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O número 5 da Revista Eletrônica Documento/Monumento, do Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional - NDIHR da Universidade Federal de Mato Grosso, elege nesta edição a imagem da empresa Descalvados, 
disponível no Album Graphfico do estado de Matto-Grosso (1914) - acervo do NDIHR, com o intuito de homenagear a  
monumentalidade de Descalvados, fábrica situada às margens do rio Paraguai, próxima à cidade de Cáceres/MT, 
onde, na atualidade, encontra-se as ruínas de sua edificação originária, datada do final do século XIX e que perdurou 
até as primeiras décadas do século passado. Foi, na economia mato-grossense, precursora indústria de carne bovina 
e derivados:

“Em meio à natureza exuberante do Pantanal mato-grossense, quase escondidas pela vegetação, elevam-se ruínas 
que costumam intrigar os turistas e os próprios moradores da região. Não se trata dos restos de uma antiga civilização 
perdida na floresta, nem de um templo construído para a adoração dos deuses. Foi o que sobrou de um grande 
empreendimento agroindustrial cuja existência, poucos brasileiros conhecem: a fábrica Descalvados. Quando a 
indústria brasileira apenas engatinhava, produzia-se ali, em plena mata, derivados de carne bovina em larga escala 
produtos de alta qualidade destinados, prioritariamente, ao mercado europeu”[1].

[1] GARCIA, Domingos Sávio da Cunha. Cobiçada Carne. Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, 
01 fev. 2008, p. 34.
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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 5.ª edição – dezembro 2011, integra os festejos 
comemorativos dos 41 anos da Universidade Federal de Mato Grosso - momento especial para dar prosseguimento ao 
percurso do periódico. 
A revista 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 custo gráfico e acessível ao 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.
Na presente edição da Revista Eletrônica Documento/Monumento são apresentados artigos, notas prévias de 
pesquisa, resenha descritiva, fontes inéditas comentadas, resultados de palestra 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 
particulares, a respeito de temáticas e abordagens diferenciadas, como o estudo de 

e tecendo algumas considerações acerca das possibilidades de apropriação das 
experiências da fazenda Descalvados como objeto para a produção de novas abordagens temáticas no ensino de 
História de Mato Grosso; o segundo texto, de autoria de  trata do papel dos intelectuais atuantes 
no Departamento de Cultura (DC) da PMSP entre 1935 e 1938, sob a direção do escritor Mário de Andrade; As autoras 

e reflexões sobre o corpo como interesse em função 
do mercado emergente, mostrando que ele nunca foi  produto, só alma, só modelo, mas a chave primordial 
para o ser-no-mundo; a seguir, apresenta uma resenha descritiva da obra Escravidão, 
mestiçagem, populações e identidades culturais, sob a organização de Eduardo França Paiva, Isnara Pereira Ivo e Ilton 
César Martins (2010); , em nota de pesquisa, analisa a política diplomática portuguesa - no 
reinado de D. João V (1707-1750), levando em consideração as atuações dos importantes “chefes de missão” e seus 
correspondentes; os autores , , e 

procuram elucidar como o regime militar brasileiro abordou a questão da 
interiorização do Estado, com ênfase particular para a Amazônia Meridional mato-grossense; 

apresenta uma análise da sedição de 30 de maio de 1834 ocorrida em Cuiabá, a qual, mais tarde, passou a ser 
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somente

Ivaneide Barbosa Ulisses 

Sheila Conceição Silva Lima

Adriano Knippelberg de Moraes Jaqueline Silva Alencar Kátia Gomes da Silva Amaro 
Maria Henriqueta dos Santos Gomes 

Patrícia Figueiredo 
Aguiar 



UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

5

conhecida por “Rusga”; já o texto de  busca analisar e problematizar a preservação do 
Patrimônio Cultural existente no âmbito de duas escolas da rede estadual no município de Primavera do Leste/MT, 
utilizando como fonte as práticas cotidianas, tendo por base narrativas de professores e de alunos; 

entrevista a professora Elizabeth Madureira Siqueira, visando complementar o acervo de 
memória de professores do Grupo de Pesquisa em História da Educação e Memória (GEM), do Instituto de 
Educação/PPGE da Universidade Federal de Mato Grosso; a seguir, faz uma análise 
da gestão do acesso e a representação da informação na revisão teórico-metodológica da Arquivologia - 
apresentação no IV Congresso Nacional de Arquivologia, em Vitória/ES, sessão de 21 de outubro de 2010; já o artigo de 

procura entender o papel da dinâmica socioespacial na área urbana da cidade de Campo 
Verde, estado de Mato Grosso e a sua contribuição na qualidade de vida de seus moradores diante das deficiências 
infraestruturais existentes, com destaque para as principais transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos na 
geração de emprego, renda e na produção do desenvolvimento econômico; o texto de autoria de  
apresenta-se uma revisão de literatura sobre a trajetória da Arquivologia, destacando o reconhecimento de três visões 
sobre os arquivos (histórica gerencial e informacional); em seguida, o artigo de trata do 
processo de inserção de imigrantes alemães e seus descendentes na Colônia Riograndense, região de Maracaí, estado 
de São Paulo, ocorrida entre 1950 a 1990, por meio das práticas culturais, de lazer e das festas; as autoras 

observam que manifestações culturais do patrimônio imaterial estão indo 
além de suas próprias localidades, ocupando o centro das cidades, bem como “novos lugares”.Esse processo foi 
observado na prática cultural da cidade de Cuiabá, por meio da interação entre patrimônio imaterial e museu, em 
alguns espaços culturais e/ou museológicos como o Museu de Caixa D'Água Velha, Casa do Artesão, Museu de Arte e 
Cultura Popular de Mato Grosso.  
Este número da revista dedica-se 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, o que timbra a trajetória 
histórica da UFMT ao longo dos seus 41 anos de existência.
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A AÇÃO DOS INTELECTUAIS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (1935-1938): MARIO DE 

ANDRADE, UM INTELECTUAL A SERVIÇO DA CULTURA 
NACIONAL. 

RESUMO

ABSTRACT 

Neide Moraes de Mello
neimello@estadao.com.br

Este artigo analisa a atuação e a vida pública de intelectuais que tiveram um papel de destaque em meio 
às discussões que trataram da modernização do Brasil, a partir de projetos de país com os quais se envolveram 
durante as décadas de 20 e 30. A partir da análise das atividades do Departamento de Cultura da prefeitura paulis-
tana entre 1934 e 1938 chefiada pelo modernista Mário de Andrade, pretende-se avaliar a postura que assumiram 
diante da modernização inexorável de uma sociedade agrária e exportadora como a brasileira.

Palavras-chave: Intelectuais; História Social; Modernização.

 This paper investigate the action and the public life of Intellectuals that had an important positions inside of 
discussions about Brazilians modernization, basing on a nations projects that they Culture Department, between 1934 
and 1938, administered by Mario de Andrade were try discover the positions that they assume in front of the 
Modernizations of the Brazilian society, that had agrarian and exportation bases.

Keywords: Intellectuals; Social History; Modernization.
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O

AS CIRCUNSTÂNCIAS 

de Artes e Ofícios (LAO). De fato, toda oligarquia paulista, o governo 
presente estudo trata do papel dos intelectuais atuantes do estado e suas repartições compunham a clientela do LAO, e os 
no Departamento de Cultura (DC) da PMSP entre 1935 e resultados positivos do trabalho da entidade a qualificaram para 
1938, sob a direção do escritor Mário de Andrade, inda- fornecer um modelo de acordo com o modelo aristocracia-povo 

gando por que e para quê se propuseram a “difundir cultura” entre que poderia predominar daquele momento em diante, numa con-
a população paulistana de baixa renda a partir de seu grau de juntura política de invasão da cena pública urbana pelo povo nas 
envolvimento com a tarefa, relacionamento com os grupos oligár- primeiras décadas do século XX.
quicos hegemônicos e vínculo empregatício com o Estado, bem Como o papel dos intelectuais atuantes no DC se relacionou com o 
como o grau de autonomia desse intelectual frente ao referido contexto em que se inseriram dele derivando os motivos que leva-
Departamento, no Brasil de meados dos anos 30. ram à instituição do organismo e o que se esperava de seus anima-

Dentre as principais obras para a presente análise citamos dores? O que fez com que se impusesse aos quadros dirigentes do 
Esculpindo a Cultura na Forma Brasil: o Departamento de Cultura município a necessidade de se difundir amplamente “cultura” junto 
de São Paulo (1935-1938) de Patrícia Tavares Raffaini (2001), e Missi- à população pobre, demandando para isso a liderança do mais 
onários de uma Utopia Nacional-popular: os Intelectuais e o renomado modernista de 1922? Para que se encaminhem essas 
Departamento de Cultura de São Paulo, de Roberto Barbato Júni- questões, passaremos a apontar algumas das formas de reação à 
or (2004). modernização da sociedade e das relações de trabalho decorren-
Entende-se que ambas fundam-se na percepção da existência de tes das transformações generalizadas que acompanharam a inva-
um inovador e eficiente “departamento de cultura” junto à admi- são da cena pública pelas massas urbanas pobres, desprovidas de 
nistração municipal e do papel original desempenhado pelos suje- voz e incapazes de interferir na realidade.
itos que o animou, um grupo de intelectuais dispostos a “humanizar 
a maioria” e democratizando a “cultura”, visando não só “elevar o 
nível geral da população”, mas também “construir uma nação” 
por meio da “cultura independente da política” numa época irre- Em fins do século XIX surgiram novos atores sociais além dos 
sistivelmente autoritária, resolvendo o dilema da modernização tradicionais proprietários de terras e mão-de-obra escrava como as 
artística no Brasil atraindo (...) o consumidor de elite para o valor classes médias urbanas progressistas e conservadora, ou os traba-
das produções populares (...). (DASSIN, JOAN apud BARBATO lhadores pouco qualificados desprovidos de direitos políticos. E o 
JUNIOR, 2004, p.162) regime republicano tardiamente imposto ao país no remanso das 
Sob tal perspectiva, entende-se que o projeto do DC poderia ser revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX contemplou medidas 
entendido como subjacente à tendência de se absorver o traba- contraditórias como a autonomia de unidades da federação assi-
lhador por um estamento produtor de arte decorativa para uma métricas, a proteção à lavoura e a substituição de importações, 
elite “culta”, alternativa meio artesanal, meio industrial, ao traba- deitando as raízes do conflito intra-elite que moveu a vida política 
lho das fábricas do capitalismo industrial, resgatando o trabalha- nacional no século XX, ao opor o protecionismo industrial e a agro-
dor da proletarização ao transformá-lo em “artista-operário”, soci- exportação.
almente seguro, realizado profissionalmente, produzindo luxo em Após trezentos anos de escravidão, somente um aconteci-
regime de monopsônio para a elite e o Estado nos moldes do Liceu mento das proporções da Guerra do Paraguai permitiu questioná-la 

REVISTA ELETRÔNICA 5    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

09



e contestar a Monarquia. Nessa época, em cidades como o Rio de ras, e, principalmente pela revolução soviética em 1917, que, com 
Janeiro e São Paulo, sobretudo, militares, engenheiros e médicos seu exemplo de mobilização da classe trabalhadora, intensificou 
formados em escolas sob influência positivista difundiram idéias de ainda mais o temor das oligarquias diante da modernização da soci-
conteúdo relativamente modernizador que procuraram minar edade. Daí o dilema enfrentado por eles, entre deter/conter a 
vestígios coloniais como a iniqüidade econômica, social e a prima- modernização ou adaptar-se a ela para preservar o status. Nos anos 
zia política dos agro-exportadores sem questionar a propriedade e 20, a mobilização ideológica dos intelectuais brasileiros definiu entre 
comprometer a ordem, na outra ponta expandindo a classe as elites os grupos políticos “contrários” ou “favoráveis” à moderniza-
média urbana e generalizando a economia de mercado. E, nesse ção do país em qualquer grau que fosse. Entre os contrários assoma-
sentido, um dos efeitos mais perturbadores da modernização foi o vam os da “renovação católica”, ultramontana, que tinha como o 
aumento da população urbana durante a belle époque em prati- porta-voz mais expressivo a revista A Ordem do Centro Dom Vital, 
camente todas as regiões do país. Pré-existentes ou imigrados asso- dirigida por Jackson de Figueiredo e os de tendência fascista, apa-
maram nas cidades contingentes populacionais formados por rentemente receptivos a algumas pressões modernizantes, militan-
grande número de trabalhadores manuais urbanos qualificados tes no integralismo de Plínio Salgado e no movimento literário 
demandando empregos e exigindo condições dignas de vida “Anta”, além do “regionalismo crítico” de Gilberto Freyre. 
numa sociedade em intensa transformação, buscando gozar (FONSECA, 1997, p.87-88) Quanto ao que interessa a este trabalho, 
benefícios que as revoluções industriais proporcionaram nos anos cabe notar a distinção operada em São Paulo entre modernização 
de paz que antecederam a I Guerra Mundial. A população urba- das estruturas e o modernismo nas artes plásticas, pelos vínculos que 
na que rapidamente se renovava e multiplicava lançou novos esta última estabeleceu com o artesanato e a produção artística 
desafios aos grupos hegemônicos tradicionais recém- pré-capitalista, à base da formação do “artista-operário”, elemen-
desembaraçados da escravatura, zelosos de suas prerrogativas e to-chave na cultura promovida pelo Departamento de Cultura 
perplexos ante a “invasão” de brasileiros e imigrantes, muitos deles (DC).
anarquistas e comunistas, que precisavam ser incluídos em limites Por outro lado, as contradições decorrentes da moderniza-
aceitáveis na sociedade que se esboçava, o que, afinal, tinha-os ção estrutural e social incompleta no Brasil dificultaram a definição 
abalado a deixar suas regiões de origem para participar da rique- dos grupos culturalmente “favoráveis” a ela. Por valorizar o local e o 
za do café. As frações hegemônicas que compunham a oligar- regional em oposição à universalidade eclética da cultura acadê-
quia responderam mobilizando-se ideologicamente em torno do mica européia, “de fachada”, (BARBATO JUNIOR, 2004, p.21) a 
“modernismo cultural”, quando uma sociedade tradicional foi modernização trazia em seu bojo um elemento nacionalista usado 
constrangida a se modernizar quase instantaneamente. pelos intelectuais conservadores como anteparo contra fatores 

No século XX, intensificou-se a disputa intra-elite para decidir exógeno perturbadores da paz social favorável a seus interesses, 
como lidar com a modernização da sociedade, o que poderia embora os “à esquerda” também o invocassem como inspirador. 
levar a uma outra nação, diversa daquela herdada da coloniza- Assim, intelectuais inicialmente identificados com o modernismo 
ção portuguesa, católica, de rígida estratificação social e fecha- pela via conservadora e com o Partido Republicano Paulista (PRP), 
da aos não luso-brasileiros, escapando das forças políticas tradici- sobretudo após o impacto da Semana de 22, restringiram sua “mo-
onais. A percepção disso foi exacerbada pelas greves de traba- dernidade” ao âmbito literário para conter numa frente à propaga-
lhadores em São Paulo, no Rio de Janeiro e outras cidades brasilei- ção de seus efeitos pelo restante da cultura e da sociedade, como 
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nos movimentos “Verde - amarelo” de Menotti del Picchia, Cassia- imigrantes enriquecidos. A disputa pelos corações e mentes da 
no Ricardo e em Plínio Salgado (FONSECA,1997,P. 88) A outra, foi a população urbana em plena expansão na cidade de São Paulo dos 
adesão às organizações de massa fascistas, que atuavam como anos 20 começou com a elaboração da proposta da “Escola Nova” 
tropas de choque para-militares intimidando e agredindo os tra- pelo pedagogo Fernando de Azevedo alinhado com os modernis-
balhadores para dissuadi-los da ação política. tas de 22. Apresentada em 1924 à Prefeitura paulistana, a proposta 

Assim, os intelectuais progressistas de São Paulo, de um lado, foi repudiada por católicos e integralistas que viam nesse projeto 
Monteiro Lobato e, de outro, Mário de Andrade e Oswald de pautado no ensino público, gratuito e leigo uma brecha por onde o 
Andrade – os modernistas “propriamente ditos” – divergirão em ateísmo e o comunismo se infiltrariam para subverter a ordem social 
virtude dos compromissos políticos assumidos com interesses oli- no país. (SCHWARTZMAN, BOMENY e COSTA, 1984, P.58/9, 66). E 
gárquicos conflitantes: o “acadêmico” e enciclopédico Monteiro ainda nesse ano o PRP assumiu a substituição de importações, tor-
Lobato, alinhou-se aos industriais protecionistas do PRP; Mário de nando a discussão da modernização brasileira um embate político 
Andrade, democrático de primeira hora, aos agro-exportadores bem definido, abrindo o precedente para que fatores que desen-
liberais do Partido Democrático (PD) e Oswald de Andrade, enfant cadearam, alimentaram e catalisaram esse processo fossem gera-
térrible do PRP, não muito convicto das pretensões do partido, por dos no próprio país, considerando demagógicas ações naquele 
força de seu próprio “modernismo”, aderiu ao comunismo e ingres- sentido no Brasil, provocando a reação contrária a uma eventual 
sou no PCB. Essa atitude, como se verá, tornou-se recorrente no PD: ruptura do pacto liberal. Os liberais reagiram fundando o PD em 1926 
assumir posturas diversas no espectro ideológico-político para para aglutinar a oposição ao PRP e removê-lo do Executivo estadual 
disputar com seus adversários a adesão do proletariado a seu pro- e nacional. Antes que isso ocorresse pela via revolucionária em 1930, 
jeto de sociedade e afastar o fantasma da revolução burguesa seus intelectuais orgânicos trabalharam para dar-se pela via eleito-
que inseriria o Brasil na afluência, aumentando a probabilidade de ral por meio do voto secreto, sua maior bandeira política, e, para isso 
a oligarquia agrária se conservar o controle político do povo, che- urgia educar a massa dos eleitores. A nata do partido encampou 
gando-se a uma espécie de “aliança” com ele esvaziando suas esse projeto cultural, entre eles políticos como Fábio Prado, Arman-
organizações políticas próprias. Apesar das diferenças, esses inte- do de Salles Oliveira e intelectuais como Sérgio Milliet e António de 
lectuais dispunham-se a conhecer o país profundamente para Alcântara Machado, que para efetivá-lo deram o melhor de si na 
diagnosticar seus males e propor alternativas. (BELLUZZO, 1988, institucionalização do órgão público responsável por essa tarefa de 
p.103) Com o movimento no qual tomavam parte, trataram de natureza político-pedagógica, o Departamento de Cultura (DC) da 
assimilar – ao menos culturalmente – o que a modernização impu- Prefeitura Municipal de São Paulo.
nha como inevitável num mundo cada vez mais integrado pelas Foi concebido em 1929 por Paulo Duarte, que confiou sua 
conquistas científicas, tecnológicas, econômicas e administrativas direção a um dos mais completos intelectuais do movimento de 22, 
do capitalismo industrial e financeiro do início do século XX. Vale Mário de Andrade, cuja qualificação o habilitou para comandar o 
dizer, ao capitalismo industrial o DC contrapôs uma visão “artísti- DC na missão de “rotinizar o modernismo” (CANDIDO apud 
ca” da cultura e da produção favorável à formação do “artista- RAFFAINI, 2001, p.23) junto às massas. 
operário”, cujo trabalho, forneceria em escala “de massa” luxo 
decorativo de gosto acadêmico em regime de monopsônio por 
uma elite compradores formada por perrepistas, democráticos e 
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UM DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA QUÊ? são social.
Nas primeiras décadas do século XX, ante a indiferença do 

poder público quanto às manifestações culturais populares, forma-Patrícia Tavares Raffaini e Roberto Barbato Júnior apontam 
vam-se associações operárias, sobretudo anarquistas que organiza-em seus trabalhos motivações aparentemente distintas para a 
vam eventos culturais onde se ministravam aulas, cursos, festivais e criação do DC. Para a autora, a fundação do DC insere-se num 
montavam-se pequenas bibliotecas. Ao longo dos anos 20 a evolu-projeto difuso de conquista por São Paulo de uma hegemonia polí-
ção das formas de luta dos trabalhadores, deslocando a militância tica sobre o Brasil já perdida, ao passo que para Barbato Júnior 
dessas associações para partidos socialistas e comunistas melhor tratou-se de rechaçar o aspecto ornamental da cultura então 
organizados, foi minando sua importância, assomando em seu lugar vigente, o que caracterizaria a experiência da instituição como 
as agremiações esportivas, até que na década seguinte, a disposi-“nacional-popular”. (BARBATO JUNIOR, 2004, p. 17) Aparentemen-
ção do Estado de enfeixar em suas mãos a totalidade das manifes-te, pois embora o primeiro aponte para uma perspectiva política 
tações de classe fez com que o poder público assumisse a institucio-imediata e o segundo para uma cultural, ambos revelariam a con-
nalização das ações culturais dirigidas à maioria da população.trapelo a disposição da elite atuante na Prefeitura paulistana em 

Assim, o DC foi instituído a 30 de maio de 1935 pelo Ato Munici-definir um projeto cultural novo, no sentido amplo do termo, no seio 
pal no. 831, sancionado pelo prefeito Fábio Prado, que resultou de do qual seus interesses, identificados como os “da nação”, enfren-
um anteprojeto elaborado por Paulo Duarte e Paulo Barbosa e revi-tariam os choques sociais causados pela modernização das estru-
sado por outros intelectuais, entre eles Luís Inácio de Anhaia Mello,¹ turas nas matrizes do capitalismo, ao qual se ligava de modo subsi-
Sérgio Milliet, Mário de Andrade e Fernando de Azevedo, responsá-diário como economia exportadora. Longe de se excluírem, as 
vel por um importante adendo ao projeto original, a idéia da rádio-duas perspectivas complementavam-se, na medida em que 
escola. (RAFFAINI, 2001, P.38).  Interpreta-se sua instituição como a entendemos que uma presumida hegemonia política paulista 
etapa final da formação na cidade de São Paulo de um aparelho pelos quadros do PD só se efetivaria se pensada como parte de um 
cultural de nível superior que qualificaria uma elite intelectual para projeto que propusesse salvaguardas efetivas por todo o país para 
sanar os males que afligiam a nacionalidade, instaurar no país a os valores nacionais e populares da “brasilidade” incorporados 
estabilidade desejada (BARBATO JUNIOR, 2004, p.72) bem como por “artistas-operários” de matriz cultural clássica e luso-brasileira 
formar funcionários atuantes na organização e modernização da (RAFFAINI, 2001, p.73,96) à qual os protagonistas da história do DC 
administração pública municipal e estadual, (RAFFAINI, p. 34) e ligavam-se por vínculos familiares. De fato, política ou propriamen-
cujos passos intermediários foram a criação da Universidade de São te cultural, a ação do DC pautou-se pela disposição de observar e 
Paulo (USP) em 1934 e da Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) tutelar ostensivamente o povo e suas manifestações bem como 
no ano seguinte. Embora Barbato Jr. negue a hipótese de o DC ter de resgatar e preservar um legado cultural ameaçado de sucum-
sido constituído como veículo da hegemonia política paulista, bir diante das novidades trazidas, sobretudo por imigrantes ou por 
(BARBATO JUNIOR, 2004, p.177) é difícil não o considerar enquanto imposição dos centros hegemônicos do capitalismo: em troca de 
tal. O autor menciona o sentimento de “paulistanidade” congre-bens primários, empurravam para o Brasil toda sorte de quinquilha-
gando intelectuais e dirigentes paulistas responsáveis pelo organis-rias e novidades da jovem indústria cultural, que elevavam os 
mo, (BARBATO JUNIOR, 2004, p. 67) em particular Paulo Duarte e padrões de vida da população, mas a afastavam dos valores que 
Armando de Salles Oliveira. Este vivia em permanente campanha a identificavam com os setores dominantes e asseguravam a coe-

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

12

REVISTA ELETRÔNICA 5    DOCUMENTO MONUMENTO



eleitoral para suceder Vargas em 1938, e por seus vínculos com os quia paulista vivia um impasse motivado por seu próprio dinamismo. 
setores mais ciosos das virtudes sócio-econômicas de São Paulo Os intelectuais que fundaram o jornal OESP, não só participaram do 
aspirava vê-lo irradiando uma “nova unidade nacional” a partir de regime republicano desde antes de sua instauração, mas, como 
uma hegemonia político-cultural promotora de um “regionalismo seus “artífices”, passaram a atuar como porta-voz dos interesses da 
equilibrado” (BARBATO JUNIOR, 2004, p. 68/9) baseado no arrefe- oligarquia cafeeira liberal e defensor de suas prerrogativas e seu 
cimento da modernização capitalista pela cultura do “artesão- status, tornando orgânicos e duradouros seus vínculos com a agro-
operário”, diminuindo o impacto de seu “efeito-demonstração” exportação, sobretudo nos momentos de crise. Por isso, de tal forma 
para os trabalhadores de outras partes do país, permitindo a cada identificado com os interesses rurais e exportadores, foi natural a 
estado conduzir mais facilmente a evolução de seus negócios adesão de OESP ao ideário do PD quando os agricultores liberais 
internos, atuando como barreira à modernização capitalista “ine- romperam com os industriais em 1926, embora o jornal jamais o assu-
xorável” difundida de cidades cosmopolitas como Rio de Janeiro misse publicamente. (BARBATO JUNIOR, 2004, p. 71) Quando os dile-
e São Paulo, superando a luta de classes. mas da modernização do país se colocaram a partir dos anos 30, 

Raffaini caracteriza o DC como instrumento da hegemonia OESP, órgão “oficioso” do PD,³ assumiu suas lutas para lidar com o 
paulista sobre o Brasil e entende que a mobilização cultural pela problema, das quais as que se impuseram mais drasticamente foram 
hegemonia se revestiu não só de um cunho político, mas é tam- a contenção política da população urbana e a formação de qua-
bém de motivação social e ideológica. Segundo sua interpreta- dros capazes de fazê-lo. Constituiu-se então o chamado “Grupo do 
ção, não se tratou simplesmente de recuperar um status compro- Estado”, formado por liberais integrantes do conselho editorial de 
metido em 1910², quando a repercussão da Semana de 22 desper- OESP como Júlio de Mesquita Filho, seu genro Armando de Salles de 
tou um sentimento incontido de vanguarda entre os paulistas. Oliveira, Paulo Duarte e Amadeu Amaral, sem o concurso dos quais 
(RAFFAINI, 2001,p. 32) Ela considera que, a partir de um abrangen- não teria sido possível o DC. (BARBATO JUNIOR, 2004, p. 71/2)
te movimento de “vulgarização cultural” sobretudo entre a classe Mas como atuou o DC? Segundo o relato de Paulo Duarte,  a 
trabalhadora de origem estrangeira, o DC visou disciplinar e “abra- idéia de um departamento de cultura surgiu das conversas informais 
sileira-la”, transformando seus membros em paulistas e brasileiros de um grupo de intelectuais ligados ao PD em suas residências entre 
“leais e úteis”, contribuindo para a formação de uma “cidadania 1926 e 1929, embaladas pela vontade de tornar a cultura atuante 
eficiente”. (RAFFAINI, 2001, p.52) Desempenhando satisfatoria- na democratização da população “elevando seu nível” (RAFFAINI, 
mente essa tarefa, o estado de São Paulo se tornaria um exemplo 2001. p. 29) e resgatando-a das carências que afligiam numa cida-
a ser seguido pelos demais, (RAFFAINI, 2001, p. 35) seja assumindo de em crescimento vertiginoso mas despreparada para recebê-la. 
uma hegemonia “natural” frente a outras lideranças regionais e na (RAFFAINI, 2001, p.30) De imediato assoma uma das marcas do DC, 
luta das elites brasileiras contra os impactos socialmente desagre- sua formação segundo práticas oligárquicas. Raffaini aponta que 
gadores da modernização, seja pela valorização de sua política em sua constituição, os cargos no DC foram quase totalmente ocu-
cultural. Neste sentido, outro exemplo foi à fundação da USP como pados pelo grupo de amigos ligados a Paulo Duarte e Mário de 
uma “substituta ao apelo às armas”. (MESQUITA FILHO apud Andrade, revelando pelo avesso a precariedade do universo cultu-
BARBATO JUNIOR, 2004, p.70) ral paulistano, (RAFFAINI, 2001, p. 40-41) em profundo contraste com 

Mas por que o DC assumiu tão intensamente essa disputa a natureza e a envergadura do projeto que pretendiam implemen-
intra-classe e inter-classes? Na virada da década de 30, a oligar- tar. Tratou-se da formação de uma intelectualidade orgânica para 

4
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produzir um diagnóstico da sociedade para a partir dele propor população imigrante e a cultura nacional, com o risco que isso os 
uma nova modalidade de “pacto social” baseado na confiança levasse a “hábitos anti-sociais, desajustamento social, baixos 
na complementação entre as classes ao invés da suspeita e do padrões morais e até mesmo ao crime”. (RAFFAINI, 2001, p. 51/2) 
confronto. Essa percepção indica um traço elitista característico da oligarquia 

Barbato Junior esboça em seu trabalho, um rápido perfil de local, que via com desconfiança e suspeita grupos que de alguma 
Paulo Duarte apontando as ambigüidades que o faziam oscilar forma fugissem ao seu padrão de “normalidade” social, étnica, reli-
entre o elitismo e a demagogia, revelando inclusive os limites que giosa e cultural. Esses estudos revelaram o temor e a desconfiança 
involuntariamente o DC impôs ao próprio fim que o inspirou. com que as viam as colônias de imigrantes na cidade, moldando, 

Dirigido por Mário de Andrade, designado para o cargo por por outro lado, o papel organizador e controlador que a municipali-
escolha pessoal de Paulo Duarte, o DC compreendia cinco divi- dade deveria exercer sobre elas. E foi nesse quesito que o DC mos-
sões: Expansão Cultural, Bibliotecas, Educação e Recreios, Docu- trou sua eficiência em sua atuação vigilante e controladora. No 
mentação Histórica e Social, e Turismo e Divertimentos Públicos. A tocante à função de identificar o perfil da população imigrante, o 
chefia de cada uma delas foi confiada a alguém de suas relações DC reproduziu em São Paulo práticas da Escola de Sociologia Urba-
próximas. Além do DC, Mário de Andrade chefiou a divisão de na de Chicago, nas quais realizavam surveys na população estran-
Expansão Cultural; para a de Bibliotecas nomeou Rubens Borba de geira para mapeá-la, identificar suas demandas e, a partir daí, satis-
Moraes, parente distante; para a de Educação e Recreios, Nica- fazê-las minimamente, a partir do menor investimento inicial, com 
nor de Miranda, o único chefe da instituição sem vínculos com participação ativa do setor privado, conservando a paz social “na 
Paulo Duarte; para a de Documentação Histórica e Social, Sérgio margem”.
Milliet, cunhado de Paulo Duarte, e para a de Turismo e Divertimen- Para adequar a população ao que considerava seu ideal 
tos Públicos, Nino Gallo, velho amigo de Paulo Duarte; todos de urbano, o DC lançou mão de atividades educativas visando tanto o 
reconhecido talento e competência para os cargos. (RAFFAINI, público infantil quanto adulto. Talvez a ação mais positiva nesse 
2001, p.39). Suas atividades poderiam ser agrupadas em três gran- sentido tenha sido a criação dos Parques Infantis (PI's). Concebidos 
des conjuntos: de diagnóstico, de intervenção e de pesquisa para em 1924 por Fernando de Azevedo. Os PI's atuaram em várias instân-
educação; em cada uma delas a componente ideológica se cias, tais como: assistência médica, em atividades sociais e culturais, 
manifesta em diferentes graus revelando os propósitos políticos ensinando as crianças os folguedos nacionais e a prática artística 
subjacentes a sua atuação. O DC empreendeu uma série de pes- como forma de encaminhá-las para a cultura erudita nacional e 
quisas sociais e etnográficas que resultaram em dados estatísticos estrangeira. (RAFFAINI, 2001, p. 64). 
e mapas demonstrativos das condições de desenvolvimento da Visando o público em geral e o alfabetizado, demonstrando 
cidade. Esses levantamentos foram realizados em colaboração preocupação com a formação de um futuro público leitor e do mer-
com professores e estagiários das recém-fundadas USP e Escola cado editorial, (RAFFAINI, 2001, p. 74) o DC idealizou as bibliotecas 
Livre de Sociologia e Política (ELSP). (RAFFAINI, 2001, p.49/50) Municipal, Infantis, Circulantes e Populares. A construção de prédio 

Um dos significativos estudos produzidos pelo DC dizia respe- próprio da biblioteca municipal e a formação de seu acervo revela 
ito à nacionalidade dos pais das crianças matriculadas na rede de a preocupação dos intelectuais do DC com a documentação refe-
ensino público. A pesquisa apontou que em 60% dos casos, um dos rente a história do país. (RAFFAINI, 2001, p. 67/8).
pais era estrangeiros., revelando, uma incompatibilidade entre a Um importante adendo ao projeto original do DC foi a rádio-
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escola, concebida por Rubens Borba de Moraes para transmitir do controle direto da Prefeitura, abrangendo sociedades dançan-
concertos, música de raízes, além de discursos, palestras e confe- tes, parques de diversões, cinemas, teatros de revista, circos, clubes 
rências para todo estado, com isso induzindo a melhora no nível desportivos e recreativos, e, um caso particular delas, a prática do 
das demais emissoras. Supõe-se aqui que isso se deva à natureza futebol.
política do projeto do DC, de conduzir o povo “pelas mãos” ao Noutras palavras, com as atividades de pesquisa para educa-
mundo da “alta cultura”, selecionando e monitorando seu acesso ção, o DC igualmente procuraria encontrar outro sentido para a 
ao universo aristocrático das belas-artes e da vanguarda para modernidade do Brasil. Para se entender o conteúdo das atividades 
formar os “artistas-operários” que lhes produziriam arte aplicada e de pesquisa para educação do DC, cabe observar a já menciona-
luxo, “talismãs” que preservariam seus intelectuais da ameaça da da influência das “vanguardas européias, que descobriram nas 
modernização capitalista e da indústria cultural de massa. O artes e na cultura africana e primitivas novas fontes de expressão 
ponto alto da “democratização da cultura” promovida pelo DC temporal ou espacialmente distantes de sua matriz cultural; no Brasil, 
foram os “concertos públicos” oferecidos gratuitamente à popula- essas manifestações encontravam-se muito vivas e presentes, 
ção. Seus programas, provavelmente escritos por Mário de Andra- sobretudo na zona rural e nas regiões do país onde o capitalismo 
de, explicavam não só as peças e seus autores, como também ainda não havia - se difundido configurando-se o seu resgate como 
ensinavam o público a se comportar durante as apresentações. a verdadeira construção da nacionalidade
(BARBATO JR. p. 151/3) A busca infrene pelo passado nacional visando sua supera-

Em sintonia com idéias higienistas e eugênicas ainda em ção levou os intelectuais modernistas a empreender uma série de 
vigor nos anos 30, o DC elegeu o esporte como a melhor forma de viagens pelo interior do país., Nessas viagens pelo interior de Minas 
o trabalhador dispender seu tempo livre. No bojo da legislação Gerais, numa das quais em 1924 Mário de Andrade foi acompanha-
trabalhista brasileira implementada em 1934 que assegurou ao do por Blaise Cendrars, pelos jovens Carlos Drummond de Andrade, 
trabalhador contratado salário mínimo, jornada de oito horas, féri- Pedro Nava e outros intelectuais, entraram em contato com a arte 
as e descanso remunerados, na medida em que não necessitava colonial brasileira reconhecendo no barroco mineiro, até então 
de expedientes para enfrentar as despesas, os intelectuais do DC desprezados pelos modernistas como rude e rebuscado, a primeira 
entenderam que o tempo livre deveria ser gasto de forma edifi- manifestação artística tipicamente brasileira, fundante da cultura 
cante e saudável praticando esportes. (RAFFAINI, 2001, p. 55) nacional, (FONSECA,1997,P.99-100), levando-os à certeza que as 

O DC instituiu também a seção de Estádios, Campos de Atle- raízes da modernidade brasileira estavam no interior. Quatro anos 
tismo e Piscinas da divisão de Educação e Recreios com o objetivo depois, Mário de Andrade empreendeu outra viagem ao norte e 
de instalar campos e aparelhos para a prática desportiva, sobretu- nordeste do país dessa vez na qualidade de folclorista e musicólogo 
do em bairros de maioria operária, para os moradores se exercita- para coletar temas e resgatar bailados populares.
rem ao ar livre e desviarem “dos ambientes improdutivos ou preju- Já à frente do DC, tendo em mãos um acervo de cultura popu-
diciais”. Por outro lado, os intelectuais do PD fizeram questão de lar acumulado em uma década, Mário de Andrade deu início à 
agir de forma hostil e intolerante quando se tratou de lidar com as tarefa de conquistar e divulgar para o país a cultura brasileira a partir 
chamadas “diversões públicas”. Diversões públicas era o nome de São Paulo,  o que se daria em dois momentos. Primeiramente, 
genérico para as formas de lazer e divertimento a disposição da divulgando entre os freqüentadores dos PI's bailados, jogos e brinca-
população explorada pela iniciativa privada e que escapavam deiras tradicionais em vias de desaparecer ou mesmo estranhas às 
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tradições paulistas, encenado pelas crianças, em sua maioria clórica rural, “anônima, funcional, espontânea salvaguarda dos 
filhos de imigrantes. (RAFFAINI, 2001, p. 92/3) Outra iniciativa do DC valores ocultos e puros da nacionalidade brasileira”, e a música 
nesse sentido foi a pretendida criação de um restaurante típico popular emergente em grandes centros urbanos como São Paulo e 
que estilizasse e fizesse publicidade da culinária e dos gêneros ali- Rio de Janeiro, considerada por Mário de Andrade uma “influência 
mentícios nacionais além de organizar eventos, festividades e deletéria”, produzida pelas “camadas subalternas influenciada 
exposições. O momento seguinte dessa ação foi o gesto mais pelos imigrantes, impura, desorganizadora da visão centralizada e 
audacioso do DC, a Missão de Pesquisas Folclóricas enviada ao única da cultura nacional, preconizada pelos modernistas da déca-
norte e nordeste do país em fevereiro de 1938. Foi um desdobra- da de 20”. (Carlini apud RAFFAINI, 2001, p.87-88)
mento da criação em 1937 da Sociedade de Etnografia e Folclore 
ligada ao DC, fundada para orientar, promover e divulgar estudos 
nesses temas, incentivar trabalhos, pesquisas, realizar conferências 
e viagens de estudo. Entre seus fundadores estavam Paul Arbous- Como já observado, Mário de Andrade, foi diretor do DC 
se-Bastide, Pierre Monbeig, Claude Lévi-Strauss, Paulo Duarte e entre 1935 e 38, e pode ser considerado como um dos intelectuais 
Sérgio Milliet; o primeiro presidente foi Mário de Andrade e a secre- que sintetizou o centro da análise e compreensão do papel dos inte-
tária, Dina, esposa de Lévi-Strauss. (RAFFAINI, 2001, P.37) lectuais no momento da história brasileira, em que o país debatia-se 

O objetivo da Missão foi gravar fotografar, filmar e recolher a em meio a um conflito entre sua modernização estrutural, cultural e 
maior quantidade possível de manifestações populares pelas a permanência de vestígios de suas origens coloniais. Importante 
regiões percorridas. Sua importância pode ser avaliada pelo fato levar em conta  o significado de seu envolvimento com o DC e sua 
de Mário de Andrade, já exonerado da direção do DC, haver tele- proposta de política cultural, bem como sua postura pessoal em 
grafado a seus membros orientando-os a permanecer pelo norte meio ao surto conservador e autoritário que tomou conta da déca-
do país cumprindo sua tarefa. Para Mário de Andrade, tratava-se da de 30, levando-o a oscilar entre a autonomia de suas idéias e 
de divulgar material cultural recolhido fora do circuito urbano, uma eventual “cooptação” pelo Estado.
haja vista que, sujeito a fluxos migratórios excessivos, (RAFFAINI, Mas quem foi Mário de Andrade (1893-1945) e o que represen-
2001, p. 87) o estado de São Paulo viu-se desprovido de uma tou para a história cultural no período? Para além do “futurista ama-
autêntica cultura nacional, (BARBATO JR, p. 180) tornando-se foco lucado, de muito talento, mas, ao que parece de pouco juízo” nas 
de uma cultura metropolitana corrompida por bagagens culturais palavras de Paulo Duarte (BARBATO JUNIOR, 2004, p.28) havia o pia-
estranhas ao contexto nacional. (RAFFAINI, 2001, p. 87). Essa dispo- nista e professor de história da música, talvez por isso mesmo, de sen-
sição dos intelectuais do DC reflete seu estado de alerta ante um sibilidade à flor da pele captando como poucos a atmosfera de 
dos aspectos mais contundentes da modernização, a formação mudanças profundas e radicais que pairou sobre a época e o lugar 
da indústria cultural e de comunicação de massas, em particular o em que viveu a cidade de São Paulo e o Brasil da primeira metade 
nascente mercado fonográfico, a cuja divulgação de seus produ- do século XX. Em meio ao surto econômico que colocou o estado e 
tos, de rápida e fácil assimilação pelo povo, entendia ser imperati- o país em meio aos fluxos mais importantes do capitalismo financeiro 
vo reagir. mundial, Mário de Andrade representou um dos mais notáveis agen-

De fato, em fins da década de 30, encontrava-se definitiva- tes da “substituição de importações cultural” que envolveu naquele 
mente estabelecida a contradição entre o mundo da música fol- momento mecenas, público e produtores ante o esgotamento dos 

UM INTELECTUAL COM TODOS OS DEDOS NA RODA DA HISTÓRIA
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modelos europeus e a subseqüente invasão dos artigos culturais político dos interesses agro-exportadores para os urbanos e industri-
de origem norte-americana. (MICELI, 1997, p. 19-20) ais, dando o tom do conflito entre liberais e protecionistas que mar-

Se na República Velha, segundo esse autor, o recrutamento caria a vida do país dos anos 30 em diante.
dos intelectuais se dava em função da rede de relações sociais E como Mário de Andrade, na condição de intelectual, 
para a realização de tarefas a reboque das demandas privadas tomou parte nesse conflito? No campo da política cultural, atuou na 
ou institucionais, após 1930, condicionou-se ao acúmulo de trunfos “guerrilha propagandística” de retaguarda que orientou a ação de 
escolares devido à maior competição entre eles, no que Mário de cada um desses grupos para a população de baixa renda: era pre-
Andrade foi praticamente insuperável. Para Miceli, Mário de ciso conquistar seus corações e mentes por sua adesão a um ou a 
Andrade pertenceu à categoria dos “primos pobres da oligar- outro projeto político-econômico de sociedade e país, o que se tra-
quia”, cuja condição foi ao mesmo tempo causa e estímulo ao duziria, aquém da perspectiva revolucionária, em votos para os 
investimento em atividades intelectuais de maior risco, como o candidatos de tendência protecionista, identificados com a dema-
romance e a ciência sociais, o que, afinal, o qualificou com muita gogia do PRP. Para os liberais do PD, o PRP mantinha-se no poder por 
propriedade para a conquista de cargos não só junto ao PD e o que seus quadros comandavam um processo eleitoral fraudulento, 
desempenho das tarefas complexas de natureza ideológica que cujos expedientes considerados mais sórdidos eram a Comissão 
se impuseram aos grupos hegemônicos após 1930. Ao contrário do Verificadora de Poderes, que não diplomava candidatos eleitos em 
“homem sem profissão” Oswald de Andrade, que assumiu um oposição ao PRP, e o voto aberto, não secreto. Removê-lo do Exe-
papel de liderança no modernismo graças à imensa fortuna famili- cutivo e deter a modernização imposta por seus caciques exigiam 
ar, o “primo pobre” Mário de Andrade o fez graças a seu empenho que o PD conscientizasse o eleitorado a níveis impossíveis de serem 
self made e a seus amplos investimentos em capital cultural, tendo atingidos pela educação ordinária, dispersa por “disciplinas” nem 
diversificado ao extremo seus interesses, o que lhe garantiu uma todas de conteúdo crítico da realidade, e ainda mais ministradas 
colocação como assessor intelectual de prestígio fora da carreira em estabelecimentos públicos controlados pelos inimigos encaste-
política. Isso é tanto mais notável quando se considera que a for- lados no governo estadual. Urgia, pois, uma política cultural de cho-
mação superior de Mário de Andrade se deu no Conservatório que que elevasse rapidamente o nível do eleitorado, queimando 
Dramático e Musical de São Paulo, longe, portanto, da Faculdade etapas no processo, acelerando a adesão a sua causa. Propunha-
de Direito, que não só atuava como intermediária na difusão da se ao povo a cidadania pela via cultural (BARBATO JUNIOR2004, P. 
produção cultural européia, mas também como celeiro que forne- 49) por meio da democratização a cultura, “humanizando a maio-
cia elementos preparados para os postos parlamentares e os mais ria” e “rotinizando o Modernismo”, como uma alternativa de partici-
elevados cargos da burocracia estatal, sobretudo nas funções pação na afluência capitalista pela qual lutavam a indústria nas-
assessórias à política. A contradição entre a presença de cada vez cente e o protecionismo, identificados pelos liberais do PD com a 
mais novos habitantes em busca de empregos e exigindo sua demagogia e a corrupção eleitoral; pela produção para um mer-
parte na afluência do século XX e a disposição da elite em atendê- cado de características aristocráticas, num monopsônio de arte e 
los gerou respostas diversificadas por parte de seus segmentos. artesanato populares, praticado por setores da oligarquia avessos à 
Esse fenômeno teria sido um dos principais aspectos da “incômo- modernização, aceitando-os como fornecedores, chegando a um 
da modernidade” (NOGUEIRA apud BARBATO JUNIOR, 2004, ponto de equilíbrio entre o econômica e politicamente novo, e o 
p.142) que atingiu o Brasil, pois forçou o deslocamento do centro socialmente arcaico. (BELLUZZO, 1988, p.15-16)
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Entendemos que Mário de Andrade se enquadra no perfil Novo jamais mostrou a disposição do DC em conter manifestações 
de um intelectual desse período oriundo de um escalão inferior dos culturais da população urbana como a música popular, sua difusão 
clãs oligárquicos, que por seu talento e empenho impôs-se nos pelo rádio e o cinema como fizeram o DC, sua inabilidade para lidar 
círculos aristocráticos das famílias Prado, Penteado, do PD, do com esses meios de comunicação e difusão, e a disposição de ree-
“Grupo do Estado”, e desprovido de meios que o permitissem ducar as crianças filhas de imigrantes no folclore para preservá-las 
atuar no mundo cultural independente da venda de sua produ- das novidades da jovem indústria cultural, o que confirmaria o cará-
ção num “mercado cultural” praticamente inexistente, ainda ter paradoxal da atuação de Mário de Andrade.
tendo que se valer da intermediação do Estado na cultura e traba- Poderia se inferir que a atuação de Mário de Andrade no DC 
lhar para o status quo, para se manter realizando-se profissional- contém características tanto de “adesão” a uma causa como de 
mente sob o “novo mecenato”. (RAFFAINI, 2001, p. 109) Assim, “cooptação” pelo sistema. De “adesão” a uma causa com a qual 
teríamos Mário de Andrade imerso no “espaço cultural no qual se ele concordava porque ele era havia muito, por força de sua condi-
movia a geração de 30”, altamente instável, dependendo de ção social, um intelectual de curiosidade variada, versátil, para 
empregos e serviços provisórios, numa vida de permanentes expe- quem a cultura popular brasileira era objeto de interesse antigo; a 
dientes em jornais, editoras, pequenas revistas e outros veículos de diretoria do DC “coroaria” então mais de uma década de esforços 
imprensa e gozando de certa autonomia frente às estruturas insti- no sentido de salvaguardar um patrimônio cultural ameaçado de 
tucionais. (BARBATO JUNIOR, 2004, p.116). Á medida que se pro- extinção, na qual teria carta branca para instrumentalizá-la a servi-
cessava a transição do modernismo estético para o ideológico, os ço de uma causa que considerava justa, no caso a reforma da práti-
intelectuais tornaram-se mais sujeitos e propensos ao compromisso ca política no Brasil para torná-la “moderna” no sentido em que a 
com as políticas culturais públicas formuladas pelos grandes con- tomava o PD. De “cooptação” pelo sistema, devido às bruscas e 
tendores políticos do período, no caso, o DC municipal e estadual, profundas mudanças que a modernização impunha à sociedade 
de Fábio Prado e Armando de Salles Oliveira, e seu oponente, o brasileira naquele momento, em que a certeza das colocações 
Ministério da Educação e Saúde (MES) federal, subordinado a Gus- assegurada pelas origens familiares, resquício do passado colonial, 
tavo Capanema e Getúlio Vargas. Isso tornou Mário de Andrade era duramente questionada e substituída por uma feroz competi-
ainda mais paradoxal, pelo foi o fato de ele haver trabalhado para ção por cargos na administração pública devido à proliferação 
ambos: primeiramente num DC instrumentalizado pelo PD em explosiva de bacharéis oriundos de cursos particulares que avariou 
plena campanha pela sucessão de Vargas por Armando de Salles a “reserva de mercado” que beneficiava os formados egressos das 
Oliveira e depois, com Capanema sob Vargas no Estado Novo, escolas oficiais, (MICELI, 1979, p. 36/8) e por um “lugar ao sol” num 
com o PD banido da vida política brasileira. mercado editorial em rápida transformação e expansão, premido 

Cabe notar que, embora ambas as posturas se fundamen- pela dificuldade estrutural em se tornar escritor profissional. (MICELI, 
tassem numa visão elitista e autoritária da sociedade, na qual a 1979, p.121-123). Isso teria levado Mário de Andrade a “se garantir” 
emergência das camadas populares urbanas e rurais devesse ser na máquina política democrática atuando como intelectual orgâ-
monitorada de cima para baixo, a política do MES, como a do nico na colaborando com a resistência à invasão cultural norte-
Estado Novo de modo geral, não se mostrou temente frente ao americana, que a partir da substituição de importações de bens 
novo como a do DC. De fato, ambos autoritários, os meios políticos culturais, preparava o caminho para a de bens de consumo em 
e culturais de São Paulo e do Rio de Janeiro, o governo do Estado geral, atentando contra o pacto liberal, ameaçando objetivamen-
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te a “vocação agrária” do Brasil e sua administração pelos oligar- ainda formulada de outro modo, segundo os termos tomados da 
cas do PD. discussão tal como se a encaminhou num livro de grande sucesso na 

De fato, a leitura da obra-prima de Mário de Andrade, Macu- época de Mário de Andrade, La Trahision des Clercs de Julien Ben-
naíma (1928), revela a perplexidade do autor frente à desconcer- da, publicado em 1927. Nessa obra, certamente lida por Mário de 
tante evolução pela qual a cidade de São Paulo, como outras Andrade, o autor discute sobre essa categoria de homens – clérigos, 
cidades brasileiras, passavam durante a década de 20, revelando letrados, eruditos, intelectuais, enfim – cujas atividades não devem 
a inversão da população brasileira de rural para urbana O roman- perseguir finalidades práticas, mas, sim, defender valores eternos e 
ce Macunaína adequa-se perfeitamente aos preceitos da van- interessados, postulando que a aproximação dos intelectuais do 
guarda literária européia do período, na medida em que vai bus- Estado, particularmente os nacionalistas e totalitários, era nociva e 
car nas profundezas do imaginário amazônico os principais ele- os afastava da missão da qual estavam encarregados. (RAFFAINI, 
mentos de sua constituição. Paralelo à fantasia e ao teor hilariante 2001, p.110/1) Numa palavra, era “trair ou desertar”. (BARBATO 
das peripécias do protagonista, o herói sem nenhum caráter, a JUNIOR, 2004, p. 111)
obra deixa entrever a crítica do autor à vida na grande cidade Ainda outra forma de enunciar a questão é: em que concep-
quando da vinda dele a São Paulo em busca do muiraquitã, seu ção de intelectual se enquadraria Mário de Andrade, na de Benda, 
talismã que acabou em mãos de um rico imigrante morador do sendo ele um intelectual que jamais se envolveu em polarizações 
bairro de Higienópolis. político-ideológicas e até na mercantilização de suas atividades – 

Essa breve menção em tom profético revelaria o pessimismo no mercado ou no funcionalismo público – ou a de Gramsci, segun-
de Mário de Andrade com os rumos da sociedade brasileira vista do a qual agiria como um intelectual “orgânico” cujo papel é atuar 
através da evolução urbana, que a levaria para cada vez mais politicamente legitimando com seu saber a ação do Estado? 
longe de um ideal em consonância com aqueles cultivados pelos (RAFFAINI, p. 10) A análise da trajetória de Mário de Andrade, do DC 
intelectuais do DC, em que predominam os valores de um Brasil em São Paulo ao MES no Rio de Janeiro, revela que a ambigüidade 
ancestral, imerso em uma pureza pré-capitalista. que circunda sua ação é ao que tudo indica aparente, ou melhor, 

Por outro lado, Mário de Andrade certamente não abriu que a unidade em sua ação apenas toma a forma de uma ambigüi-
mão de qualquer convicção para assumir a diretoria do DC, o que dade em virtude do alcance do projeto cultural em que, de fato, 
caracterizaria uma atitude de cooptação no sentido corrente do estava envolvido de corpo e, principalmente, de alma, levando-o a 
termo. Tratou-se do reconhecimento oficial de seus dotes intelec- servir a dois senhores, o primeiro inimigo figadal do segundo. Tem-se 
tuais e que o elevou a essa posição de relativo destaque e ampla a impressão que o envolvimento de Mário de Andrade com Paulo 
repercussão popular nos quadros do PD, o que não teria sido ade- Duarte, o PD, o Grupo do Estado e os intelectuais do DC formam 
quadamente “aproveitado” pela agremiação em virtude da uma escalada “natural”, na qual as dificuldades em que se encon-
urgência eleitoral de sua ação, motivo pelo qual, por indicação travam quando foi convidado para dirigir o órgão, sua imensa baga-
de Capanema, trabalhou após a extinção do DC para o Ministério gem cultural e seu envolvimento com a música e o folclore o qualifi-
da Educação de Saúde de Vargas num projeto cultural, como se caram como a liderança óbvia para um órgão com as finalidades 
verá, de alcance não tão amplo como o do Departamento, mas do DC, resgatar a cultura nacional-popular brasileira para instru-
de igual importância e a partir de abordagem diametralmente mentalizá-la num programa político-cultural de contenção dos 
oposta àquela vigente entre os democráticos. Essa questão foi impactos da urbanização, modernização do país e preservação da 
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matriz luso-brasileira tendo São Paulo como liderança e paradig- “cultura de fachada”, acadêmica e estéril, substituindo-a por uma 
ma desse processo para o resto do país legitimando as pretensões nova cultura formada por elementos nacionais e populares, identifi-
do PD à presidência da república. Nesse momento, Mário de cados com as manifestações folclóricas do Brasil interiorano e rural, 
Andrade atuaria como intelectual “orgânico” no sentido proposto antítese da cultura urbana sujeitas às influências deletérias das inva-
por Gramsci, como um funcionário convicto ao ideário da agremi- sões culturais estrangeiras, e cujo combate travado pelo Instituto 
ação à qual pertence e fiel a seus correligionários (RAFAINI, 2001, Paulista de Cultura preconizado por Armando de Salles Oliveira o 
p.109-112) especializado na elaboração de uma política cultural qualificaria ante as demais elites regionais brasileiras legitimando 
de aplicação eleitoral imediata: a elevação do nível cultural do sua ascensão à presidência, conjugando as duas interpretações.
eleitorado para que o estado de conscientização daí advindo os Tal é a perspectiva político-cultural da fração de elite com-
faça concluir que o melhor é tomar a vanguarda na proposta de prometida com a manutenção da economia agro-exportadora, 
“modernização” e da sociedade tal como essa se impunha como com o liberalismo clássico, com a complementaridade entre a 
contraponto à modernização das estruturas patrocinada pelo PRP exportação de bens primários e a importação de manufaturados, 
segundo um modelo norte-americano de sociedade afluente de que via com temor a invasão estrangeira em São Paulo e a moderni-
massas, e, em última análise, trabalhar pelos candidatos do PD nas zação generalizada e compulsória induzida por sua presença cada 
eleições para removê-lo do Executivo. Vimos no segmento anterior vez maior motivando-os a conter, deter e combater uma cultura 
deste capítulo, como todas as iniciativas do DC, por mais nobres urbana que lhe fugisse do controle, substituindo-a por uma cultura 
que houvessem sido, eram antes de tudo respostas ao “desconhe- erudita de popularização problemática e por um folclorismo que 
cido” trazido pelo migrante-imigrante e praticado na cidade em não lhes permitia extrapolar o universo cultural de um mundo rural 
locais e atividades que lhes escapavam do controle, cujo paradig- que lutava para não ser superado pelo das cidades. Quando o per-
ma era a perseguição que moviam por meio do Estado contra as repista Prestes Maia impôs a asfixia ao DC para caracterizar uma 
diversões públicas e as pesadas críticas à indústria cultural em for- inversão de prioridades e dedicar sua administração à viabilização 
mação, contrabalançada pela imposição do que consideravam do Plano de Avenidas, tudo parecia perdido para Mário de Andra-
a verdadeira cultura popular brasileira, folclórica, de matriz luso- de com a “dolorosa realidade” do Estado Novo. (BARBATO JUNIOR, 
brasileira, africana e indígena, impingida às crianças para apartá- 2004, p. 37) Cabe aí então perguntar em que a política cultural do 
las culturalmente de famílias “imprestáveis para a brasilidade” e Estado Novo diferia daquela do DC de Armando de Salles Oliveira?
torná-las cidadãos “úteis e leais” e mesmo produtores de artesana- Se nos tempos do DC as atividades de diagnóstico, interven-
to de luxo para a elite culta num modelo pré-capitalista. Nesse ção e pesquisa para educação constituíram um esforço de política 
momento, entende-se que a obra de Mário de Andrade é ainda cultural para motivar a adesão do povo uma causa eleitoral conser-
“menor” que a instituição que o promove, na medida em que ela vadora se quando necessário na prática constrangê-lo a se 
resulta de articulação política prévia, sobretudo de Paulo Duarte e sintonizar com ele, no Estado Novo tratou-se (BARBATO JUNIOR, 
ancora-se nas diretrizes políticas do PD em campanha pela elei- 2004, p. 45) de uma política assumida de ponta a ponta por organi-
ção presidencial de Armando de Salles Oliveira. Aí se conjugam as zações do regime para atender às demandas culturais urbana da 
perspectivas de Raffaini e Barbato Junior, quanto à “finalidade” população crescente das cidades, permitindo, no entanto, a certos 
do DC, servir de veículo da hegemonia política de São Paulo e de intelectuais-chave em sua estrutura tamanha autonomia que pare-
guia cultural da população de baixa renda para preservá-la da cem inexplicáveis, resultando num programa mais moderno, mais 
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educativo “de base” do que a proposta do DC. Essa diferencia- no DC não poderia se enquadrar nem na perspectiva da total auto-
ção permitiria algo que o DC nunca conseguiu tornar de fato aces- nomia do intelectual com relação ao Estado, uma vez que nos anos 
sível ao povo a cultura erudita, capacitando-o a entender a assi- 30 tinha-se uma clara percepção dos obstáculos teóricos e práticos 
milar seus modos de informação. às tentativas de se levar adiante um projeto cultural fora da esfera 

Embora Barbato Junior afirme o caráter secundário da cul- pública, sobretudo devido às dificuldades que cercavam o traba-
tura no governo Vargas, poderia se entender a política cultural do lho intelectual e o reduzido público capaz de absorvê-lo.
Estado Novo dividida em “popular” e “erudita”. A popular, centra- Igualmente concluímos que Mário de Andrade não foi coop-
da e modelada no atendimento das demandas culturais da popu- tado em virtude de o vulto de sua obra ter sido das dimensões que a 
lação urbana do Rio de Janeiro, então capital do país, tinha o foco cultura do país demandava naquele momento. Sua influência mais 
na música popular e na erudita de Villa-Lobos, o compositor oficial profunda e duradoura nesse sentido teria dado na formulação do 
do regime.  que se tornou a política de proteção aos bens históricos culturais e 

É preciso notar ainda que a vasta área de contato entre o artísticos no Brasil por intermédio do SPHAN, partilhada por Lúcio 
ideário que deu origem ao DC e ao pensamento da esquerda – os Costa em seus trabalhos sobre a arquitetura colonial no país. Capa-
intelectuais do DC que esperavam o “socialismo” de Armando de nema tinha consciência das forças políticas em conflito no Estado 
Salles Oliveira – bem como a profunda identificação que se esta- Novo e desempenhou um papel quase insólito no MES servindo de 
beleceu entre ele e as manifestações da cultura popular e folclóri- anteparo entre intelectuais de postura avançada e uma retaguar-
ca, criaram uma noção tácita que a única forma de se fazer frente da formada por simpatizantes do nazi-fascismo e militantes católicos 
à cultura de massas “popularesca” derivada dos programas de da educação que viam com desconfiança o resgate social das 
auditório da Rádio Nacional surgida no Estado Novo era a utopia massas, como a Escola Nova. O fato de Mário de Andrade ter traba-
nacional-popular idealizada pelos intelectuais do DC, a qual per- lhado sob sua proteção no Rio de Janeiro, em pleno Estado Novo 
maneceu, por exemplo, na política cultural dos Centros Populares logo após o desmonte do DC mostraria que o valor de sua obra con-
de Cultura (CPC's) na efervescência que precedeu o golpe militar tava mais que suas posturas políticas pessoais do momento, sendo 
no início dos anos 60. Na utopia nacional-popular do DC, a luta de válido o sacrifício de nomeá-lo para a organização da Enciclopédia 
classes seria superada por uma “aliança aristocracia-povo” cele- Brasileira pelo INL.
brada na “cultura” do “artista-operário”, categoria idealizada de Por esses motivos, consideramos o papel do intelectual Mário 
trabalhador braçal não alienado pela linha de montagem blue de Andrade nesse momento crucial da história política brasileira 
collar, bem remunerado e feliz, fornecedor de luxo clássico e como crivado de ambigüidades que revelam a ambigüidade maior 
moderno para uma elite agrária de espírito aristocrático, de eleva- vivida no país no plano institucional, a necessidade de modernizar o 
do poder aquisitivo, desviando-se do impacto da modernização e país apesar de seus proprietários de terras, as pressões sobre a infra-
da invasão da cena pública pela plebe até recentemente miserá- estrutura causada pelo intenso fluxo migratório, a urbanização da 
vel e sem direitos sob milênios de despotismo, produzido em esta- população brasileira e a reação de grupos de elite que sentiam os 
belecimentos como o LAO e cuja antítese teria sido o Serviço Naci- fundamentos do mundo tremer em suas fazendas de café, nos por-
onal de Aprendizagem Industrial (SENAI), agente da formação tos, salões e apartamentos da aristocracia.
intelectual do trabalhador blue collar idealizado por Roberto 
Simonsen. Consideramos que a experiência de Mário de Andrade 
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O artigo apresenta reflexões sobre o corpo como interesse em função do mercado emergente, mostrando 
que o corpo nunca foi só produto, só alma, só modelo, mas a chave primordial para o ser-no-mundo. Objetiva inves-
tigar como as sociedades criam maneiras de conhecer e controlar o corpo, de acordo com interesses pessoais ou 
coletivos. Enfatizando na abordagem Humanista Existencial as possibilidades da psicologia abarcar as necessida-
des do homem moderno em reconciliar-se com o corpo, recusando-se a reconhecer o homem como objeto mani-
pulável e coisificado. Para realização do trabalho contou-se com pensadores importantes para o estudo como: 
Carl Rogers, João Penha, Denise Sant'Anna, Francisco Ortega, Michel Foucault dentre outros. Tratando-se de um 
estudo bibliográfico e teórico. 

Palavras-chave: Corpo. Ser. Psicologia Humanista Existencial.

 This paper apresent reflections on the human body as interest in function of the emergent market, revealing 
that it has never been a single product, merely soul, merely model, but it has been the primordial key for the human 
being in the world. This study aims at investigating how the societies create the ways to know and to control the body, 
according to its personal or collective interests. This investigation was focused on the Existential Humanist Approach 
as a possibility of the Psychology to collect modern man needs in reconciling with their body, in opposition of recog-
nizing them as manipulated objects. This is a bibliographical and theoretical study that counted on important think-
ers' thoughts.

Keywords: Body. Being. Existential Humanist Psychology. 
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INTRODUÇÃO

S
reforçados diariamente pela indústria cultural, o corpo torna-se um 
veículo para construção de bio-identidades. Pessoas assujeitadas às 
práticas de cuidados excessivos ao corpo e disciplinadas pela ão muitas as formas de revelar a materialidade da existência, 
égide da moral de consumo.seja pela arte, ciência, religião, tecnologia, mas, sobretudo no 

Sant'Anna (2001) argumenta que, pesquisar a complexida-corpo. Vez que ele é o movimento de cada gesto aprendido 
de do corpo, como território tanto fisiobiológico quanto simbólico, e internalizado, é também revelador de histórias e culturas. Sua 
campo de forças inquietantes e de confrontos é deparar-se com a materialidade registra e expressa códigos, práticas, repressões e 
incapacidade de separar a obra da natureza da realizada pelo liberdades, e podemos dizer que está inserido no campo das nor-
homem. É encontrar na materialidade do homem o ser que o signifi-mas e costumes de um grupo social.
ca.O Corpo é a primeira inscrição do homem no mundo, é 

Este define o interesse maior de nossa pesquisa, que tem por quem o acompanha desde seu nascimento à sua morte. Contu-
objetivo investigar como as sociedades criam maneiras de conhe-do, é finito, sujeito a mudanças e transformações ao longo dos 
cer e controlar o corpo, regidos por interesses pessoais ou coletivos; anos, desejáveis e esperadas ou não. Talvez seja por isso mesmo, 
refletindo sobre como a psicologia pode compreender e abordar a que o corpo possa parecer tão íntimo e familiar em alguns momen-
lógica que rege os interesses com o corpo, sobretudo, na atualida-tos e tão desconhecido e estranho em outros.
de.        Tentativas de minimizar o estranhamento e insatisfação 

Penetrar nesse território é sem dúvida se arriscar numa via-com o corpo tem sido desde a religião à ciência um investimento. 
gem de jogos de poder e valores morais, políticos, psicológicos e A vontade de manter o próprio corpo sob controle, exaustivamen-
outros. Porém, tê-lo como horizonte de pesquisa, pode favorecer te tem sido uma característica de várias culturas, em especial, na 
algumas reflexões para variados saberes. Compreender como as atualidade, uma vez que o novo catecismo prega o culto ao cor-
sociedades criam maneiras de conhecer e controlar o corpo, inves-po.
tigando, pois que a cada desejo de manter o corpo sobre controle, Os rituais e as práticas em cuidados com o corpo, sempre 
pode ser constituído por fragilidades e incertezas angustiantes.   foram um fenômeno presente na história humana, mas, sobretudo 

Para tanto, o trabalho constitui-se numa pesquisa de caráter na contemporaneidade, pois o corpo adquire estatuto de essên-
bibliográfico a partir do campo teórico da psicologia, antropologia cia pessoal e social, em uma sociedade que busca no corpo vali-
e sociologia, tendo em Ortega (2002), Sant'Anna (2001), Le Breton dar sua presença no mundo. 
(2006), Penha (2004), Rogers (1974), Piccino (2003), referências de A ciência investe milhões em pesquisas para investigar e 
estimável contribuição para nossas reflexões e análises acerca do explorar o corpo humano, como se este fosse o último território a 
tema em questão. ser explorado, como diz Sant'Anna (2001, p. 19) “[...] é quando 

Destaca-se ainda, que o interesse por esta temática iniciou-decodificar o genoma humano adquire ares de uma grande aven-
se durante a graduação, pois durante as práticas de pesquisa, o tura de descobrimento”. 
tema desenvolvido já se referia ao estudo do contexto das represen-Segundo Ortega (2002), o culto ao corpo, na atualidade, 
tações e a corporeidade, bem como, as práticas de estágio que torna-se não um experenciar o mundo, mas um dever em ade-
estiveram ancoradas na abordagem Humanista Existencial confor-quar-se aos padrões modelares, muito bem construídos e funda-
me a ênfase adotada para a análise que realizamos nesta investiga-mentados pelas práticas bio-ascéticas e pelo modelo biomédico, 
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ção.   cia humana, fora da vivência social.
As diferentes etapas da vida biológica como o nascimento, 

o crescimento, o envelhecimento do corpo, assim como a menar-
ca, gravidez, menopausa são processos, que tendem a ser ritualiza-
dos, segundo estudos de Van Gennep (1977). Quando falamos em corpo, a tendência é associá-lo a um 

O autor afirma ainda que os ritos de passagem ocorrem, nas fenômeno orgânico, porém admite-se cada vez mais que o corpo 
sociedades tribais e tradicionais, com maior força simbólica do que não existe fora do social. Pois é o social que o constituí, como reali-
na sociedade capitalista moderna, o que nos parece paradoxal. Se dade em vida, a partir dos significados atribuídos pela coletivida-
em sociedades tradicionais se cristalizam um significado coletivo de. Assim, o corpo é sempre produção da cultura e da sociedade. 
que não permite escape para o individual, na sociedade moderna, Para estudar o corpo que se apresenta como via primordial 
o individualismo, a falta de ritos norteadores, nos afasta das possibili-da existência, muitos são os caminhos e abordagens. Assim propo-
dades de elaboração dos conflitos e tensões, decorrentes destas mos não uma história da corporeidade, mas antes, uma investiga-
etapas transitórias, e que em práticas rituais específicas são propor-ção de algumas ambições de controlá-lo e organizá-lo conforme 
cionadas.interesses variados, tais como: elevar a alma à vida eterna, na 

Os ritos de passagem segundo Van Gennep (1977) são antiguidade e período medieval, ou na contemporaneidade 
modos de transição, nas etapas da vida, do homem regidos por transformando-o em objeto de valoração para o mercado de 
códigos sociais, inscritos no corpo. Toda mudança de status do indi-consumo.
víduo inscreve-se num campo de significado coletivamente legiti-Ao conceber o corpo como biopsicosociocultural, iniciare-
mado, portanto, são elaborados historicamente e culturalmente. O mos uma reflexão sobre as concepções deste em algumas cultu-
que o rito sugere e insinua é a esperança de todos os homens na ras antigas e, sobretudo na contemporaneidade, investigando 
inesgotável vontade de passar e ficar, esconder e revelar, controlar como o social se apresenta na constituição do corpo, ali onde o 
e libertar em uma constante transformação do mundo e de si mes-ser se manifesta mediante formas culturais. 
mo, que se inscreve na vivência humana. Mauss (1924) citado por Miskolci (2006) afirma que há algo 

Van Gennep (1977, p. 131) diz: “ [...] para os grupos, assim oculto, a ser buscado pela investigação científica, quando obser-
como para os indivíduos, viver é continuamente desagregar-se e va que no corpo esta construção social nos escapa, aparentando 
reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e renascer”. ser naturalmente o corpo em si, escapa mais precisamente esta 

O autor afirma que os ritos de iniciação refletem a importân-linguagem adquirida culturalmente que o inscreve no mundo 
cia do ingresso dos jovens na vida adulta, o que implica a responsa-social, onde se desenvolve, cresce, e se constitui homem. 
bilidade com a vida social e que quase sempre o rito iniciatório con-Ainda que os conhecimentos sobre a anatomia, biologia e 
sidera a utilização do corpo iniciado. A estes processos de interven-fisiologia do corpo humano possam, a princípio, ser aplicados 
ção sobre os corpos, Foucault (1979) afirma que estas práticas rituais universalmente, existem como eventos da realidade simbólica e 
e as intervencionais modernas, não passam de práticas de poder histórica do contexto social, podendo ser explicados pelas ciênci-
que fazem a autonomia do sujeito em relação a seu próprio corpo. as naturais, mas indiscutivelmente são criados e recriados no uni-

Da Matta na apresentação do livro de Van Gennep (1977), verso sociocultural, lugar este em que o indivíduo nasce, cresce se 
em análise da operação social de passagem à idade adulta, pon-constitui e morre. Portanto, o homem não existe fora da experiên-

CORPO: NATUREZA, CULTURA E PSIQUE
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tua que esta, se inscreve no corpo dos jovens. Através do rito a sofrendo as interferências das estações do ano e variações climáti-
sociedade se apodera do corpo, muitas vezes submetendo este cas para os cuidados com a saúde.
as torturas e sofrimento. A dor a tortura não constitui apenas resis- Assim, as doenças eram consideradas como desequilíbrio 
tência física que garante a aprovação social, mas as cicatrizes que poderia ser curado pela própria natureza. Uma lógica comple-
registram fundamentalmente o pertencimento social.  xa em cuidados com o corpo baseada em um interessante paralelis-

Os ritos de passagem demarcam, sejam em comunidades mo entre corpo humano e corpo cosmológico.
tradicionais ou modernas, as mudanças pessoais, marcam a transi-  Ao contrário, foi Hipócrates o mais citado representante da 
ção de uma etapa para outra. medicina grega, quem apresentava uma concepção da saúde 

Segundo Durkhein (1895), também citado por Van Gennep numa relação de caráter íntimo com o natural, separando a medici-
(1977) afirma que os ritos possuem sempre um caráter de passa- na da magia. Uma vez que Hipócrates não acreditava que a rela-
gem, de mudança, de estar num estado para morrer e renascer ção corpo e mundo tivessem explicações sobrenaturais, para ele 
em outro, tendo como pano fundo, os códigos simbólicos que um acontecimento considerado cósmico jamais poderia provocar 
estruturam e refletem também, formas de controle e coerção. doenças.
Embora não sejam claramente perceptíveis, expressar resistência No entanto, a população grega, mantinha a confiança em 
às regras insinua a tensão entre o indivíduo e o coletivo. práticas religiosas e mágicas para cuidar do corpo. Os templos rece-

Strauss (1950), ainda em Van Gennep (1977), afirma existir biam inúmeros devotos de todas as partes para oferecerem oferen-
uma dimensão subjetiva na análise dos sistemas sociais. Ao conce- das, aos deuses da saúde, a fim de alcançarem a cura para seus 
ber o social com um universo simbólico, ressalta o caráter oculto males.         
dos costumes introjetados pelos indivíduos. Os costumes sociais A autora pontua ainda que as forças destas representações 
para ele tornam-se o meio de linguagem, pois os atores não têm cosmológicas podem explicar o fato de várias escolas médicas 
consciência das regras que o legitimam. influenciadas por Hipócrates, terem formado muitos médicos-

Os ritos de passagem como podemos ver, demarcam sacerdotes, que promoviam a cura de doenças auxiliada por forças 
muito bem as transições de um status ao outro na vida do homem, divinas.    
explicitando que conforme os valores significativos para determi- Platão concordava com Hipócrates em definir o corpo 
nada cultura, o corpo é submetido ao controle, a sacrifícios, mar- como constituído pelos elementos naturais; de terra, de água, de 
cas, cicatrizes que representam não apenas força e resistência, fogo e de ar. Para ele a natureza era constituída por diversos seres 
mas muito mais um sentido de pertencimento ao grupo da qual diferentes, como homens, deuses e animais.
fazem parte. O que o afasta dos pensamentos Hipocráticos é a existência 

Vejamos agora como certas culturas concebem o corpo, de uma alma imortal, alojada na inteligência do homem. As doen-
assim como os significados a ele atribuídos, no campo de repre- ças na visão platônica não são somente desequilíbrios entre os qua-
sentações simbólicas à cultura que o confere. tro elementos (água, terá, fogo e ar), mas também o desequilíbrio 

Conforme os estudos de Sant'Anna (2001), na Grécia anti- entre alma imortal e o corpo natural. 
ga, o corpo era concebido como parte integrante da natureza. A Com relação a isto Sant' Anna (2001, p.68) diz: “[...] com Pla-
cura para os males pertencia aos cuidados como alimentação e tão a assimilação entre cosmo e a vida humana se modifica, mas 
administração de ervas. A medicina misturava-se à astrologia, não é rompida”. 
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Assim, enquanto para Hipócrates a saúde dependia do visto como um obstáculo à salvação e por isso deve ser controlado 
controlo da harmonia entre os elementos vitais, no rigor da alimen- das flutuações dos desejos e corrupções. Enquanto a alma recebe 
tação e administração de chás, para Plantão o estado de saúde estatuto de verdade que eleva ao reino de Deus.
dependia de harmonia e controle da alma cosmológica e ele- Vejamos o que Sant' Anna (2001, p. 13) afirma: “Segundo 
mentos naturais.   este raciocínio é através da alma e não do corpo que o homem 

Outro filósofo da antiguidade Aristóteles (384-322 a.C.) pode ver Deus. Por conseguinte, na medida em que o corpo dificul-
citado por Soares (2006) compreendia a vida humana em funcio- ta esta visão, ele tende a ser executado, considerado um obstáculo 
namento, com os astros. Para este, o fato do homem atingir a vida à descoberta, da verdade e a salvação”.
adulta seria estar em harmonia com o cosmo. A doença ou a Como podemos observar, pensamentos da antiguidade 
morte eram acidentais, ou um caminho a percorrer, pois a alma, clássica ou do período medieval não se distanciam muito em suas 
seu princípio dinâmico está em constante sintonia com cosmo. concepções de corpo. Embora corpo e alma estivessem em oposi-

Aristóteles, segundo Soares (2006), concebia a importância ção, ainda se encontram juntos para transcender e alcançar a ple-
da natureza, como ativadora das forças para vida humana, nitude. O corpo precisa ser controlado para não se perder a alma. O 
porém seria na alma que o homem encontraria os meios para o controle não é apenas corporal, mas, assim como os ritos, se dá de 
regulamento do corpo e desenvolvimento da vida. modo corpóreo e psíquico.                

Assim, tanto os elementos da natureza, como os astros,  Le Goff (1991) mencionado por Soares (2006, p. 17) sublinha 
permaneceram por muito tempo como fundamentais no cuidado “Prisão da alma, sede dos desejos sexuais, o corpo torna-se um espa-
e controle do corpo. Após séculos, as escolas de medicina ainda ço suspeito”.
se apropriavam do pensamento hipocrático. Segundo Capra (1993), foi com Descartes que se institui a 

Galeno (129 d.C.) citado ainda por Soares (2006) é exem- cisão radical entre corpo e alma. O filósofo racionalista afirma que a 
plo, pois concebia a saúde do corpo em termos de equilíbrio entre ação do corpo tem função mecânica e o ser pensante pode atuar 
suas diferentes partes, e para ordenar este conjunto, associava nos mecanismos corporais. O corpo torna-se motivo interessante de 
esta ordem ao movimento dos astros. Assim, cada parte do corpo pesquisa, impulsionando o investimento cientifico e médico. Este 
funcionava de maneira particular, como os astros funcionam em que parece ser o modelo conceitual, vigente e legitimado na socie-
um movimento específico coordenados por um criador divino. dade contemporânea, onde a ênfase recai no corpo máquina, 

Esse pensamento parece-nos preconizar a visão moderna reduzido a fenômenos fisiológicos. 
do corpo como uma espécie de máquina, porém diferencia-se Do corpo cosmológico da antiguidade ao corpo regrado, 
desta por ser criada ou ordenada por uma providência divina e segundo a moral cristã, especialmente, na idade média e a ruptura 
possuidora de alma que a anima. A visão de Galeno se firma de do racionalismo, daremos um salto para, na contemporaneidade, 
modo essencial, sobretudo no ocidente, onde a providência divi- encontrarmos uma multidão de pessoas tentando libertar-se de seus 
na foi entendida nos princípios cristãos. corpos vinculados a antigas crenças e valores. Percebe-se, nos últi-

Sant' Anna (2001) afirma que com o cristianismo passa a mos anos, um movimento cada vez maior em tornar o corpo inde-
ocorrer uma distinção entre homem e natureza. O homem é desti- pendente do patrimônio cultural, social e até genético.
nado a se tornar independente da natureza na medida em que O conhecimento sobre a biologia humana avança de mane-
busca a Deus. Quem o eleva a Deus é a alma, o corpo passa a ser ira intensa na contemporaneidade. As mudanças no corpo do 
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homem não são mais desconhecidas pela ciência e nem mais po, revela a determinação das características do homem pelas 
atribuídas à constituição cultural do homem. O que se percebe é funções biológicas (as teorias raciais são um bom exemplo deste 
um investimento da tecnociência em alterar esta natureza huma- contexto), ou seja, a corporeidade torna-se produto direto do corpo 
na biológica, e, simultaneamente, afastar os traços que singulari- ao invés de efeito da condição social, Le Breton (2006, p. 17):
zam o homem. 

Trata-se de submeter à primazia do biológico Sabemos que uma alteração, na genética do corpo huma-
(mais ainda de um imaginário biológico) as no, implica em alteração cultural e vice versa. O que nos parece 
diferenças sociais e culturais, de naturalizar as evidente, na sociedade atual, é um triunfo do poder de padrões e 
diferenças de condição justificadoras por obser-modelos sociais hegemônicos a ditar os novos meios de controle, 
vações científicas, o peso de cérebro, o ângulo 

que através de incansáveis experimentos, buscam transformar a 
facial, a fisiognomia, a frenologia, o índice ence-

natureza humana. fálico, etc. o corpo é atormentado por esta 
Portanto, as ciências naturais mudam a natureza e a cultu- imaginação abundante [...]  

ra, a cultura assim transformada, readapta as novas formas de 
ciência, em que o corpo humano representa um vasto e lucrativo O modelo biomédico fundamenta e fundamenta-se nessa 
território a explorar. lógica, atribuindo ao homem a anatomofisiologia no sentido amplo, 

As práticas e os cuidados com o corpo, na atualidade, separando este de seu corpo, encaram o homem como um em si.O 
expressam uma visão fragmentada do homem, que busca a todo que constatamos é um ser isolado do corpo que muitas vezes não se 
custo encontrar no corpo de consumo uma forma de validar sua reconhece como pertencente a grupo algum, é o quadro visível da 
existência.  individualidade ocidental no aprisionamento do homem em si mes-

Reconstruir o corpo a fim de ganhar juventude, saúde e mo, como diz Le Breton (2006, p. 31): 
beleza tornou-se fascinante contando com os avanços tecnológi-
cos e científicos. Tudo acontece como se, na atualidade, as trans- O isolamento do corpo nas sociedades ociden-
formações corporais pudessem apagar os traços passados tais (eco longícuo das primeiras dessecações e 

do desenvolvimento da filosofia mecanista) enquanto os limites de certo e errado, falso e verdadeiro, natural e 
comprova a existência de uma trama social na artificial tivessem sido completamente relativizados.
qual o homem é separado do cosmo, separado 
dos outros, separado de si mesmo.

Greiner e Amorin (2003), em Leituras do Corpo, citam o texto 
Após séculos de puritanismo relacionados ao corpo, o de Nunes sublinhando que o corpo reduzido a uma máquina física 

presente, na contemporaneidade, é a manipulação de símbolos observável e mensurável pelas leis do mecanicismo, tem como 
que caracterizam o corpo como objeto de consumo, sob o signo visão o corpo visto em si mesmo, separado do ser que o habita, ele 
de libertação física e sexual como pontua Le Breton (2006, p. 84): não é mais seu corpo, mas possuidor de um corpo que deve ser domi-
“A retórica da alma foi substituída pela do corpo sob a égide da nado por meio da mente e racionalidade. 
moral de consumo”. Essa visão parece revelar e contaminar a dicotomia entre 

O autor, em sua obra intitulado O Homem Produto do Cor- corpo e mente nos dias atuais, nas práticas da bio-ascese, em que o 

O CORPO NA CONTEMPORANEIDADE
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homem deve ser o piloto desta máquina corporal manuseando-a perde seu valor moral em detrimento ao valor mercante. 
a serviço da expressão do outro e não como expressão de si mes- Não queremos com isso afirmar que transplantes ou pesqui-
mo. sas médicas e biológicas são práticas inapropriadas, receamos 
 Afirma Barba (1995) citada por Le Breton (2006, p. 92): apenas que estes procedimentos transformem o corpo humano em 

matéria-prima, tendendo a transformar este em um objeto como 
O corpo não pode ser plenamente manipula- outro qualquer, a partir da produção da subjetividade que tais práti-
do por um comando central e mental a priori, cas incitam. 
mas um “entre-em-vida”, em constante esta- Trata-se de uma abordagem biológica da corporeidade 
do de instabilidade e auto-organização fundamentada em estudos que partem de um determinismo da 
segundo uma complexa rede de conexões 

natureza, subordinados e dependentes dos mecanismos biológicos 
distribuídas no organismo como um todo. O 

considerados universais e inatos. Onde o ser no corpo parece ser ator é o seu corpo, e para entendê-lo há que 
fruto somente do organismo e, a cultura, sociedade e vivência, um contemplá-lo em ação, em vida.  
simples artefato biológico. O corpo torna-se, após os grandes avan-
ços da tecnociência o último território a ser explorado, como afirma O homem é diferente de objeto, ao se integrar em sistemas 
“Sant'Anna (2001, p.19): “E quando decodificar o genoma humano de significação, e de valores, principalmente, quando escolhe ver 
adquire ares de uma grande aventura de descobrimento”.em sua existência um valor superior ao próprio valor mercantilizado 

No entanto, parece se descobrir que, quanto mais investi-dado a vida. A visão biomédica que isola o corpo e deixa o 
mento no corpo como mercadoria e na produção de organismos homem em suspensão, como um material disponível, parece 
transgênicos, como materiais de exploração e de investigação, transformar a corporeidade num quebra-cabeça biológico, 
menos, o próprio corpo é preservado, diante dos interesses e ações como bem comenta Le Breton (2006, p. 91):
comerciais em curso.  

Nesse contexto, o corpo é escolhido como centro de explo-O homem fonte do sagrado na medida em 
que simboliza o mundo que o envolve, transfor- ração e experiências representando uma possibilidade do indivíduo 
ma a si mesmo em prefácio, cujos elementos exercer sua liberdade de transformação. 
pertencem a seu patrimônio, objetos suscetí- As práticas da bio-ascese contemporânea parecem traduzir 
veis de desmembramentos ou de experimen- com perfeição o valor do corpo, na atualidade, que não visa 
tações, na medida em que a noção de huma- somente à preocupação em manter a saúde, mas enfatiza os pro-
nidade torna-se facultativa para vários órgãos 

cedimentos de cuidados corporais que são por sua vez, de caráter 
e funções.

médico, higiênico e estético. O corpo torna-se foco do poder disci-
plinar que cria não apenas corpos padronizados, mas também sub-Em Sociologia do Corpo, ainda Le Breton (2006), enfatiza 
jetividades controladas.que os sistemas de valores atribuídos ao corpo na sociedade oci-

Nas palavras de Ortega (2002, p. 155):dental dividem em funções o corpo humano. Cita as possibilida-
des de implantar e retirar órgãos como fato que expressa a função 

Trata-se da formação de um sujeito que se auto-
da corporeidade humana. Segundo o autor o corpo é entendido 

controla, auto-vigia e auto-governa.Uma 
como máquina em funcionamento separado do ser que o habita, 
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característica fundamental desta atividade é ao corpo na contemporaneidade é muito maior do que parece vai 
a auto-peritagem. O eu que se pericia tem no além das técnicas corporais e da produção de subjetividade. Mas, 
corpo e no ato de se periciar a fonte básica de invade a forma como existimos e compreendemos a nós mesmos e, 
sua identidade. sobretudo como somos levados a compreender o outro, num con-

 fronto direto entre corpo e identidade social fundada em uma ética 
Em uma cultura, que reconhece as pessoas a partir do que individualista e competitiva.

elas possuem, manter o corpo representa pertencer ao grupo, Como pontua Miskolci (2006, p. 42): “As técnicas de discipli-
sendo desta forma, fundamental ostentar isso para si e para o na corporal são assujeitadoras porque criam não apenas corpos 
outro. Qualquer afastamento entre o que se deseja do corpo e o padronizados, mas também subjetividades controladas”.
que se é torna-se um importante problema, podendo gerar frustra- Como podemos perceber não se trata apenas de assujeita-
ções e sofrimentos. mento corporal, mas psíquico-corporal. Um corpo bonito nunca 

A apresentação física de si parece valer socialmente pela esteve tão exposto a formas desgastantes de exercícios, dietas e 
apresentação moral, em que a pessoa se coloca ao olhar apreci- consumos de drogas duvidosas. Fazer parte do grupo idealizado 
ativo ou preconceituoso do outro, em juízo, que enfatiza os deta- representa o objetivo maior dos adeptos à ginástica, musculação, 
lhes da vestimenta, forma do corpo ou do rosto, como muito bem consumidores de suplementação alimentar, esteróides anabolizan-
constatamos nas palavras de Breton (2006, p. 78): tes, hormônios diversos. É como se, adequar-se ao padrão modelar 

de corpos midiatizados adquirissem a condição de aceitação, pas-
Um mercado em pleno crescimento renova 

sar pelo olhar rígido e preconceituoso crescente do outro como diz 
permanentemente as marcas que visam a 

Ortega (2002, p. 170): “Ou somos idênticos, ou nos denunciamos”.manutenção e a valorização da aparência 
Hoje o referencial estético determina a apresentação de um sob os auspícios da sedução e da comunica-

corpo sarado, malhado, lipoaspirado e siliconado, caso contrário ção. Roupas, cosméticos, práticas esportivas 
etc. formam uma constelação de produtos será tido como alguém que fracassou, o que explica o aumento das 
desejados, destinados, a fornecer “morada” doenças debilitantes na atualidade como: anorexia, bulimia, disti-
na qual o ator social toma conta do que mia e depressão. Em nossa sociedade contemporânea, um corpo 
demonstra dele mesmo, como se fosse um não adequado ao modelo bio-acético e bio-médico carregam a 
cartão de visitas vivo. marca do feio ou disforme. Esta rejeição leva muitos até a desistên-

cia de sobreviver. 
O investimento em modificar a aparência para apagar a Gilman (1999) citado por Miskolci (2006) aponta que as técni-

realidade da idade, origem social, traços indesejáveis é a promes- cas de transformação corporal, prometem a superação da fronteira 
sa proposta pelas cirurgias plásticas e cosméticas. Como, por social entre pobre e rico, feio e belo. Melhor dizendo, é como se 
exemplo, mudar a cor da pele, o tamanho do nariz, o volume dos adquirir um corpo escultural semelhante a um ator famoso, pudesse 
seios, os glúteos e outros, significam alcançar que o corpo apresen- lançar uma pessoa da periferia ao estilo de vida glamorosa, de seu 
te o que cada um sonha mostrar de si, é reafirmar a presença mar- ídolo. A felicidade almejada parece estar baseada na categoria 
cante no mundo, desta forma o corpo adquire estatuto de liberda- belo, magro, rico, como apresenta o modelo bem-sucedido. 
de pessoal. Miskolci (2006, p. 22) diz que: 

O problema que se apresenta, nesta relação, com o culto 
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O paciente acredita que existe uma categoria cisões entre corpo e mente, objeto técnico e objeto orgânico não 
desejável de ser da qual ele ou ela está excluí- fazem o menor sentindo, uma vez que os modelos top de corpos, 
do por razões que são definidas como físicas. banalizados pela mídia, no lugar de esconder a imaterialidade dos 
Os resultados desta exclusão são sintomas de desejos, expressa sem pudor algum, a materialidade de silicones e 
infelicidade psicológica. Outros sinais presen-

próteses. A tendência da tecnociência tem sido de direcionar mate-
tes no mundo exterior podem marcar a exclu-

riais orgânicos para constituir partes de máquinas e, inversamente, são, mas eles são vistos como corolário da 
direciona peças máquinas para reconstituição de organismos vivos.  diferença física. 

Resta-nos questionar, que libertação adquire os adeptos às 
transformações corporais com as invasões do totalitarismo fotogêni-A idéia que parece percorrer nesta sucessão de ideais e 
co, sem perder-se nas imagens refletidas por seus ou não corpos?jogos de aparência é que o corpo reflete a alma, o caráter, o 

homem em si. Na representação social atual, a gordura é sinal de 
indolência, de falta de saúde e riscos. Um corpo saudável deve ser 
esbelto, que é sinal de disciplina corporal e alimentar, e de uma 
mente ativa e sob controle, enquanto o corpo gordo é visto como Penha (2004) falando das proposições de Heidegger (1965), 
marca de compulsão, de descontrole e de insanidade. Ao mesmo afirma que: a Psicologia Humanista Existencial evidencia o homem 
tempo, tudo no mercado e avanços tecnológicos, nos levam à como um ser no mundo que se relaciona, onde não é só orgânico, 
ociosidade, em direção à obesidade, construindo um jogo de nem só alma, nem apenas social, mas um ser que se constitui no 
conflitos e conseqüentemente sofrimento. cotidiano, que possui uma tendência a desenvolver-se organica-

O curioso é que nossa sociedade atribua liberdade ao mente, psiquicamente e socialmente. E é este ser em sua totalidade 
corpo que não cessa de incitar disciplina, mas qual a liberdade de que buscaremos encontrar no corpo, acreditando que a psicologia 
um corpo que só existe sob o domínio destas técnicas e só é reco- pode enquanto facilitadora, evitar este modelo voltado para o 
nhecida socialmente quando adequados à padronização! corpo multifacetado em partes que não se encontram, mas se pro-

Os cuidados excessivos ao corpo, a virilidade e longevida- vocam, e assim, favorecer uma reflexão do corpo e existência, para 
de, revelam a fragilidade de uma sociedade que ao procurar a além da fragmentação apresentada até o momento pelo modelo 
ostentação física, o desejo de júbilo ao corpo, não modifica em científico. 
nada o destino da ocultação do corpo na sociedade presente nos Piccino (2003) pontua que as ciências naturais explicam e 
idosos, moribundos, deficientes e no pavor que temos de envelhe- não compreendem a relação corporal, explicam pelos órgãos, 
cer. Um dualismo que opõe o ser, ao corpo, um paradoxo de liber- funcionamento, células e sinapses. Esta noção de corpo fragmenta-
tação, que muito mais demonstra um aprisionamento do ser no do é aprendida ainda nas carteiras escolares, onde nos ensinam 
cárcere do corpo. que o corpo é formado por cabeça, tronco e membros. Porém, 

Le Breton (2006, p. 87) pontua: “Um dualismo personalizado temos evidenciado que não basta explicar as partes e sim compre-
de algum modo se amplia, é necessário não confundir com “liber- ender este ser corporificado em relação com o mundo, com o outro, 
tação”. A esse respeito o homem só será “libertado”, quando qual- com seus sentimentos e possibilidades de expressão do ser em vida. 
quer preocupação com o corpo tiver desaparecido”. Heidegger, no II Seminário de 11 de maio de 1965 citado por 

Torna-se importante observar que antigas ou recentes Piccino (2003) questiona sobre Qual é o lugar das lágrimas? Se são 

PSICOLOGIA DA EXISTÊNCIA CORPORAL  
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elas algo somático ou algo psíquico? E responde afirmando que nam nossos estudos, na medida em que almejamos um fazer psico-
nem uma coisa nem outra. As lágrimas nunca podem ser medidas. lógico ético que possibilite o ser homem, ser em sua plenitude.
O que se mede é um líquido e suas gotas, mas não as lágrimas. As Segundo Piccino (2003), a psicologia ao buscar firmar-se 
lágrimas só podem ser vistas. como ciência, estrutura-se a partir do paralelismo psicofísico, ao 

O que Heidegger (1965) tenta demonstrar com a explica- associar o psiquismo às funções fisiológicas, explicando o psíquico a 
ção é a impossibilidade de medir o grau de alegria, tristeza ou dor partir do físico. Imprime assim o caráter mecanicista na função psí-
embutida nas lágrimas, e sim compreendida como fenômeno quico-corporal. Excluindo as atividades mentais, aprofundando 
corporal de expressão dos sentimentos mais profundos do ser. Ou seus estudos apenas na objetividade aparente, sensível, ou determi-
se por ventura a glândula lagrimal secasse por uma disfunção nada por manifestações organicistas que, concebem a energia 
física qualquer, a pessoa não sentiria mais emoções pela impossibi- corporal como fonte da energia psíquica.
lidade de lacrimejar? Parece-nos evidente que não, a questão do Conforme os autores, as variadas abordagens psicológicas, 
corpo é também a questão do psíquico, do social, trata-se então se apresentam justificadas na fundamentação ontológica que as 
da questão do ser humano do homem e não de juntar suas partes. constituem, os já comentados, sistemas racionalistas. O que perce-

Ainda Piccino (2003) argumenta que, uma psicologia que bemos é que apesar de um grande esforço em livrar-se de nossas 
tem a visão do homem como um objeto presente a ser observado, raízes dicotômicas, o homem, objeto de estudo da psicologia, ainda 
manipulado, quantificado, foge dos princípios da Psicologia Huma- é concebido como máquina, passível de controle e determinação. 
nista Existencial. Uma análise adequada ao ser de existência coti- Seu corpo é fragmentado e a corporeidade perde a condição 
diana do homem não o transforma em objeto de experimenta- humana de existência no mundo.
ção, medição e cálculo, o que podem produzir, no máximo, é um Como diz Penha (2004, p. 31) ao mencionar sobre as proposi-
objeto polido, nunca um ser sadio. ções de Heidegger (1965): “Seu propósito é mostrar que o homem 

Heidegger (1965) também citado por Piccino (2001, p. 229) embora diretamente presente no mundo, sem possibilidade nenhu-
diz: “Ao querer ajudar médico: anotar que se trata sempre de exis- ma de isolar-se em alguma outra região, está apesar disto, acima 
tir e não funcionar algo”. E ainda (2001. p. 180): “Uma terapia que das coisas materiais que o cercam e com elas não se confunde”.
seja uma manipulação de objetos, algo puramente técnico elimi- Sendo assim, perguntar se os psicólogos da atualidade estão 
na definitivamente o homem”. preparados para atuar em uma sociedade que legitima no corpo a 

Ainda que reconheçamos a importância das pesquisas e existência do SER, é questionar-se também em como driblar o cará-
investimentos das ciências naturais, nos estudos referentes ao ter imperativo normatizador, que controla os corpos, as pessoas e a 
corpo humano, estas parecem não olhar o homem enquanto própria psicologia, que necessita com urgência redefinir seu modo 
pessoa. Como ser do homem que o singulariza frente aos outros de atuação. 
corpos presentes na natureza. Neste caso, caberia à psicologia Primeiramente, compreendendo as representações simbóli-
resgatar o interesse pelo homem. cas entre os significados e intenções deste sistema que nos constitui, 

Iniciando por nos perguntar: Como a psicologia tem con- observando como cada um lida com esta realidade. 
cebido seu objeto de estudo? Como administra a dicotomia trazi- E, por conseguinte, apropriar-se de um método psicológico 
da pelo pensamento cartesiano? Os psicólogos estão preparados que possibilite um olhar ao homem, em sua totalidade e que não o 
para atuar na realidade atual? São estas as questões que impulsio- transforme em algo coisificado e objetivado; muito mais que um 
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método de compreensão é uma atitude terapêutica, de pessoa psicólogo, neste modo de ser homem, na contemporaneidade, 
para pessoa. como se pensar em um meio de resgatar o ser oculto no corpo, mui-

Como afirma Seguin (1970) citado por Ertal (1991, p.71): “É tas vezes em profundo sofrimento. Para isso Rogers (1974), sugere 
impossível pensar, teoricamente, em um método de psicoterapia que o psicólogo se aproprie de atitudes que podem favorecer o 
existencial. O fazer-lhe seria negar os postulados mesmo nos quais desenvolvimento e mudanças significativas na vida da pessoa, as 
deveria se apoiar”. atitudes facilitadoras do processo terapêutico. São elas a aceita-

Assim, o psicólogo humanista existencial pode ajudar uma ção positiva incondicional, congruência e compreensão empática.
pessoa, olhando para ela como um ser único, como existente. Rogers, o criador da Abordagem Centrada na Pessoa, afir-
Qualquer tentativa de submetê-la a um manejo seria fazê-la obje- ma que as atitudes facilitadoras são fundamentais para atuação do 
to, negar a possibilidade de ajuda real. psicólogo, explica que o terapeuta é congruente quando é trans-

Não se trata de criar uma nova psicologia, é antes uma parente, sincero e capaz de simbolizar as experiências ao estar com 
forma de adequar-se à realidade, ao modo de vida moderna, a pessoa. Aceita positivamente incondicional quando é capaz de 
impregnados pelo sistema capitalista que produz não só corpos desenvolver uma consideração genuína pela pessoa, desprovida 
controlados, mas subjetividades controladas. O modelo bio- de julgamentos morais e valores pessoais. E compreende empatica-
médico e as práticas de bio-ascese reforçam este sistema, o que mente quando é capaz de captar com precisão os sentimentos e os 
intimamente tememos é que a psicologia reproduza este modelo significados pessoais vivenciados pela pessoa e os transmite com 
em sua atuação e se constitua em uma bio-psicologia, em confor- clareza. 
midade com a norma, como forma de também se proteger do Portanto, não basta um fazer psicológico dogmático e técni-
esvaziamento do ser psicólogo que age no mundo. co, mas um modo de ser que almeje a facilitação em despertar no 

Segundo Romero (2001), a forma de vida, na atualidade, homem, uma visão crítica e clara da forma como vivencia suas 
parece expressar os quadros clássicos das psicopatologias, como experiências e a eficácia dos modelos que aprisionam a sociedade, 
se nos entremuros de seu mundo interior, a pessoa vivesse um com discurso coercivo de libertação, que enfatizam no corpo mate-
fechamento num imaginário idealizado, dissociado de intercâm- rializado a existência e o valor da pessoa. Que a psicologia permita 
bio com o social, é o confronto com um individualismo perverso, ao homem uma abertura às suas potencialidades, verdadeiramen-
que implica a negação de si mesmo em um isolamento cada vez te livre para ser quem é, agindo conforme sua natureza, capaz de 
maior. reagir e agir com o mundo a sua volta como diz Rogers (1974, p. 195):

O mesmo autor esclarece ainda que, os caminhos que 
Quando o homem é de todo um homem, quan-levam o jeito de ser na vida moderna, fazem do homem um ser 
do ele é seu organismo completo, quando a controlador, poderoso e indiferente ao seu semelhante. O homem 
percepção da experiência, esse atributo peculi-moderno encontra muita dificuldade em aceitar e reconhecer no 
armente humano, está operando na sua máxi-outro um ser único e importante. Estas são as vias de desencontros 
ma plenitude, então se pode confiar nele, então 

pessoais, sofrimentos, condutas anti-sociais e um distanciamento 
seu comportamento é construtivo. Nem sempre 

de realizações pessoais, pois na negação do outro como único, será convencional. Nem sempre será conformis-
termina por negar-se a si mesmo. ta. Será individualizado. Mas será também socia-

Diante da complexidade desta realidade enfrentada pelo lizado.
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sociedade. Lugar privilegiado de paradoxos e de conflitos, o corpo 
Para Rogers (1983), as atitudes facilitadoras são a mola é a primeira inscrição do homem no mundo. E que, na contempora-

propulsora para um bom processo terapêutico, pois são estas ati- neidade, é atormentado por incitações que não cansam de contro-
tudes que possibilitam o postulado maior da Abordagem Centra- lar e explorar o corpo. A cidade torna-se palco de corpos ilustrados 
da na Pessoa, a tendência a realização do homem. Rogers (1983, nos murais e outdoors, configura-se uma nova forma de inscrição do 
p. 38): ser no mundo. E nela o pavor à imperfeição e a negação da finitude, 

escondem o real que causa terror. 
Quer dizer que o indivíduo tem, dentro de si Observamos que os cuidados com o corpo, na atualidade, 
mesmo, vastos recursos para auto compreen- não ocorrem de modo livre e espontâneo, mas em resposta a impe-
são, para alterar seus conceitos sobre si mes- rativos sociais e históricos, que fundamentam está prática. Recons-
mo, suas atitudes e seus comportamentos e 

truir um corpo jovem, belo e saudável é cumprir a normatização do 
que estes recursos podem ser liberados somen-

corpo, onde os limites de certo e errado, falso e verdadeiro, natural e te se um clima definido de atitudes psicológi-
artificial tornam-se completamente relativizados.cas, facilitadoras, puder ser provida.   

Por detrás destes sistemas de verdades implícitas, na subjeti-
vidade do homem, está a legitimação, a aceitação destas práticas Proporcionar ao ser humano, descobrir suas potencialida-
como meio básico de construir identidades. O controle desta forma des parece ser um meio de confrontar com as bases conceituais 
não se direciona apenas ao corpo, mas, sobretudo à subjetividade. de nossa sociedade, que tem seus princípios enraizados em uma 
Como podemos perceber a própria subjetividade e interioridade do cultura biomédica e bio-ascética, que está no outro a solução dos 
homem, estão deslocados para o corpo. O ser é consumido pelo problemas. A Psicologia Humanista Existencial tem por objetivo 
corpo, agora fiscalizado, submetido ao olhar do outro, que aprova segundo Boainain (1998), levar a pessoa a ser ela mesma, a con-
sua presença no mundo. Existem se existirem para o outro, na quistar uma existência autêntica, autoconsciente, transparente, 
modernidade a aparência ganha estatuto de essência. sem máscaras ou divisões internas. Enfatizando a pessoa e não sua 

A apresentação física parece valer socialmente pela apre-patologia ou problema. 
sentação moral, assim ostentar um corpo belo e saudável torna-se Portanto, somente com um olhar abrangente será possível 
fundamental para si próprio e para o outro. Qualquer diferença que a psicologia abarque as necessidades do homem moderno 
física pode marcar a exclusão, uma vez que tudo que constitui o no sentido de reconciliá-lo com o corpo emergente e fugaz.
homem recai no contexto de explicação por meio do físico. As impli-Talvez encontrar no próprio corpo a razão ou talvez a lou-
cações desta instabilidade emocional e insegurança pessoal gera-cura. Ou ainda a liberdade como solidão e a segurança da incom-
das pela forma de ser na atualidade parecem levar o homem à preensão, pois aqueles que buscam uma explicação, sempre 
perda do senso trágico. Este, atormentado pelo grande número de aprisionam algo no homem.                   
informações e técnicas para manter o corpo belo e saudável, 
encontra-se soterrado, em uma avalanche de necessidades entre-
laçadas aos conflitos existenciais. 

Desaparecem os ritos tradicionais que apoiavam as crenças 
Iniciamos nosso trabalho dizendo que, o corpo é a via pri-

psicológicas do homem, dando lugar à cultura de rituais devorado-
mordial do ser no mundo, e revelador das relações intrínsecas à 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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res, que investem contra o coletivo, deixando o homem desprote- ERTHAL, Teresa Cristina Saldanha. Terapia Vivencial – uma 
gido de suas raízes, de seus apoios psicológicos. É o quadro da abordagem existencial em Psicoterapia – 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 
individualidade. A crença do homem, na sociedade, do ser no 1991.
mundo é substituída pela ditadura do corpo fundamentada nos 
valores contemporâneos. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979. 

Percebe-se assim, que o espaço de problematização da A Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1972.
relação corpo e ser, é maior do que possa parecer à primeira vista, 
pois vai muito além das técnicas bio-médicas e bio-ascéticas cor-
porais, mas recai num paradoxo de libertação que muito mais 

GREINER, Cristina; AMORIM Claudia. Leituras do Corpo. São Paulo: 
demonstra um aprisionamento do ser no corpo. Um confronto do 

Annablume, 2003.
ser que movimenta a máquina biológica, melhor dizendo, é o ser 
que dá vida ao corpo, reivindicando sua presença, por não conse-

LE, Breton, David. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2006.
guir se reconhecer neste paradigma. É o homem espectro, que se 
oculta através do ato de se mostrar.

MISKOLCI, Richard. Corpos elétricos: do assujeitamento à estética 
E este estranhamento do ser no corpo é reclamado justa-

da existência - Estudos Feministas. Florianópolis: Universidade Fede-
mente no corpo, na sintomatologia depressiva, doenças debilitan-

ral de São Carlos, 2006.  
tes e no pavor que temos de envelhecer. Pois é exatamente nesta 
fragilidade do homem moderno que acreditamos ser imprescindí-

ORTEGA, Francisco In: RAGO, Margareth (org). Ressonância a 
vel a psicologia, no sentido de minimizar este estranhamento, com 

imagens de Foucault e Deleuze. Da ascese às bio-ascese. Rio de 
uma atitude profissional e pessoal, desvinculada de discursos téc-

Janeiro: DP&A, 2002. 
nicos e interpretativos, mas sim investindo em um retorno à ética da 
condição humana.

PENHA, João. O que é existencialismo. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
Quem sabe esta busca, em minimizar o estranhamento do 

ser pelo corpo, possa fazer com que se encontre justamente o ser 
PICCINO, Josefina Daniel. et al. Corpo e existência. São Bernardo do 

no corpo, que nada mais é, e também nada menos, que um de 
Campo: UMESP; FENPEC, 2003. 

nós.
Nosso corpo agradece!
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obra é mais um dos resultados das discussões de um grupo de especialistas, que desde o Simpósio “Escravi-
dão: sociedades, culturas, economia e trabalho”, ocorrido durante o XXIII Encontro Nacional da associa-
ção dos profissionais em História – ANPUH - em Londrina, 2005, vêm fomentando novas indagações teórico-

metodológicas acerca da temática posta no referido simpósio. Essas discussões são indispensáveis para aqueles 
que almejam atualização e para os que pesquisam na área (mestiçagens, escravidão, identidades) e desejam 
confrontar conceitos, metodologias, releitura de fontes e historiografia apontada nos treze artigos postos no livro. Os 
artigos englobam temáticas diferentes, entre os séculos XVII e XIX, assim como fontes e abordagens.

Partiremos dos principais conceitos operantes, que serão explicitados no decorrer do texto para apresentar 
o que, a nosso ver, traz uma coerência só possível graças à socialização de interpretações de grupos em discussão 
permanente. Iniciamos com o conceito de “mestiçagens”.

O conceito articulador dos artigos, “mestiçagens”, não se coliga com as propostas “racialistas”, diretamen-
te ligadas ou apenas inspiradas no século XIX (evolucionismo), mas muito presente nos debates contemporâneos 
acerca dos “preconceitos raciais”. 

Vejamos como alguns dos autores apresentam a definição de “mestiçagem”: no artigo do pesquisador 
Cerceau¹, em que ele investiga a formação da família na América Portuguesa, diz tratar-se de imediato de uma 
família mestiça “nem branca, nem negra, nem indígena” (2010, p. 166), mas uma mistura. O autor propõe pensar a 
mestiçagem por meio de um ponto de vista marcado por temporalidades e espaços, locais diversos. O que coadu-
na com ideários como de Gruzinski², referência de Cerceau, que diz que todas as culturas são híbridas desde as 
origens humanas. Os grupos humanos têm transitado por diferentes territórios ao longo dos tempos, portanto se 
misturado. Notemos que os conceitos de mestiçagens propostos ultrapassam a perspectiva do cruzamento biológi-
co e adentram o do hibridismo cultural. 

Nessa direção, outro artigo é o de Libby³, cuja questão central, “representações identitárias nas Minas Gera-
is entre século XVIII e XIX”, colabora com a definição do conceito de “mestiçagens” em oposição ao “racialismo”. 
Ao estudar fontes como “Rol de Confessados”, “documentos cartoriais” e “inventários” do período explicitado, teve 
acesso ao registro das “qualidades” das pessoas dadas como “crioulo”, “cabra”, “pardo”, entre outros e relacionou 

4 5 6tal documentação a trabalhos de historiadores como Sílvia Lara ; Márcio Soares , Hebe Castro . Libby estabelece 
que tais representações poderiam ser mais indicativas de posição social e menos identificação racial e traz exem-
plos de famílias que em registros de anos diferentes mudavam de cor, passavam de “incolores” para “colores” ou 
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vice-versa (2010, p.50). Escreve Libby: adquirindo terras, privilégios comerciais e controle sobre a mão de 
obra indígena. A autora demonstra que havia duas formas principa-

Quando indivíduos ou até famílias inteiras is de obter o trabalho indevido de indígenas: primeira, filhos de indí-
passavam de pardos para serem consistente- genas que viviam em espaços com muitos escravos (misturando-se 
mente referenciados sem qualificação de cor, a eles e realizando os mesmos trabalhos); segundo, por meio do 
sem dúvida estamos diante de exemplos de casamento de indígenas e escravos. Arrola-se uma série de docu-
embranquecimento e, portanto, de mobilida-

mentos que demonstram os conflitos a respeito do uso do casamen-
de social ascendente. Por outro lado, também 

to interétnico para beneficiar padres, arrendatários e colonos com o é possível encontrar exemplos nos quais as 
trabalho compulsório indígena.  pessoas “incolores” repetina e consistente-

Percebe-se na obra, como um todo, heranças teóricas e mente se tornassem pardas ou até mesmo 
9

crioulas. (2010, p. 51,52) metodológicas como a do antropólogo cultural, Boas , sem ser cita-
do como Gruzinski, mas igualmente percebida, pois a “cultura” mais 

Libby ainda percebe nos registros o que chama de proces- que marcas ditas raciais, seria elemento primordial de percepção 
so de “empardecimento” no curso do século XIX (2010, p. 50), que das diferenças dos grupos humanos, nem melhores, nem piores em 
seria o resultado de uma simplificação na hora da classificação relação umas as outras. Coerente com uma perspectiva de longa 
das “qualidades” das pessoas resumidas a branco, negro e pardo, duração em que a humanidade vem se estabelecendo em diferen-
e também uma necessidade, do século em questão, em classificar tes territórios em meio a processos de mobilidades. 
pais e filhos com a mesma cor de epiderme, preocupação não Temos na obra “Escravidão, mestiçagem, populações e 
tão presente em séculos anteriores, indicando assim o início de identidades culturais” a interação do conceito de mestiçagens com 

10uma “racialização” “documental” no século XIX em detrimento de o de “mobilidade”. No artigo de Paiva  podemos visualizar o deslo-
uma sociedade misturada em diferentes aspectos, entre eles o camento de milhões de africanos com diferentes práticas cultura-
étnico.  is/religiosas/ linguísticas para o “Novo Mundo”, mas só entendemos 

7O que podemos perceber em Moreira  ao examinar a “tra- o significado e a inserção dessa mobilidade, translação se colocar-
jetória” (predomina o período da infância) de Aurélio Bittecourt, mos esses diferentes africanos em relação com uma cultura chega-
que ao nascer no interior do Rio Grande do Sul no século XIX, her- da a eles muito antes que a dos ibéricos (a do Islã). Paiva lembra-nos 
dara da mãe pobre a classificação de “pardo” e a mantém de uma Europa e de uma África que, antes de ser território ibérico, 
mesmo quando melhora de vida e torna-se chefe de gabinete de foi dominada pelos seguidores de Allah e investiga por meio dos 
dois presidentes de Estado, fazendo o autor especular sobre o fato vestígios, tantos africanos islâmicos presentes na América Portugue-
de Aurélio ter mantido essa taxionomia, o que poderia significar sa, como as práticas islamizadas no decorrer dos séculos seguintes. 
uma perspectiva “racialista”, ou seja, ser pardo é não ser branco, Existe na noção de mobilidade a estreita associação ao que 
mas também é não ser negro para certos sujeitos, talvez para Auré- o próprio Paiva chama de “mundialização” e o pesquisador utiliza 
lio. para expressar as reflexões, “o mundo colonial americano se confor-

Quanto a “mestiçagens”, no caso étnico, do artigo de mou e se transformou em espaço continental no seio do qual o fenô-
8Amantino , percebemos certos “usos” convenientes, por sujeitos, meno da mundialização da época moderna manifestou forma mais 

como os “Inacianos” do século XVIII, no espaço do Rio de Janeiro, completa e diversa“ (2010, p.38), ou seja, o espaço da colônia 
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sendo o espaço de encontros de pessoas de territórios diferentes. a transferência de pessoas de lugar a lugar, assim como táticas de 
Podemos pensar ainda a “mundialização” em termos meto- burlar por parte do escravo vendas indesejáveis e por parte do 

dológicos dentro do corpo da obra, a exemplo da frequente cha- senhor pagamentos de taxas. O autor verificar ainda a presença de 
mada dos pesquisadores para a história comparada, problemati- um forte grupo de vendedores-compradores (atravessadores) de 
zando seus objetos a partir de argumentações oriundas de pesqui- escravos que transitam pelo território fazendo o comércio interpro-
sas de autores com temáticas, objetos e fontes referentes não vincial. 
apenas ao Brasil, mas também a América Espanhola, Europa Ibéri- Na referida obra temos o “cotidiano” enquanto espaço de 

11ca ou ainda a África. Retornemos ao pesquisador Cerceau:  encontro entre os diferentes, da mistura de concepções, conflitos, 
negociações, mediações e impasses, ou seja, onde cada sujeito 

Um esforço para conectar a história dessas representa um universo mais amplo que a sua própria localização 
regiões (uma espécie de mundialização) tem espacial, mas ao mesmo tempo é no cotidiano que ocorre e verifi-
demonstrado dentro do campo historiográfico cam-se as “práticas compartilhadas”. Em muitos dos artigos temos a 
a possibilidade de fazer histórias da família (e percepção do burburinho de vozes, idiomas e cores, idéias que não 
de outros temas) em dimensão planetária 

podemos deixar de pensar na noção de “mundialização”. 
(2010, p.177).  4Lima¹ traz um aspecto que chama a atenção do leitor ao 

examinar as versões de intelectuais com trajetórias diferentes (leigos A história planetária proposta significa conectar situações, 
e eclesiásticos) acerca de pessoas submetidas nas Américas Ibéri-práticas semelhantes ocorridas em diferentes locais, tempos e 
cas. O autor quer saber das noções teóricas criadas a partir do culturas distintas do globo. 

12 encontro, desencontros dos intelectuais europeus com as situações 
A pesquisa de Isnara Ivo  ao analisar as conexões econô-

postas no convívio com os nativos e os africanos nos espaços das 
micas e culturais entre os sertões da Bahia e as regiões das Minas 

Américas. Noções que atravessaram fronteiras entre as Américas e 
do ouro, com palavras-chaves como conectado, trânsitos cultura-

viajaram para a Europa Ibérica pautando ações deles na própria 
is e adaptabilidades, compõem a noção de mobilidade. O sertão 

Europa. Trata-se na verdade de interrogar sobre o impacto para a 
de Isnara Ivo é múltiplo, repleto de “gentes” e de circulação de 

Europa da experiência dos europeus (lusitanos e espanhóis) na Amé-
mercadorias. Os sertanistas (comboieiros, boiadeiros, tropeiros e 

rica. Questiona o etnocentrismo de muitas análises antropológicas 
outros) são os agentes integralizadores que mesmo diante das 

de hoje, acreditando ser um anacronismo supor que nas Américas 
imposições do ambiente, dos perigos, das ordenações abriram 

Ibéricas prevaleciam lógicas binárias prévias do etnocentrismo e do 
caminhos ou como a pesquisadora expressa, “inauguraram novas 

racialismo. Demonstra a circularidade de modelos como no trato 
formas de transportes e modificaram as que encontraram, altera-

para com os indígenas dos espanhóis que servira aos lusitanos 
ram caminhos e construíram novas rotas” (2010, p. 142). 

13 (União Ibérica) ou o tratamento para o camponês lusitano (Alentejo, 
Em Scheffer  vemos mais uma vez as conexões econômi-

principalmente) que teve como modelo o tratamento para os nati-
cas e culturais em uma dinâmica de regiões diferentes do país e 

vos da América. 
verifica-se a saída de escravos do nordeste passando pelo Rio de 

Acreditamos ainda que a obra, dentro das novas tendências 
Janeiro, São Paulo e podendo ir à região sul (2010, p. 254). O pes-

historiográficas, nos chame atenção para a importância da releitu-
quisador encontra um mercado de compra e venda em conso-

ra das antigas fontes, a partir de novas problematizações, assim 
nância com leis que envolvia um conjunto de ações que abrangia 
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5como para rompimento de fronteiras sejam elas de disciplinas, 
territórios geográficos e fontes analisadas dentro da perspectiva 
de longa duração.

A partir das problematizações postas pelos autores em 
6

torno de seus objetos e conceitos, podemos indagar a respeito das 
possibilidades de pensar que, nas bases dos recentes debates por 
direitos como os das cotas nas universidades, criminalização do 
racismo ou gritos contra a violência de gênero, de migrantes ou de 
religiosos, estejam presentes questões tão fortes e pragmáticas 
como o acesso ao trabalho, moradia, lazer, família de forma uni-

7versal e digna, mas também leva-nos a possibilidade de perceber-
mos a criação/manutenção ao longo do tempo de discursos clas-
sificatórios que longe de equalizarem situações sociais criam limites 
para a conquista da cidadania, pois em muitos casos as distinções 
estão baseadas na premissa de que o diferente deve ser julgado 

8social e culturalmente enquanto pior, ou melhor, em relação a 
outrem. 

9

10

11

12
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GOLPE DE ESPADA SOBRE A CRUZ: AS LINGUAGENS 
DIPLOMÁTICAS ENTRE O PORTUGAL JOANINO E A EUROPA NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII

RESUMO

ABSTRACT 

Sheila Conceição Silva Lima¹
shistuff2005@yahoo.com.br

Essa nota de pesquisa diz respeito à proposta de analisar a política diplomática portuguesa, no reinado de 
D. João V (1707-1750), levando em consideração as atuações dos importantes “chefes de missão” e seus corres-
pondentes. Estes, diante das sociedades de corte internacional e do papel que a diplomacia exerceu a partir de 
Westfália (1648), tenderam a expressar uma linguagem diplomática moderna. Linguagem essa que se acentuava 
como expressão dos verdadeiros loci de poder no setecentos, representados pelas monarquias européias que se 
consolidavam, operando a partir de uma razão de estado, que reconfigurou o tabuleiro político entre os congressos 
de Utrecht e de Viena. Numa discussão mais particular, compreender o corte das relações diplomáticas entre Por-
tugal e Roma, ocorrido entre 1728 e 1731, pela recusa de Roma em conceder paridade a Portugal diante das outras 
cortes cristãs romanas, negando a ascensão de Monsenhor Vicente Bicchi, ao título de Cardeal. Nesse contexto em 
que cabem poucas dúvidas de que a linguagem da diplomacia secular passava a ser cada vez mais apreciada 
pelas potências européias, D. João V se manteve fiel a sua opção de representar-se sob a linguagem diplomática 
cristã, que tinha como referencial a tradição e o poder conservado pela Santa Sé. Os resultados aqui apresentados 
fazem parte de um esforço primeiro de investigação realizado nas instituições de pesquisa portuguesas. 

Palavras-chave: Diplomacia, D. João V, Roma

Cette note de recherche concerne la proposition ld'examiner la politique diplomatique portugaise dans le 
règne du roi Jean V (1707-1750), em tenant compte des performances importants des “chefs de mission” et ses cor-
respondants. Ceux-ci, avant que les sociétés de cour internationales et le rôle que la diplomatie exercée de West-
phalie (1648), avaient tendance à exprimer um language diplomatique moderne. Souligné que cette language 
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comme expression. De la vraie loci du pouvoir dans les sept cents, diplomacia portuguesa diante das sociedades de corte européias, 
representes par les monarchies européennes qui ont été consoli- com o foco dirigido para a análise das personagens que estavam 
des, exploitation d'une raison d'Etat, qui reconfigure l'échiquier direta ou indiretamente nelas envolvidas.
politique du congrès d'Utrecht et Vienne. Dans une discussion plus Entende-se aqui por correspondência um conjunto 
particulièrement, de comprendre le découpage des relations documental bastante vasto e diversificado. Estão abarcadas 
diplomatiques entre le Portugal et à Rome, qui s'est produite entre cartas, ora oficiais ora informais, ofícios, mercês e despachos sob as 
1728 et 1731, par Rome se refuser d'accorder la parité au Portugal à guardas de várias instituições arquivistas portuguesas, com 
d'autre cours romaines chrétiens, refusant la hausse de Vicente diferentes condições de conservação. Tais textos dizem respeito 
Bichi, le titre de cardinal. Dans ce contexte dans lequel ils sejam às instruções, avisos, decretos ou resoluções régias, seja 
s'intègrent peu de doute que la language de la diplomatie siècle, àquelas emanadas do Secretário de Estado, a respeito dos chefes 
est devenu de plus em plus apprécié par les puissances européen- de missão e embaixadores, enviados ou ministros portugueses em 
nes, D. Jean V est resté fidèle à son choix de se représenter dans le cortes europeias; e ainda cartas familiares trocadas entre os próprios 
language diplomatique du christianisme, qui faisait allusion à tradi- embaixadores e/ou com os ministros e agentes lusos, assim como as 
tion et le pouvoir conservés par le Saint-Siège. Les résultats présen- de compromisso entre os governantes setecentistas, ratificando 
tés ici font partie d'une première activité de recherche menée tratados, alianças ou matrimônios. Paralelamente, encontra-se a 
dans les établissements de recherche au Portugal. documentação referente à identidade dos indivíduos que 

compunham a malha diplomática. 
Keywords: Diplomatie, D. Jean V, Rome Dependendo das condições de paz ou de guerra na Europa, 

a correspondência diplomática nem sempre seguia um percurso 
oficial e, ao não passar pelo correio ordinário das embaixadas, 
acabava chegando com muito atraso às mãos de seus  
destinatários. Por outro lado, essa precariedade permitia 
considerável autonomia aos chefes de missão mais experientes, que título da tese é amplo, mas circunscrito à discussão acerca 
procuravam resolver os negócios imediatos, recorrendo ao da diplomacia no século XVIII. O tema diz respeito ao 
conhecimento acumulado que tinham da corte e assegurando, corte das relações diplomáticas entre Portugal e a Santa 
assim, grande autonomia. Ao mesmo tempo, convém lembrar que Sé (1728-1731). Quanto ao recorte temporal e espacial, procurou-
nem toda a correspondência da corte portuguesa com seus se alargar o período de análise, desde meados do século XVII até o 
legados se conservou. Além dos descaminhos administrativos na final do reinado joanino, em 1750, para proporcionar melhor com-
trajetória percorrida pela documentação, o incêndio ocorrido na preensão das mudanças ocorridas nos procedimentos diplomáti-
casa do Secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real e, cos e nas concepções políticas utilizadas pelos chefes de missão 
posteriormente, aquele que sucedeu ao terremoto de 1755, em portugueses. São, no entanto, a correspondência formal e informal 
Lisboa, levaram à perda de muitos papéis diplomáticos.trocada entre a Corte e seus ministros, entre estes e os criados régi-

Se, no Brasil, o acervo do Palácio do Itamaraty compreende os, assim como aquela entre os soberanos que constituem o cor-
documentação do período, incluindo negociações do período pus documental, sugerindo questionamentos e respostas. A partir 
joanino, é em Portugal, no entanto, que se encontra a maior parte de Westfália (1648), a proposta visa a refletir sobre a dinâmica da 

INTRODUÇÃO 

O
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da documentação. Compreende a que foi produzida na Corte ou Patriarcal, edificada por Clemente XI, em 1716³. Ereção que permitiu 
a que foi recebida de outras potências estrangeiras, ou ainda a a D. João V dar visibilidade de seu poder às outras cortes, pois era o 
que D. João mandou compilar, no caso específico as de Roma. único soberano que tinha uma miniatura do Vaticano em sua 
Nas presentes notas de pesquisa, apresentar-se-ão os documentos capela real e um “papa” por capelão . Também vale ressaltar a 
que estão reunidos sob a salvaguarda da Biblioteca da Ajuda, da documentação que diz respeito às exigências de D. João V em 
Biblioteca Pública de Évora e do Arquivo Nacional Torre do Tombo. relação à política com Roma, acrescida da luta pelo capelo 

A documentação diplomática da Biblioteca da Ajuda (BA) cardinalício para o Patriarca e sua perpetuidade. Correspondência 
é a mais significativa das três instituições, no que diz respeito à atribuída ao padre João Batista Carbone, criado régio joanino e o 
memória das negociações do reinado joanino com a Santa Sé. Enviado Extraordinário a Roma, o Comendador Manuel Pereira de 
Não obstante, não há divisão em fundos ou séries. A Sampaio (1736-1750) . Nas legações com a corte de Madrid, José 
documentação foi arrumada de acordo com a lógica das da Cunha Brochado, Enviado Extraordinário em 1725, retrata os 
Bibliotecas do Antigo Regime. Como numa livraria, a instituição esponsais de suas Altezas Reais e a negociação sobre o 
reuniu em seu acervo uma enorme quantidade de cumprimento do Tratado de Utrecht em relação ao Brasil . 
documentação, manuscrita ou impressa, distribuídas em vários No conjunto referente aos Despachos Régios, verifica-se que 
códices. Assim sendo, a forma mais correta de fazer uma as instruções dos Secretários de Estado Diogo de Mendonça Corte 
referência é através das cotas topográficas, que indicam onde Real (1707-1736) e Pedro da Mota e Silva (1737-1739) aos 
está localizado o documento. A Biblioteca da Ajuda revela-se embaixadores e enviados portugueses em Roma dão conta, 
especialmente rica em termos do negócio da paridade com as respectivamente, do negócio do barrete cardinalício para 
demais potências, particularmente, França, Espanha e Império, Monsenhor Bichi, a cargo de André de Mello de Castro em 1725 , e 
envolvendo o barrete cardinalício para o Arcebispo de Laodicea, do título de Fidelíssimo para D. João V, ainda em 1737, por parte de 
Monsenhor Bichi, e as negociações empreendidas pelo frei José Maria da Fonseca d'Évora . Aí se encontram igualmente as 
embaixador André de Mello de Castro (1718-1728) e, cartas de crença e de instrução para os diplomatas que deviam 
posteriormente, pelo Enviado Extraordinário, frei José Maria da manter a mais atenta correspondência com a Corte ou com seus 
Fonseca d'Évora (1729-1740). Também vale ressaltar todo o esforço pares por toda a Europa, sempre promovendo os referenciais 
joanino para o engrandecimento de sua política de privilégios diplomáticos de informar, negociar e representar seu monarca . Em 
diante das sociedades de corte europeias. Decreto de D. João V exigindo a saída da Corte de Roma e Estados 

Na documentação referente às legações portuguesas Pontifícios de todos os vassalos portugueses e do território luso, de 
com a corte de Londres, incluem-se as Cartas e Negociações de todo o vassalo do Papa (1728) , Percebe-se que o golpe de Espada 
José da Cunha Brochado, Enviado Extraordinário (1710-1715), com sobre a Cruz se dera. A linguagem moderna de poder, mesmo que 
a negociação acerca da Guerra de Sucessão de Espanha (1702- momentaneamente, afirmou-se com a autoridade joanina de 
1714) e de como o enviado percebia os indícios de uma posição romper com a Santa Sé, infringindo um duro golpe nas pretensões 
tutelada de Portugal, diante da Inglaterra, no Congresso de Paz de do Papado. Acompanha essa determinação a expulsão dos 
Utrecht.² Nas legações com a Santa Sé, as cartas do Enviado Núncios de Portugal que, na altura, se encontravam em Lisboa: o 
Extraordinário José Maria da Fonseca d'Évora para D. Luís da Arcebispo de Laodicea e o de Nicea, respectivamente Monsenhor 
Cunha (1735-1749) contêm as memórias da instituição da Vicente Bichi e Monsenhor José Firrao na década de 30 dos 
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setecentos . Essa documentação ainda conta com o decreto correspondência entre as cortes, em especial, a trocada entre 
régio que marca a reaproximação entre Portugal e a Santa Sé, Portugal joanino, o Império e a Santa Sé, no período da Guerra de 
tentativa de arrefecer a postura joanina, em sua esfera mais Sucessão de Áustria (1744-1746). Nesse contexto, D. João V já havia 
secular, voltando-se para um reequilíbrio político e diplomático, consolidado sua posição de prestígio entre os demais monarcas e 
numa longa negociação com Roma para edificar sua política de mantinha uma política de neutralidade na Europa, o que lhe 

permitiu servir de mediador entre o Império e a Santa Sé, recebendo privilégios .
tanto a solicitação da Rainha de Hungria quanto à do Papa Bento No que diz respeito às questões do Oriente, 
XIV . especificamente, à relacionada aos Ritos Sínicos , é muito rico o 

Ainda vale a pena destacar a correspondência familiar acervo, contado com a Symmicta Lusitanica . Trata-se de 
trocada entre José da Cunha Brochado e o Conde de Viana, que documentação que D. João V mandou compilar em Roma, 
incluem impressões pessoais do Enviado Extraordinário acerca da compreendendo as Atas Congregacionais da Propaganda Fide, 
Diplomacia, das condições portuguesas nas negociações com no período em que se discutem os ritos na Cúria romana sob a 
Roma, do período do início do século XVIII e dos pontos fortes e embaixada do Marquês de Fontes (1712-1717). As desconfianças 
fracos que Portugal apresentava, além das vantagens e quanto aos métodos da evangelização jesuítica e as 
desvantagens das alianças em Utrecht. Essas epístolas expõem o apropriações dos cultos orientais aparecem como o eixo central 
pensamento de um letrado e servidor das relações estrangeiras no de discussão. Em contraponto à visão dos padres da Propaganda, 
período. Também são notórias as memórias atribuídas à promozione há uma carta feita pelos padres da Companhia de Jesus para El-
del Signor Cardinale Bichi como à promozione degli Emi Bichi e Firrao Rei, D. João V, de como conservar a Índia (1722), que tece 
e a da reconciliação com Roma, além das Bulas e Breves dos argumentos acerca do processo de abandono que o Oriente 
pontificados contrários aos interesses de D. João V .vinha sofrendo, rogando pela magnanimidade do monarca 

Na Biblioteca Pública de Évora (BPE), foi possível analisar a português para que o mesmo mantivesse o domínio nas Índias. Em 
documentação pertencente ao catálogo Cunha Rivara. É uma das largas passagens, comentam-se as questões recorrentes cuja 
instituições que salvaguardam, na correspondência de Lisboa com negociação encontrava-se em andamento em Roma . Já o 
Roma, os despachos da Corte para o Embaixador André de Mello memorial feito por Alexandre de Metelo e Sousa, por ocasião da 
de Castro, no período em que se deu o rompimento com a Santa Sé embaixada que fez ao Imperador da China em 1727 , como as 
(1728) . Elas mostram o descontentamento do monarca por não ver cartas enviadas da Corte para o Vice-Rei da Índia, D. Luís de 
efetuado o negócio com Roma e indica a possível rotura, em Meneses, Marquês do Louriçal, em 1742, acerca do controle dos 
função da constatação de que Bento XIII não cumpria com as ritos e costumes não cristãos em Macau, sinalizam para a longa 
promessas feitas a D. João V sobre suas promoções, em particular, as luta que D. João V travava para apoiar as traduções e 
dificuldades para conseguir, junto à Cúria romana, a aprovação da apropriações feitas pelos Jesuítas, os missionários responsáveis 
promoção de Bichi. Assunto prioritário para o rei, ele motiva a pela evangelização na China . Do mesmo ano, consta 
multiplicação das intervenções dos criados régios junto aos ministros igualmente uma correspondência para o esclarecido Papa Bento 
que serviam em Roma, como aos eclesiásticos que residiam na XIV explicitando as resoluções que mandara executar em 
Cúria. Uma delas é a carta de Pedro da Mota e Silva para Pequim . 
eclesiástico em Roma, solicitando providências para que Também importante para essa discussão diplomática é a 
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Monsenhor Bichi alcançasse o capelo²². negociações entre o reino português e o Papado, concedendo o 
Esse conjunto documental permitiu observar uma título de Cardeal aos Núncios Bichi e Firrao, representantes de 

movimentação diplomática que não cabia aos oficiais da Portugal, atendendo solicitação de D. João V e respondendo 
Secretaria de Estado, ao Secretário ou ao Rei, consistindo de positivamente a sua política de privilégios, mas mantendo o padrão 
prática semi-oficial, ou seja, passada por canais não formais da de concessão pontifícia (cota: CVII/ 2-3 – 2º volume). Não se pode 
burocracia dos Negócios Estrangeiros. Eram os criados da Corte deixar de salientar a importância angariada por D. João junto ao 
em grande parte os responsáveis pela circulação de cartas, Colégio Cardinalício e a pressão que ele fazia junto a alguns 
instruções, decretos régios, mercês, negociações, que não cardeais para alcançar seus interesses. A participação do Cardeal 
estavam vinculados ao serviço oficial, mas diziam intensamente Álvaro Cienfuegos Villazón,²³, por exemplo, foi vital nas intenções de 
respeito à política externa do reino e respondiam, nesse caso, pressionar o Papado no caso Bichi, expressando-se a gratidão de S. 
diretamente ao rei. Esses criados, em nome do soberano, tinham Majestade em carta enviada pelo Secretário de Estado Diogo de 
papel fundamental na execução de sua política de privilégios, Mendonça Corte Real ao dito Cardeal em 1731 (cotas: CVII/ 2-3 – 2º 
especialmente, em relação à Santa Sé. De fato, José Correa de volume e CVII/ 2-4). 
Abreu e o Padre João Batista Carbone são autores de muitas Em Évora, encontram-se igualmente documentos 
dessas epístolas, que ilustram as querelas e a via-crucis concernentes às pressões em contrário que sofria a monarquia 
portuguesas em busca de prestígio e de espaço no jogo político portuguesa na Cúria romana. Nesta, nem todos os partidos eram 
europeu. favoráveis aos desejos de D. João V, vendo-se seus intentos 

Entre muitas, destacam-se as cartas que confirmavam os expressamente combatidos nas reuniões e assembléias, como se 
decretos reais acerca da saída de todos os vassalos portugueses depreende da documentação trocada entre as demais cortes e 
dos territórios da Santa Sé, inclusive os eclesiásticos (1728), escrita seus enviados. A tradução de uma resposta às reflexões feitas por 
por José Correa de Abreu a um eclesiástico em Roma (cota: CVII/ um Cardeal, contra os projetos que se devem propor para justificar 
2-2 1° volume). Outra, de 1731, escrita a frei José Maria da Fonseca Monsenhor Bichi como Núncio que foi em Portugal, é exemplar 
d'Évora, confirmava o recebimento do barrete cardinalício pelos dessa discussão (cota: CV/ 1-7).
monsenhores Bichi e Firrao, mas também a renovação da Após a luta pelo capelo, a via-crucis recomeçava em 1733 
demanda sobre a nomeação do próximo núncio apostólico, que com as instruções do Secretário de Estado ao Enviado Extraordinário 
devia ser aquele indicado pelo soberano português (cota: CVII/ 2- José Maria da Fonseca d'Évora para proceder junto a S. Santidade e 
3 – 2º volume). Além dos argumentos acerca da motivação para o a Cúria romana com as negociações em favor do capelo 
rompimento de 1728 e as necessidades de reatar as relações com cardinalício e sua perpetuidade para os Patriarcas de Lisboa assim 
Roma, escrita ao Enviado Extraordinário em 1732 (cota: CVII/ 2-4). como para as negociações em favor do acrescentamento à 

Dessa documentação a inda fazem parte os  assinatura de S. Majestade do título de Rei Fidelíssimo. (Cota: CVII/ 2-
encaminhamentos e solicitações ao Papa Bento XIII, em 1721, 4)
apresentando os muitos serviços prestados por Portugal à Santa Sé, Por fim, no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), existe 
e o difícil negócio acerca da Nunciatura e do Capelo para significativa documentação referente ao fundo do Ministério dos 
Monsenhor Vicente Bichi, de 1724 (cota: CVII/ 2-2, 1º volume). A Negócios Estrangeiros (MNE), na seção de Correspondência 
correspondência de Clemente XII, de 1731, que reabre as expedida e recebida pela Corte portuguesa (cotas: livros 636, 790, 
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16, 795 – microfilme 6361). No entanto, o que mais chamou Para concluir, a análise pontual dessa vasta documentação 
atenção nesse conjunto foi a possibilidade de reconstituir a já permite colocar em evidência algumas questões. Antes de mais 
trajetória de algumas personagens pertencentes à rede nada, como em tantos outros aspectos, nesse período da primeira 
diplomática do período joanino. Muitos caracteres da sociedade metade do século XVIII, também a diplomacia revestia-se de novas 
portuguesa da primeira metade do século XVIII e da estrutura de dimensões, que a aproximavam do mundo moderno. Desse ângulo, 
poder que exibia a corte de joanina podem ser recuperados cabem poucas dúvidas de que a linguagem da diplomacia secular 
através da vida, da trajetória sócio profissional e da reconstituição passava a ser cada vez mais apreciada pelas potências europeias. 
da carreira e das honras recebidas por esses indivíduos . Nesse Apesar disso, a opção joanina consistiu em manter o que se possa 
sentido, investiu-se na análise de algumas personagens-chave: talvez denominar de linguagem da diplomacia cristã, ao conservar 
uma dela é José Correa de Abreu. A documentação referente a a Santa Sé como referencial de tradição e de poder. Mesmo 
esse criado encontra-se disponível no fundo das Chancelarias desacreditada pelas monarquias que se consolidavam a essa 
Régias, nos vários livros em que os alvarás de mercê foram altura, muitas vezes com base em alguma confissão protestante, 
assentados (cotas: livros 109, 105, 50 e 76). Essa documentação é para Portugal, Roma permanecia a guardiã da história e da 
complementada pela que se encontra no Registro Geral das concepção de mundo que o monarca e a corte compartilhavam. 
Mercês (cota: livros 4 - microfilme 2419 e o de n°34). Também foram Por isso, D. João V, respaldado pelo ouro e os diamantes do Brasil, 
utilizadas as Habilitações da Ordem de Cristo de Antônio fazia questão de manter-se ali representado, emprestando seus 
Maximiliano, genro do dito José Correa (cota: letra A, maço 51, n° intelectuais e apropriando-se dos ensinamentos e da longa 
22). Outra figura analisada foi a do Embaixador em Roma, André trajetória dos letrados italianos. Dessa maneira, a diplomacia 
de Mello de Castro, através das Habilitações da Ordem de Cristo portuguesa manteve-se viva no jogo político setecentista, mas seus 
(cota: letra A, maço 45, n° 82) e da Chancelaria Régia (cota: livros agentes – indivíduos como André de Mello de Castro, frei José Maria 
59 – microfilme 7070 – e o de n° 79). Também se buscaram indícios da Fonseca d'Évora, José Correa de Abreu e o padre João Batista 
da trajetória do padre João Batista Carbone, importante Carbone – recorreram a pressupostos e argumentos cada vez mais 
colaborador de D. João V, e que, como José Correa de Abreu, distantes daqueles que motivavam o restante da Europa. Recorriam 
estava diretamente envolvido com as questões entre Portugal e a uma linguagem em extinção.
Roma. 

Na documentação das Habilitações das Ordens Militares é 
possível catalogar dados acerca do indivíduo como nome, 
sobrenome, filiação (pais e avós paternos e maternos), o estado 

AZEVEDO, D. Carlos A. Moreira, SALDANHA, Sandra Costa & civil do requerente, lugar de nascimento e/ou de batismo e de 
OLIVEIRA, Antônio Pedro Boto de. Os Patriarcas de Lisboa. Lisboa: residência. Os processos requeriam testemunhas que atestassem a 
Editores Alêtheia, 2009.pureza de sangue e a trajetória da família. Sua carreira profissional 

e as benesses que resultavam do serviço prestado à Coroa podem 
BELLOTO, Heloísa Liberalli. Como fazer análise diplomática e análise ser levantadas na documentação das Chancelarias Régias, onde 
tipológica de documento de arquivo. Vol. 8. São Paulo: Arquivo do são consignados os favores, nomeações para cargos e ofícios, 
Estado e Imprensa Oficial do Estado, 2002.concessão de títulos de pensões, entre outros. 
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Documentação da BA, cota 54-XI-36, nº 107.  
Ver a documentação Carta de D. João V para o Papa Bento XIV 

Documentação da BA, cota 54-IV-33, nº 29. dando-lhe conta do que mandou executar em Pequim e em 
 Macau (1742), cota 54-X-3, nº 34.

Ver Decreto de El-Rei pelo qual é importante levantar as 
proibições contra Roma (1731), cota 54-XI-36, nº 105. Ver Carta de El-Rei à Rainha de Hungria Maria Teresa de Áustria 
 comunicando-lhe que aceitava ser medianeiro entre ela e a Santa 

Sé (1744), cota 54-VIII-34, nº 78 e Carta de El-Rei para o Papa Bento Nas missões do Oriente, especialmente em relação à província 
XIV comunicando-lhe que aceitava ser medianeiro entre ele e a da China, os jesuítas portugueses experimentaram traduzir 
corte de Viena para a resolução do conflito existente entre as duas tradições, importando para o cristianismo as práticas filosóficas de 
cortes (1744), cota 54-VIII-34, nº 77. Confúcio (551 – 479 a. C). Filosofia que pregava o valor ao estudo, 
 à disciplina, à ordem, à consciência política o trabalho e a moral. 

Essas apropriações foram questionadas pelos capuchinhos e D. João V teve suas intenções de fazer de seu núncio, Monsenhor 
franciscanos franceses, cujas traduções tornavam o cristianismo Vicente Bichi, cardeal de Portugal, embargadas em três 
herético. Como investigador da Santa Sé, o Cardeal Tournon partiu pontificados: Clemente XI (1700-1721), Inocêncio XIII (1721-1724) e 
para as missões chinesas. As disputas pelas áreas missioneiras e Bento XIII (1724-1730). Em relação à documentação, ver as cotas 49-
comerciais da China levaram à prisão do Cardeal em Pequim e à VII-17, 49-VII-18 e 44-XII-45, nº1 acerca das memórias e sobre as bulas 
desconfiança ao Imperador, em relação aos missionários e breves ver Bula Aurea da Ereção do Patriarcado, cota 44-XII-45, nº 
franceses. D. João V exigiu que fosse respeitado, no que tange as 4, Breve de Clemente XI a D. João V concedendo-lhe benesses 
bulas papais, que davam a Portugal o direito de conquista e de (1711), cota 54-IX-5, nº 106ª e Carta que escreveu o Papa Clemente 
expandir a fé em seus territórios. Essas disputas atravessaram as XI de mão própria, a El-Rei, D. João V, no ano de 1716, pedindo-lhe 
negociações entre Portugal e a Santa Sé, no período em que socorro contra o Turco, cota 54-IX-48, nº 28.
André de Mello de Castro pleiteava para o reino a paridade em  
relação às outras cortes católicas, no episódio da Guerra da Documentação da BPE cota CVII/ 2-2 – 1º Volume.
Sucessão espanhola.  

As ordens do Papado acerca do Monsenhor Bicchi eram de que 
Documentação da BA, cotas 46-XI-2 e 46-XI-3. ele retornasse a Roma, deixando Lisboa o quanto antes, devido sua 

má administração no exercício da Nunciatura. Ordens 
Documentação da BA, cota 51-VI-42. desconsideradas pelo prelado, que se manteve fiel às investidas de 

D. João V, junto ao Papado, para alçá-lo cardeal de Portugal. Em 
relação à documentação da BPE, ver cota CVII/ 2-2 – 1º Volume.Ver Carta de Alexandre Metelo de Souza e Meneses ao 
 Secretário de Estado sobre a Embaixada ao Imperador da China 

(18/12/1727), cota 51-V-70. Espanhol de nascimento foi criado Cardeal pelo Papa Clemente 
 XI, a 30 de setembro de 1720. Participou do conclave que elegeu 

Inocêncio XIII e, de igual modo, participou do conclave de 1724, Documentação da BA, cotas 54-IX-21, nº 2 e 54-X-19, nº 31.
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que elegeu Bento XIII. Era um teólogo notável e foi autor de obras 
de teologia, assim como de história e biografia. Membro da 
ordem  jesuíta tinha influência no Colégio Cardinalício e junto aos 
papas que ajudara a eleger. Foi um dos dispositivos de D. João V 
para pressionar a Cúria para conceder-lhes seus desejos. 
 

Segundo Andrée Mansuy Diniz Silva, a micro-biografia pode 
lançar luzes aos estudos de uma sociedade, trazendo indícios que 
ajudem na argumentação de conceitos e teorias gerais. No meu 
caso específico, lança luzes sobre o funcionamento, à prática e o 
exercício daqueles que pertenciam, direta ou indiretamente, ao 
serviço da diplomacia. 
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A presente investigação tem por objetivo elucidar como o regime militar brasileiro abordou a questão da 
interiorização do Estado brasileiro, com ênfase particular para a Amazônia Meridional mato-grossense. Estudare-
mos como os militares elaboraram as políticas públicas e criaram os órgãos federais que propiciaram que os migran-
tes viessem a ocupar a região norte do Mato Grosso, localidade que era vista como “vazia” demograficamente, 
atuando de forma incisiva para que este espaço do território brasileiro fosse alvo privilegiado da migração induzida 
fazendo com que o estado do Mato Grosso se tornasse um “paraíso privado” para as empresas de colonização 
particulares.

Palavras-chave: Colonização; Regime Militar; Amazônia mato-grossense

This research aims to elucidate how the Brazilian military regime addressed the internalization of the Brazilian 
state, with particular emphasis on the Amazon South Mato Grosso. We will study how the military developed public 
policies and created the federal agencies that provided that migrants come to occupy the northem region of Mato 
Grosso, that this location was seen as “empty” demographically, acting for this incisive area of Brazil prime target of 
the migration was induced by having the state of Mato Grosso became a “private paradise” for private colonization 
companies.
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INTRODUÇAO

O
um esforço de impedir que espanhóis ocupassem a parte que 
coubera a Portugal nos domínios americanos. 

O esforço pela interiorização fica evidente quando referimos 
presente artigo tem o propósito de disponibilizar ao leitor 

que durante o Segundo Reinado a matéria constava 
elementos introdutório com relação ao processo de re-

expressamente na Constituição Federal de 1824, a modificação da 
ocupação territorial da Amazônia Meridional mato-

capital do Império do Rio de Janeiro para um local mais ao centro 
grossense durante o regime militar brasileiro (1964 – 1985), tomando 

do país.
como metodologia os referenciais da pesquisa bibliográfica no 

No início da República esse objetivo de interiorização 
que diz respeito à compreensão do contexto histórico dessa 

permaneceu, porém naquele momento a principal preocupação 
investigação, além de permitir o aprofundamento de alguns 

era devido ao fato da capital do país – ainda o Rio de Janeiro – 
conceitos indispensáveis para o desenvolvimento da pesquisa. 

situar-se em região litorânea e na visão dos republicanos isso era um 
Utilizamos ainda da pesquisa documental, com especial ênfase 

fator que gerava insegurança, pois o Brasil pretendia consolidar-se 
em planos de colonização, documentos do executivo federal e 

como uma nação independente, sendo adequado retirar a capital 
estadual, além de legislações que guardem relação com o 

das margens do Atlântico em razão da alegada vulnerabilidade da 
processo de colonização alvo dessa investigação. Faz-se 

sede do poder.
importante destacar a utilização de depoimentos constantes do 

O presidente Marechal Floriano Peixoto cumprindo um 
acervo do Núcleo de Pesquisa/ICHS/UFMT-Cuiabá. A escolha do 

dispositivo constitucional determinou a mudança da capital para o 
recorte temporal 1964 – 1985 decorre do fato de que, no período 

planalto central brasileiro, porém não determinou prazo ou 
em estudo, o governo federal direcionar esforços políticos - 

urgência. Como pode ser observado através do Artigo 3º da 
econômicos para a re-ocupação da região, ainda que em alguns 

primeira Constituição Federal republicana, no qual fica 
momentos faça-se necessário recuarmos no recorte cronológico 

estabelecido um local para sediar a nova capital do país.
escolhido, para pensar a constituição do espaço em estudo.

A compreensão do processo de interiorização do Brasil 
Art. 3º - Fica pertencendo à União, no planalto 

remonta de final do século XVII e início do XVIII, quando da central da República, uma zona de 14.400 
ocupação majoritária das áreas litorâneas do território brasileiro. q u i l ô m e t r o s  q u a d r a d o s ,  q u e  s e r á  
Pós século XVIII é possível identificar os esforços, por parte da oportunamente demarcada, para nela 
Coroa Portuguesa, em adentrar ao interior da então colônia, estabelecer a futura Capital Federal.

Parágrafo Único – Efetuada a mudança da devido a notícias que circulavam em toda a Europa a respeito da 
capital, o atual Distrito Federal passará a descoberta de metais preciosos na América Espanhola. Cumpre 
constituir um Estado. (BRASIL, CF 1891).destacar que durante esses empreendimentos, percebeu-se o 

potencial do aprisionamento de nativos para ser feitos de 
Em 1892, para cumprir a Constituição, Floriano Peixoto escravos, sendo os responsáveis em realizar essa expansão 

nomeou a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, cujo territorial os denominados Bandeirantes¹.
objetivo era iniciar de fato a demarcação do Distrito Federal. Essa No decorrer dos séculos, o interesse em interiorizar o Brasil 
comitiva ficou conhecida por Missão Cruls, devido ao fato do manteve-se, ainda que as motivações tenham sofrido alterações. 
presidente da mesma ser Luiz Cruls, um notável astrônomo belga, Durante o Império os propósitos guardavam muita relação com 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

54

REVISTA ELETRÔNICA 5    DOCUMENTO MONUMENTO

que era diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. orientado pela economia internacional que demandava a 
Para atender a determinação de Floriano Peixoto, Cruls organizou especialização produtiva de setores primários, sendo a região em 
uma equipe de 21 pesquisadores, entre geólogos, geógrafos, estudo identificada como potencial celeiro da América do Sul, 
botânicos, naturalistas, engenheiros, médicos e higienistas, que juntamente com algumas regiões do pampa argentino.
seguiram a Ferrovia Mogiana, do Rio de Janeiro a Uberaba, e Foi nesse contexto que as elites nacionais, amparadas nos 
depois rumaram ao Planalto Central, percorrendo um total de 4 mil militares receptivos a demandas econômicas (IBAD/IPES), propõem 
quilômetros. Foi à primeira iniciativa oficial do governo brasileiro um modelo de re-ocupação orientado pelos pressupostos das 
para concretizar a mudança da capital. teorias advindas do ideário Cepalino.

No Estado Novo (1930 – 1945) a preocupação com a Os militares ascenderam ao poder e desde o início 
interiorização do Brasil ganhou intensidade, havendo uma maior direcionaram todos os esforços para que a região amazônica fosse 
divulgação e organização para que se efetivassem as migrações integrada social e economicamente ao restante do país. As 
de contingentes populacionais para o interior do país, na políticas públicas criadas durante o governo militar brasileiro 
chamada Marcha para o Oeste. Getulio Vargas demonstrou toda incentivaram que um elevado contingente demográfico se dirigisse 
uma preocupação com o Centro Oeste tendo criado áreas sob a para as regiões norte e centro oeste do país. Ainda que tenhamos 
jurisdição federal na região de Dourados (Colônia Agrícola referido aspectos de natureza econômica é inegável também a 
Nacional de Dourados) e ao norte de Goiânia (Colônia Agrícola preocupação de natureza geopolítica que orientou os governos 
Nacional de Goiás). militares responsáveis por esse empreendimento, além de viabilizar 

A Colônia Agrícola Nacional de Dourados e a de Goiás o da região funcionar como “válvula de escape” em relação aos 
governo federal incentivou a migração de elevado contingente conflitos agrários.
populacional, com o intuito ocupar, demograficamente, essas  Foi naquele contexto que se inseriu os projetos de 
regiões, sendo importante destacar que a Colônia de Dourados colonização na Amazônia Legal e no norte do Mato Grosso, que 
cumpria também a função de federalizar a área atualmente serão alvo de reflexão mais sistematizada nesse artigo.
pertencente ao Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Maria Inês Malta Castro e Lyllia Galetti afirmam que “Coube 
Paraguai, região esta alvo de disputa e debates bastante intensos ao regime militar, instalado em 1964, definir um conjunto de políticas 
em razão da Mate – Laranjeira. Essas Colônias Nacionais foram as federais visando à valorização e ocupação desses 'espaços vazios', 
primeiras de uma serie de 8 criadas durante o governo de Getulio localizados nas regiões Norte e Centro Oeste do país” (CASTRO & 
Vargas, que tinham a mesma finalidade, integrar os “sertões” do GALETTI, 1994, p. 128).
Brasil ao restante do país, além de fomentar o setor primário Com a mudança no modo de governar o Brasil, foi possível 
brasileiro. observar uma forte guinada nos rumos do desenvolvimento nas 

Essas localidades deveriam ser integradas ao território regiões brasileiras, sobretudo na região amazônica. O regime militar 
nacional e para que isso ocorresse era necessário criar um baseou-se em uma ideologia política, voltada para a integração 
conjunto de políticas públicas voltadas para a colonização e nacional, segurança e desenvolvimento, além das diretrizes de 
garantia de que essas regiões tivessem o mínimo de infra-estrutura. valorização dos “espaços vazios”, as chamadas terras devolutas², o 

Em meados da década de 1950 a região amazônica e o que colocou a Amazônia como um todo no centro das atenções na 
centro-oeste, em razão de um processo de industrialização época.
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§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto Em um discurso do Presidente Emílio Garrastazu Médici, no 
de providências de amparo à propriedade da ato de instituição do PROTERRA, em 6 de junho de 1971, é possível 
terra, que se destinem a orientar, o interesse da perceber claramente como o governo pensou a ocupação da 
economia rural, as atividades agropecuárias, região amazônica:
seja no sentido de garantir-lhes o pleno 

As gigantescas obras rodoviárias em 
emprego, seja no de harmonizá-las com o 

andamento, aliadas ao programa de 
processo de industrialização. 

colonização, também em curso, empurraram 
[...]

as fronteiras econômicas do país para a região 
Art. 16. A Reforma Agrária visa estabelecer um 

Amazônica, onde imperava o vazio 
sistema de relações entre o homem, a 

demográfico, fazendo com que o Brasil cresça 
propriedade rural e o uso da terra, capaz de 

dentro dos seus próprios limites. (MÉDICE, 1973, 
promover a justiça social, o progresso e o bem-

p. 11)
estar do trabalhador rural e o desenvolvimento 
econômico do País, com a gradual extinção do 

Nesse fragmento vemos que a região era tida como um minifúndio e do latifúndio. (ESTATUTO DA TERRA, 
vazio que precisava ser preenchido, por isso teria que ser integrada 1978, pp. 3,4 e 11).
ao restante do país. Com isso teríamos um crescimento no setor 
econômico, pois com o avanço da pecuária e da agricultura na Para o governo federal a reforma agrária deveria ser um 
floresta, o país se reorientava também demograficamente. instrumento de ligação entre o homem e a terra, a fim de promover 

Pautado em uma política de incentivo a migração para um bem-estar social e fomentar o desenvolvimento econômico das 
estes espaços, houve a ocupação das terras devolutas, tendo um áreas a serem incorporadas em razão da reforma agrária. Segundo 
suporte legal no Estatuto da Terra promulgado em 1964, pelo a legislação vigente, naquele período, a reforma agrária que os 
então Presidente Marechal Humberto Castelo Branco. Legislação generais e as elites rurais nacionais pretendiam realizar não era 
que sinalizava a possibilidade de introduzir novos conceitos e pautada na desapropriação dos latifúndios, mas sim em ocupar 
princípios norteadores, capazes de tomar corpo e consolidar-se terras devolutas, de tal sorte a promover reformas que mantivessem 
em políticas agrárias e agrícolas para os produtores familiares do a estrutura agrária nacional. Não era intenção do regime militar a 
campo, nunca existente nos mais de 500 anos de Brasil. extinção do latifúndio por extensão, mas sim por produção. É a partir 

No fragmento abaixo, extraído do Artigo 1º do Estatuto da do Estatuto da Terra que é possível visualizar a criação de inúmeros 
Terra, é possível perceber que o governo entendia por Reforma órgãos federais e agências de fomento que propiciaram com que 
Agrária e Política Agrícola: se concretizasse a transferência de contingente populacional para 

o interior do Brasil.
Art. 1º - [...] Na prática, prevaleceram os interesses privatistas de 
§ 1º Considera-se Reforma Agrária o conjunto segmentos rurais e urbanos que já estavam à frente do processo, e 
de medidas que visem promover melhor 

acabaram fazendo com que o Estatuto da Terra os privilegiassem, 
distribuição de terras, mediante modificações 

ou seja, o governo federal introduzia os migrantes em terras no regime de sua posse e uso, a fim de atender 
devolutas e criava linhas de crédito para que estes grandes aos princípios de justiça social e ao aumento 
proprietários impulsionassem suas lavouras e contribuíssem para o de produtividade.
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crescimento econômico do país, numa clara orientação atuação, visando contribuir para uma ampliação econômica, 
cepalina. Mas uma vez é importante frisar que, não houve a consolidação e garantia do território. Com a prerrogativa de 
extinção dos latifúndios, muito pelo contrário, houve um incentivo garantir a soberania e a segurança nacional, o governo federal 
para que estes produzissem cada vez mais ou passassem a pautou essa operação em duas bases. A primeira seria o 
produzir, pois seriam estes, na visão do governo, que iria dar o salto envolvimento do empresariado privado com o intuito de atraí-los 
na economia brasileira, produzindo excedente capaz de para a Amazônia e a segunda seria a criação da SUDAM.
fomentar as relações econômicas internacionais. Isso explica a Com a criação da SUDAM, esta se constituiu no eixo principal 
progressiva concentração, ainda maior, quando comparada a da política do Estado brasileiro para a região Amazônica. Ela 
períodos anteriores, de terras nas mãos de quem já as possuíam. nasceu tendo como principais objetivos a adoção de uma política 
Essa concentração tem como efeito perverso a exclusão das de incentivos fiscais e creditícios visando à atração de capitais 
famílias camponesas nas décadas seguintes em razão dos nacionais e internacionais para a região. A concentração dos 
programas especiais incentivados pela SUDAM³, pela SUDECO , investimentos em áreas selecionadas e a definição de espaços 

econômicos favoráveis ao desenvolvimento planejado. Segundo pelo PROTERRA , entre outros órgãos fomentadores criados 
dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso, especificamente para esta região.
desde a sua criação até 1973, a SUDAM tinha aprovado 752 projetos Durante toda a década de 1950 e início da década de 
econômicos, com investimentos superiores a Cr$ 6.000.000.000,00 1960, o país vivenciou diversos conflitos no campo, “com os 
(seis bilhões de cruzeiros), para serem empregados nos setores camponeses se tornando agentes políticos e organizados, a 
agropecuário, industrial e de serviços básicos (MATO GROSSO, 1973, princípio, em entidades como liga camponesas e associações de 
p. 20).lavradores” (GRYNSZPAN, 2007, p. 320). Na região Sul do país, os 

O advento da SUDAM proporcionou uma organização conflitos agrários eram latentes. Devido a isso, os militares 
legislativa e normas institucionais com o objetivo de atrair grandes utilizaram-se da re-ocupação da Amazônia Legal como uma 
capitais produtivos para sua região de atuação. Foram realizadas “válvula de escape” para estes embates, essa redistribuição 
grandes campanhas nacionais a fim de colocar a Amazônia na mira territorial mostrou-se como uma alternativa para solucionar os 

de grandes conflitos por terras que estavam eclodindo em todo o país.
investidores e A partir desse momento, o governo federal incentivou que 
a criação de agricultores de todo o país, com uma maior ênfase nos sulistas, que 
v á r i o s  vendessem suas terras e comprassem outras nas regiões do Centro 
mecanismos Oeste e da Amazônia Legal.
de incentivos No ano de 1966, ocorreu à transformação do BCA no BASA, 
f i s c a i s  a  o que concretizou a criação de um sistema de financiamento dos 
e m p r e s a s  capitalistas no local. Neste mesmo ano, tivemos a extinção da 
interessadas SPVEA e a criação da SUDAM.
em investir na Ainda no ano de 1966, houve a criação do projeto 
região.“Operação Amazônia” , projeto este que tinha por objetivo 

central a promoção de uma ocupação definitiva da sua área de 

4

5

6

Capa da revista Veja de 
11 de agosto de 1971

Propaganda da Sudam na revista 
Veja de 30 de dezembro de 1970
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O governo federal aplicou incentivos no campo. Os desconhecida e sonhada por inúmeros governantes brasileiros:
militares propiciaram que diversas empresas nacionais e 

O que permite pensar numa geografia de multinacionais se tornassem grandes latifundiárias, por meio do 
poder, em que grandes áreas territoriais foram programa de incentivos fiscais da SUDAM para os projetos 
usurpadas e controladas por empresários que agropecuários que adentrassem a floresta.
obtiveram projetos aprovados por meios No ano de 1967, houve a criação da SUDECO, em 
obscuros, quando não abertamente corruptos. 

substituição a FBC, essa mudança se deu a partir de um ideário 
Estas terras, por inúmeras razões, atraíram 

desenvolvimentista, que dava prioridade a uma política pública pequenos propr ietár ios,  arrendatár ios,  
baseada em troncos rodoviários, que possibilitavam a parceleiros, de várias regiões do Brasil, 
penetração, integração e escoamento da produção, criando sobretudo do Sul, que receberam a designação 
uma ponte de acesso entre a região amazônica e os grandes generalizada de colonos. Porém, muitos outros 

que também se dirigiram às áreas de centros.
colonização, como trabalhadores sem terra, Pela propaganda oficial, na região amazônica existiriam 
desprovidos de quaisquer bens, a não ser sua terras em abundância a espera de “colonizadores”, estes, 
força de trabalho, apareciam de todas as principalmente, a margens das rodovias: a Transamazônica, a 
regiões do Brasil, especialmente do Nordeste. 

Cuiabá – Porto Velho (BR - 364) e a Cuiabá – Santarém (BR - 163), as 
(GUIMARÃES NETO, 2005, p. 30)

duas últimas no lado mato-grossense da Amazônia legal . Com a 
abertura destas rodovias houve grande concentração de Em razão de o regime militar considerar a Amazônia mato-
pessoas, principalmente trabalhadores, ao longo dela que grossense um “vazio demográfico”, houve um forte incentivo do 
chegou ali com o intuito, segundo o regime militar, de promover o governo para a região, com o intuito de re - povoá-la. Estes 
desenvolvimento para a região amazônica, desenvolvimento este investimentos possibilitaram de forma importante a consolidação e 
só seria alcançado com a abertura dessas rodovias. re-territorialização destes espaços, porém muitas vezes esses 

Alguns trabalhadores responsáveis pela execução da obra recursos não foram aplicados de forma correta e idônea. Devido a 
optaram por permanecer na região e adquirirem seu pedaço de isso, muitos migrantes que aqui chegaram, tiveram que fazer o 
terra. Já os que preferiram retornar para suas localidades de papel dos órgãos federais responsáveis por preparar a região antes 
origem, acabaram espalhando boatos com relação à qualidade da chegada desses primeiros colonos, em alguns casos esse 
das terras e até mesmo dos minerais existentes ao longo das bacias processo de inversão de papéis custava à vida dessas pessoas.
hidrográficas amazônicas. Fato este que acabou ocasionando O governo federal incentivava a migração destes colonos 
grande interesse de pessoas do próprio Mato Grosso, Minas Gerais, para a região Amazônica, como podemos observar no discurso do 
Paraná e Espírito Santo. O Presidente Médici justificava a política superintendente da SUDECO, o engenheiro Sebastião Dante de 
expansionista do regime como uma forma de “levar homens sem Camargo Junior:
terra para terra sem homens” (MORISSAWA, 2001, p. 100).

Regina Beatriz Guimarães elucida sinteticamente o Deverão ser deslocados para o Oeste os 
processo de re-ocupação do território amazônico e a excedentes de população nordestina, não num 
configuração de uma geografia nacional até então movimento desordenado como o foi o processo 

7
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extrativo da borracha, como se procedeu da Terra mostra a principal função do instituto recém criado:
durante a última guerra, numa atividade 
dispersiva pela selva amazônica, em que o Art. 11. O Instituto Nacional de Colonização e 
homem, na atividade extrativa nômade, ali Reforma Agrária (INCRA) fica investido de 
não se fixou. [...] Mas numa atividade poderes de representação da União, para 
ordenada e de trabalho, numa programação promover a discriminação das terras devolutas 
dirigida, capaz de trazer esses contingentes f e d e r a i s ,  r e s t a b e l e c i d a  a  i n s t â n c i a  
humanos, integrando-os no processo de administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei nº 
desenvolvimento nacional fixando-os através 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com 
da propriedade da terra, o que permitirá a autoridade para reconhecer as posses legítimas 
arrancada para o início do desenvolvimento manifestadas através de cultura efetiva e 
intenso das regiões Centro Oeste e morada habitual, bem como para incorporar ao 
Amazônica. (MINTER/SUDECO, 1968, p. 10) patrimônio público as terras devolutas federais 

ilegalmente ocupadas e as que encontrarem 
Analisando fragmento acima, fica evidenciado quais eram desocupadas. 

[...]as prioridades da SUDECO para a colonização do norte do Mato 
Art. 16. [...] Parágrafo Único: O Instituto Nacional Grosso, que deveriam em seu “primeiro momento propiciar apoio 
de Colonização e Reforma Agrária será o órgão aos colonos e empresários agrícolas pioneiros na região, bem 
competente para promover e coordenar a como promover condições para o ordenamento da ocupação 
execução dessa reforma, observadas as normas 

espacial de acordo com a vocação do solo e das condições 
gerais da presente e Lei e do seu regulamento. 

ecológicas” (MINTER/SUDECO, 1968, p. 2). (ESTATUTO DA TERRA, 1978, pp. 9 e 11).
Guimarães Neto mostra como o norte do Mato Grosso 

recebeu inúmeros projetos de colonização por parte do Estado e Ao INCRA ficou a incumbência de promover e fiscalizar a 
de empresas privadas: distribuição de terras, além de organizar os projetos de colonização, 

com o objetivo de ocupar “espaços vazios” do país, sobretudo a 
Podemos afirmar que toda a porção norte do Amazônia Legal e o norte do estado do Mato Grosso.
Estado se constituiu no 'paraíso privado' das Na teoria a tarefa do INCRA era simples, porém ao se 
empresas colonizadoras do país, quer 

deparar com a prática a realidade se tornou outra. Muitos colonos, 
realmente para implantar os chamados 

chegando ao norte do Mato Grosso - e a outras regiões da projetos de colonização, quer para servir 
Amazônia - atraído por uma propaganda ilusória não encontraram como instrumento à apropriação de maiores 
o mínimo de condições necessárias para que pudessem fazer da extensões de terras e outras justificativas 

menos explícitas. (GUIMARÃES NETO, 2005, região sua morada.
p.36). O INCRA como responsável por fazer a colonização oficial, 

tinha a tarefa de recrutar e selecionar pessoas ou famílias reunindo-
Com o intuito de coordenar e executar as migrações para as em núcleos agrícolas ou agroindustriais. Essa colonização era 

a região amazônica o governo federal criou o INCRA . O Estatuto realizada em terras já pertencentes ao patrimônio público ou que 
8
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vinha a sê-lo. Diante de todas as dificuldades que o INCRA enfrentou e a 
O governo federal teve muita dificuldade em realizar a partir desses objetivos expostos acima, o órgão optou por instituir 

colonização pública em Mato Grosso, tanto é que o INCRA, órgão projetos colonizadores em parceria com empresas privadas, nos 
responsável por planejar e executar processo de reocupação do quais cabia ao governo federal garantir a infra-estrutura básica e as 
território, em 1978 ainda não havia efetivado a implantação de colonizadoras incumbia preparar os lotes para garantir que os 
nenhum projeto de colonização oficial no estado (CASTRO, 2002, colonos fixem-se a terra.
p. 67), devido, principalmente, ao alto custo financeiro destes O Mato Grosso foi o estado brasileiro onde a colonização 
projetos. privada esteve mais presente durante a década de 1970 e 1980. O 

Uma das alternativas encontradas para resolver este norte dele foi considerado um paraíso privado para as empresas 
problema seria a criação dos PAC's (Projetos de Assentamentos que seriam as responsáveis por organizar os projetos colonizadores. 
em Conjunto), que foram à somatória de investimentos por parte O governo federal adotou uma política pública de incentivo a 
do poder público e das empresas de colonização privada. colonização em toda a região da Amazônia - e o Mato Grosso não 

Sueli Pereira Castro aponta em sua obra quais eram os ficou de fora disso. Como conseqüência este estado viu surgir em 
objetivos do INCRA para estes PAC's: menos de duas décadas cem novos municípios (JOANONI NETO, 

2007, p. 85).
a) P rop ic ia r  ao  co lono  aces so  à  Devido à forte propaganda oficial estabelecida pelo 
propriedade de um lote rural através do governo federal, inúmeras pessoas migraram para a Amazônia 
crédito fundiário, integrando um projeto de Meridional mato-grossense e os motivos são os mais diversos 
Colonização que assegurasse as condições possíveis. Porém as principais foram à forte influência desta 
mínimas de infra – estrutura física, social e 

propaganda oficial, subsídios fiscais para quem se estala-se na 
econômica necessária para a exploração 

região e a questão financeira do colono que era ruim no momento.agrícola e para garantia de condições de 
O governo investia forte na propaganda de “terras baratas” subsistência da família, bem como sua 

na região Amazônica. A proposição estava aliada à idéia de obter promoção social e econômica;
b) Aliviar as tensões sociais o políticas nos uma vida melhor. A junção desses fatores fez com que muitos 
estados sulinos; migrantes do sul e de outras regiões do país viessem colonizar o norte 
c) Agilizar a desocupação de reservas do Mato Grosso e a Amazônia.
indígenas no Sul do país e em Mato Grosso; João Carlos Barrozo assevera em sua obra que o governo 
d) Promover e agilizar o processo de militar tinha preferências em relação a área em que iriam se fixar os 
p o v o a m e n t o  d o s  g r a n d e s  “ v a z i o s  

migrantes oriundos de  todo o país. Essa escolha se deu devido a 
demográficos” da Amazônia mato-grossense 

questões de caráter econômico, como pode ser observado abaixo:com a ocupação do território através de 
programas de colonização, ordenando o fluxo 

O governo preferia ocupar a Amazônia com migratório;
agricultores do Sul, que tivessem 'vocação para e) Promover e acelerar o desenvolvimento 
a agricultura', e que melhor atendessem às suas social e economia da Amazônia. (CASTRO, 
expectativas. Os nordestinos foram assentados 2002, p. 67)
em alguns projetos do INCRA ao longo da 
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rodovia Transamazônica, quase todos nos migração de colonos para a região norte do Mato grosso, com o 
trechos da estrada entre Marabá e Itaituba e intuito de re-povoar a região e mostrar nacional e 
no Território Federal de Rondônia, entre internacionalmente a “grandeza” do Brasil.
Vilhena e Ji-Paraná. (BARROZO, 2008, p. 22). Na década de 1970 temos a criação do PIN , que 

representou um conjunto ações mais diretas e incisivas por parte do 
Edison Antônio de Souza reitera essa preferência, Governo Federal na região amazônica. Este programa tinha por 

apontando que além de preferir os colonos do sul pela “vocação objetivo principal a construção de dois eixos rodoviários: a Cuiabá-
da agricultura” era divulgado de forma ampla que os lavradores Santarém (BR-163) - “eixo longitudinal de 1.500 km, parte do centro 
sulistas “não se deixavam abater pelas condições difíceis do meio do país em direção ao norte, vencendo a floresta amazônica e 
físico, com esforço incessante para produzir” (SOUZA, 2008, p. 44). vastas regiões virgens do planalto central do Brasil [...] ” - e a 
Porém vale ressaltar que essa escolha dos sulistas em detrimentos Transamazônica - “ [...] com cerca de 5.000 km de extensão, 
dos Nordestinos para ocupar as terras no norte do Mato Grosso se pretende nada menos que ligar o ponto mais oriente da América do 
deu devido ao fato dos lavradores sulistas estarem mais Sul à rede rodoviária peruana, chegando-se assim ao Pacífico, após 
familiarizados com a agricultura comercial, aquele que gera um vencer a maior floresta tropical do mundo em seu próprio âmago.” 
excedente da produção e com isso impulsionaria a economia (LIMA, 1971, p. 383). 
nacional, diferentemente dos nordestinos que estavam O PIN tinha o mesmo objetivo da Operação Amazônia, que 
acostumados apenas à agricultura para auto consumo. era a transferência de excedente populacional, principalmente do 

O regime militar brasileiro no anseio de solucionar os sul e do nordeste brasileiro, através de mecanismos que regularizava 
problemas populacionais no nordeste e no sul do país focou os e instrumentalizava a colonização, que deveria ser realizada ao 
esforços na implantação de infra-estrutura mínima na região longo das margens das rodovias Transamazônica – os nordestinos - e 
amazônica, como apresenta o relatório da Secretaria de Cuiabá-Santarém – os sulistas.
Planejamento do Estado de Mato Grosso: O PIN foi um dos principais programas do governo federal 

responsáveis pela realização da infra-estrutura em toda a região 
Ao tomar a decisão histórica de construir, em 

amazônica, pois já se previa no texto base de seu decreto a criação 
prazo recorde, a Transamazônica e a Cuiabá – 

de eixos rodoviários. Esse programa “contava com recursos de US$ Santarém, o Governo Federal tinha em mente 
430.000.000 (Quatrocentos e trinta milhões de dólares), a serem a integração nacional e a efetiva ocupação 
constituídos nos exercícios de 1971 a 1974, com a finalidade da Amazônia, como opção para os 

excedentes populacionais dos campos específica de financiar o plano de obras de infra-estrutura” (LIMA, 
nordestinos e dos minifúndios sulinos. (MATO 1971, p. 393). Como podemos observar no extrato abaixo, retirado 
GROSSO, 1973, p. 24) do relatório da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 

do Estado de Mato Grosso do ano de 1973, mostrando que na 
É importante ressaltar que o processo de re-ocupação da primeira etapa do PIN a proposta era a construção da 

região amazônica ajudou com que o regime militar superasse uma Transamazônica e da Cuiabá – Santarém (BR – 163):
estagnação histórica existente na agricultura nacional. Isso só foi 
possível porque o governo criou diversos programas de incentivo à De acordo com o artigo 2º, da Lei que o criou, a 

9
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primeira etapa do Programa de Integração região eram procedentes do extremo Sul do 
Nacional será constituída pela construção país, principalmente, dos estados do Rio Grande 
imediata de rodovias Transamazônica e do Sul e de Santa Catarina, e não do Nordeste. 
Cuiabá – Santarém. Estudos posteriores demonstraram que os custos 
Alicerçado nesse argumento, nasceu o do programa foram altos, o número de famílias 
grande projeto rodoviário, constituído da beneficiadas reduzido e o impacto sobre a 
estrada de rodagem de caráter pioneiro – a região insignificante. O desempenho do 
Cuiabá – Santarém – eixo longitudinal de 1.750 PROTERRA também deixou a desejar: o 
km que parte da capital de Mato Grosso em programa desapropriava áreas escolhidas pelos 
direção ao norte, vencendo, igualmente, a próprios donos, pagava à vista, em dinheiro, e 
floresta amazônica e vasta região virgem do liberava créditos altamente subsidiados aos 
planalto central do Brasil, até encontrar a mais fazendeiros. Apenas cerca de 500 famílias foram 
volumosa artéria fluvial do mundo – Rio assentadas depois de quatro anos de criação 
Amazonas. (MATO GROSSO, 1973, p. 24) do programa. (LUCEIRO & PEREIRA, 2000, p. 77-8)

As rodovias Transamazônicas e Cuiabá-Santarém, Com o PROTERRA, criado em 1971, que permitiam grandes 
construídas em regiões “virgens”, favoráveis à agricultura, à empresários adquirir lotes de terras públicas para promover projetos 
pecuária e à mineração. Essas estradas constituíram-se na espinha privados de colonização. O INCRA era o responsável por cadastrar 
dorsal do gigantesco plano de colonização que o governo militar as empresas e fiscalizar se o projeto estava sendo realizado. Dados 
executou na Amazônia. do INCRA revelam que 71,1% das colonizadoras autorizadas e 52% 

Em um artigo publicado na Revista Eletrônica Economia e dos projetos de colonização privada de todo o país estavam em 
Desenvolvimento mantida pelo Departamento de Ciências Mato Grosso (OLIVEIRA, 1982, p. 11).
Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria é possível Na década de 1970 desenvolveu-se no Brasil um clima de 
observar qual era a real finalidade da criação do PIN e do grande euforia, houve ampla divulgação de que o país estava 
PROTERRA: vivendo um “milagre econômico”, devido à queda da inflação – 

índice este que prejudicou os governos anteriores ao regime militar, 
O PIN e o PROTERRA foram os programas que a economia crescendo a altas taxas anuais, tendo como base o 
mereceram maior atenção e aos quais foi aumento da produção industrial, o crescimento das exportações e 
destinada uma soma significativa de recursos. a acentuada utilização de capitais externos. Porém todo esse 
Com o propósito de ocupar uma parte da desenvolvimento que o país sofreu favoreceu as elites e uma parte 
A m a z ô n i a ,  a o  l o n g o  d a  r o d o v i a  

da classe média, enquanto a grande maioria da população 
Transamazônica, o PIN era baseado em 

amargava salários arrochados. O milagre brasileiro durou pouco, projetos de colonização em torno de agrovilas 
porque não tinha bases sólidas para permanecer, pois era orientado e, segundo a versão da época, buscava 
por financiamentos obtidos no mercado internacional, o resultado integrar "os homens sem terra do Nordeste 

com as terras sem homens da Amazônia”. Na foi o aumento da inflação e da dívida externa. O Ministro da 
prática, verificou-se que a maior parte das Fazenda da época Antônio Delfim Neto dizia “que era preciso fazer 
cerca de 5.000 famílias deslocadas para a o bolo crescer o bolo para depois reparti-lo. Mas, em vez de crescer, 
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ele começou a murchar a partir de 1973” (MORISSAWA, 2001, p. Ao longo da década de 1970 o governo federal deixou um 
97). pouco de lado a colonização pública, investindo recursos 

Devido ao PROTERRA, o norte do Mato Grosso se tornou o financeiros na colonização privada. Por ser uma forma mais prática, 
espaço ideal para a atuação dessas empresas colonizadoras de para o governo naquele momento, de integrar as regiões isoladas 
todo o país, que receberam terras devolutas tanto do Governo ao restante do país, mas toda a fiscalização destes projetos ainda 
Federal quando do Governo do Estado do Mato Grosso. Para que ficaria com o INCRA.
estas empresas, oriundas principalmente do sul e do sudeste, O Estatuto da Terra em seu artigo 61 regulariza e mostrava 
viessem a se instalar na região, o governo federal teve que como deveria proceder aos processos de colonização privada:
oferecer inúmeros incentivos fiscais e créditos subsidiados através 

Art. 61. Os projetos de colonização particular, de diversos programas, o principal deles foi a SUDAM. A iniciativa 
quanto à metodolog ia ,  deverão ser  privada foi a que mais ganhou com os incentivos fiscais, terras 
previamente examinados pelo Instituto abundantes e baratas, aliado ao crédito facilitado fizeram com a 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, colonização privada fosse uma das atividades mais rentáveis da 
que inscreverá a entidade e o respectivo projeto 

região na época (BARROZO, 2008, p. 20). Contudo estas empresas 
em registro próprio. Tais projetos serão 

não se contentaram apenas como o meio legal de conseguir as aprovados pelo Ministério da Agricultura, cujo 
terras para a colonização e acabaram incorporando áreas órgão próprio coordenará a respectiva 
indígenas  e de pequenos proprietários, somando uma fatia execução. (ESTATUTO DA TERRA, 1978, p. 42).
considerada de terra à área adquirida por meios legais.

No decorrer da década de setenta, paralelamente ao Vale ressaltar, que pelo simples fato da empresa 
processo de “modernização do campo”, o Estado estimulou a colonizadora se credenciar e inscrever um projeto de colonização 
colonização particular. Essa política de ocupação territorial privada junto ao INCRA, o governo não tinha garantia nenhuma 
possibilitou a transferência em massa de significativos que esses projetos realmente seriam executados como foram 
contingentes de agricultores de outras regiões do país, pensados inicialmente. Boa parte desses projetos nunca saiu do 
principalmente do Sul e Centro-Sul que adquiriram seus lotes nas papel, ou ficaram inacabados. Ao INCRA também coube a tarefa 
colonizadoras, após se desfazerem de suas terras de trabalho em de fiscalizar estes empreendimentos, ainda que essas ações tenham 
seus estados de origem. sido pouco exitosas. 

Castello Branco, através do Decreto Nº 59.428, de 27 de Fato este que deixou o colono recém chegado, sem aporte 
outubro de 1966, evidencia a finalidade da colonização financeiro suficiente para se instalar de forma digna no local, muito 
particular. menos para retornar ao seu local de origem, com isso ele ficou a 

própria sorte no meio da floresta.
Art. 81. A colonização particular tem por Barrozo aponta para o avanço das empresas de 
finalidade complementar e ampliar a ação do colonização privada na aquisição de terras devolutas em curto 
Poder Público na política de facilitar o acesso espaço de tempo:
à propriedade rural através de empresa 
organizada para sua execução. (ESTATUTO DA 

Em Mato Grosso, em poucos anos, as empresas 
TERRA, 1978, p. 212) Grifo nosso.

10
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de colonização privada se apossaram de O governo militar teve uma atenção para a 
milhões de hectares de terras devolutas. questão da infra – estrutura, especialmente no 
Embora planejada pelo governo e ainda que governo do Presidente Médici com a abertura 
o Estado dispusesse de milhões de hectares de da Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-
terras devolutas, a (re) ocupação de Mato Porto Velho, entre outras. Mão de obra era a 
Grosso, através da colonização, foi executada questão a ser resolvida. Ficou então reservada à 
predominantemente por empresas de colonização cumprir com o preenchimento 
colonização privada. (BARROZO, 2008, p. 23). desta condição. (OLIVEIRA, 1982, p. 14)

O autor supracitado ainda revela dados de uma licitação O INCRA planejou e instalou projetos de colonização ao 
realizada em 1972, onde o governo de Mato Grosso em uma só longo das rodovias federais que estavam sendo abertas na região, 
transação alienou uma área com 2.200.000 (dois milhões e onde agrupou milhares de pequenos agricultores, em sua maioria 
duzentos mil) hectares, comprada por três empresas responsáveis pobres e oriundos do Nordeste e do Centro-Sul brasileiro.
por promover a colonização privada na região da Amazônia As rodovias federais abertas na região amazônica foram 
Meridional mato-grossense (BARROZO, 2008, p. 23). pensadas a partir da criação do PIN, que foi um dos programas do 

Oliveira mostra como era a relação do poder público com Governo Federal que mais garantiram a infra – estrutura para a 
os grandes empresários, grupos estes que entravam floresta região norte do Mato Grosso, pois no Decreto Lei que o criava já 
adentro levando o capital em troca do dito “progresso”: previa a construção dos principais eixos viários que ligava o Centro - 

Norte ao restante do país. No relatório da Secretaria de 
O poder público atuou no sentido de estimular Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso de 
e permitir a especulação de terras; de apoiar 1973, mostrou como o PIN ajudou na colonização e na escolha 
através de seus planos a presença do grande estratégica do local onde seria a sede da Colonizadora SINOP/SA 
capital, representado pela figura da grande (Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná).
empresa e, de favorecer a concentração de 
terras e de capitais nas mãos de grupos 

A estrada Cuiabá – Santarém representa 
empresariais ou mesmo de particulares. 

garantia efetiva da programação da 
(OLIVEIRA, 1982, p. 14).

Colonizadora, como eixo de convergência que 
polarizará todos os sistemas de estradas da 

Devido a estes laços estreitos entre governo federal e região, conduzindo a produção agrícola aos 
empresas colonizadoras, as melhores áreas ficavam com esses pontos de absorção.
grupos de empresários e as piores terras eram reservadas para a A posição estratégica da SINOP, situada a 365 
colonização. km de Cuiabá e a 1.000 km de Santarém, 

permite prever que será um dos pólos agrícolas Com a entrada desses grandes grupos empresariais na 
da região, com perspectivas de criação de área amazônica impôs que o governo federal investisse 
grande centro urbano, com a instalação de fortemente em infra - estrutura e que disponibilizasse mão de obra 
agro - indústrias. (MATO GROSSO, 1973, p. 33).abundante. O governo militar fez questão de garantir que isso 

viesse a acontecer. Como podemos observar em Oliveira:
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Com o avanço da construção das rodovias previstas no PIN progresso econômico-industrial. Neste período o Brasil já estava 
para interligar as regiões ainda “isoladas” com os grandes centros, vivenciando uma crise econômica e o II PND veio no sentido de 
tivemos a colonização feita ao longo destas rodovias que tentar salvar o país da crise econômica que afundava ainda mais o 
cortavam todo o território mato-grossense, temos como exemplo a regime militar.
Colonizadora SINOP/SA que chegou a receber mais de 600 mil 

O II PND pretendia implantar um conjunto hectares, só em Mato Grosso, ao longo da BR – 163 para colonizar a 
ambicioso de projetos de bens de capital e região. Estas empresas investiam em fortes campanhas 
insumos básicos, porém projetava taxas de publicitárias, com o intuito de atrair pequenos produtores do Sul do 
crescimento do produto mais modestas país para esta região. As empresas divulgavam locais já 
daquelas obtidas pelo I PND. Isso implicava fazer 

estruturados, com terras a perder de vistas, com imagens que 
uma discreta desaceleração da economia e, 

encantavam os agricultores, devido à fartura na caça e na pesca, ao mesmo tempo, canalizar os recursos 
além é claro do discurso de que se vendessem seus lotes de 10 ou disponíveis para as áreas privilegiadas pelo novo 
15 hectares conseguiriam comprar novos lotes com 100, 200 plano de desenvolvimento. Dessa maneira, a 
hectares nesta nova região. Gestão Geisel fechou 1974, seu primeiro ano de 

governo, com um PIB de 9,7%, um pouco inferior No governo do General Emílio Garrastazu Médici, temos a 
aos fulgurantes 13,6% do último ano de Delfim criação do I PND (1970 - 1974), cujo objetivo era transformar o País 
Netto, porém ainda assim uma performance em uma grande potência mundial, para isso abrangia uma série 
considerada excessiva pelos próprios membros de investimentos no campo siderúrgico, petroquímico, de 
da equipe econômica, preocupados com a 

transporte e de energia elétrica.
repercussão do choque do petróleo. No ano de 

Para o governo alcançar o que havia proposto acabou 1975, a equipe econômica resolveu pisar 
tomando algumas medidas como a disseminação dos resultados levemente no freio, fazendo a taxa de 
do progresso econômico, tanto em termos de classes de renda, crescimento do PIB cair para 5,4%, um resultado 
quanto de regiões, promover transformações sociais para que deixou a desejar para um governo que 

havia optado por prosseguir com a expansão modernizar as instituições, acelerar o crescimento, distribuir a 
econômica. Afinal, a inflação subira para 34,5% renda obtida como o milagre econômico, manter uma sociedade 
em 1974 e voltava a preocupar, mas não a aberta, estabilidade política para realizar o desenvolvimento sob o 
ponto de levar a renúncia da opção pelo regime democrático e segurança nacional, interna e externa.
crescimento, tomada pelo Governo Geisel. 

Em 1974 o governo criou a POLAMAZÔNIA, com umas das 
(MANTEGA, 1997, p. 35).

principais propostas a promoção da integração e promoção das 
diversas formas de atuação dentro da Amazônia, como a Ainda no ano de 1974, o Presidente Ernesto Geisel fez sua 
agricultura, a pecuária, florestas e recursos minerais. primeira visita a região amazônica, ao estado do Pará, para 

Já no Governo Geisel, tivemos a criação do II PND (1975 – participar de uma reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM, 
1979), que teve um enfoque, bastante significativo, na onde proferiu um discurso enaltecendo os diversos investimentos em 
necessidade da expansão das indústrias de bens de produção, a infra-estrutura na região amazônica, incluindo o norte do Mato 
fim de conseguir uma sólida infra-estrutura econômica para o Grosso:
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A implantação de eixos de penetração incrementos  à colon ização agr íco la,  
rodoviária, o aumento da oferta de energia, a aperfeiçoamento do sistema de incentivos 
i n a u g u r a ç ã o  d e  s i s t e m a  d e  fiscais. A frente agrícola é deslocada para o eixo 
telecomunicações interligando a região e o das estradas Cuiabá-Santarém, Cuiabá - Porto 
resto do país, a política de revitalização da Velho, Porto Velho - Manaus, facilitado pela 
navegação fluvial, a pesquisa de recursos liberação por parte do Estado da faixa de terra 
naturais através de sensoriamento remoto, as de 100 km em ambas as margens das rodovias 
experiências de colonização oficial e a federais. (CASTRO, 2002, p. 66).
e x e c u ç ã o  d e  n u m e r o s o s  p r o j e t o s  
agropecuários e industriais pela atividade Posteriormente o Decreto Nº 1.164/71 , revogado em 1987, 
empresarial transmudaram a fisionomia da complementa essa idéia, mostrando de forma oficial como se deu 
Amazônia, hoje incorporada definitivamente todo o processo de implantação de infra – estrutura na região 
ao processo de desenvolvimento econômico 

amazônica e colocando sob a jurisdição do INCRA a promoção e a 
e social do país. (BRASIL [A], 1971, p. 140).

fiscalização dos projetos de colonização.  
Em outro discurso do Presidente Geisel, agora proferido no II 

Art. 1 - São declaradas indispensáveis à 
Encontro Nacional de Exportadores, Geisel aponta que o “II PND 

segurança e ao desenvolvimento nacionais, na 
definiu a consolidação de um modelo baseado em regime região da Amazônia Legal, definida no artigo 2º 
econômico de mercado, como forma de realizar o da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, as 
desenvolvimento com descentralização de decisões, mas com terras devolutas situadas na faixa de cem (100) 
ação norteadora e impulsionadora do setor público” (BRASIL, 1971, quilômetros de largura, em cada lado do eixo 

das seguintes rodovias, já construídas, em p. 146).
construção ou projeto:O Governo assumiu o objetivo de fazer do Brasil uma 
I - Transamazônica - Trecho Estreito Altamira - potência mundial emergente. Nesse período, estimularam-se 
Itaituba - Humaitá, na extensão aproximada de grandes obras no setor da mineração (exploração do minério de 
2.300 quilômetros.

ferro da Serra dos Carajás; extração de bauxita através da ALBRAS 
[...].

e da ALUNORTE), e no setor energético (construção de usinas; IX - BR-364 - Trecho Cuiabá - Vilhena - Porto 
ingresso do Brasil na era da energia nuclear marcado pelos Velho, na extensão aproximada de 1.000 km.
acordos feitos com a Alemanha Ocidental para a instalação de X - BR-165 - Trecho Cuiabá - Cachimbo - 
oito reatores nucleares no Brasil). Os objetivos do II PND eram Santarém, na extensão aproximada de 1.320 

km.audaciosos, e o país não dispunha de condições internas para 
XI - Trecho Cuiabá – Cachimbo – Santarém - custear os gigantescos investimentos planejados pelo Governo.
Alenquer até a fronteira com o Suriname, na Castro faz uma definição bem acertada do que foi a 
extensão aproximada de 1.920 km. (BRASIL [B], década de 1970.
1971).

A década de 70 é marcada por elevados 
A política de colonização privada, que se consolidou a partir investimentos na construção de estradas, 

12
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do final da década de sessenta, fortaleceu a ocupação a O Estado de Mato Grosso ocupou uma posição privilegiada 
atuação de determinados grupos no território mato-grossense. neste processo de ocupação da Amazônia, tendo sido 
Essa política se deve o aumento significativo do fluxo migratório em contemplado com recursos de praticamente todos os programas 
todas as direções do campo. A colonização multiplicou o governamentais. Em razão disso, constituiu-se como área 
surgimento e criação das cidades de pequeno e médio porte, da preferencial da implantação de projetos de colonização privada 
mesma forma que foram sendo formadas as periferias urbanas, a do País. Até 1980 mais 71% dos projetos de colonização autorizados 
exemplo de Cuiabá que recebeu milhares de desempregados, a funcionar pelo INCRA em todo o território nacional, encontrava-se 
sem terra, sem casa, sem endereço. em Mato Grosso (OLIVEIRA, 1983, p. 69).

O aumento no fluxo migratório dessas pessoas que saíram Esse processo de ocupação do Norte mato-grossense pelos 
da zona rural e foram tentar a vida na região urbana naquele projetos agropecuários incentivados e financiados pela SUDAM se 
momento se deu devido a fracasso na tentativa de fixação na fez com a grilagem de terras indígenas, o que provocou impactos 
terra. Joanoni Neto mostra como se deu esse processo: desastrosos para essas comunidades de nativos. A área ocupada 

pelos projetos agropecuários e agroindustriais na Amazônia Legal 
Os assentados pelo Governo Federal nas como um todo foi de mais de 9 milhões de hectares. Um dos 
agrovilas, ao longo da Transamazônica, e objetivos desses projetos era aumentar o rebanho bovino. A 
abandonados a própria sorte, assim como os apropriação da terra para a pecuária bovina foi o objetivo 
assentados pelo Governo do estado de Mato fundamental desses projetos agropecuários e agroindustriais na 
Grosso no Projeto Filinto Muller; os assentados 

Amazônia.
na área de Lucas do Rio Verde, entre outros. 

O Mato Grosso – em especial a faixa norte do Estado - foi alvo Cuiabá recebeu boa parte desse refluxo e os 
de uma política de re-ocupação que favoreceu aos interesses de resultados podem ser vistos na quantidade de 
grandes empresas agropecuárias e de colonização. Durante o ocupações i r regulares  que cresceu 

assustadoramente nos anos de 1970 e 1980. período militar o Estado sofreu um forte crescimento econômico e 
(JOANONI NETO, 2007, p. 54). demográfico. Como prova disso é a emancipação de mais cem 

municípios nos últimos trinta anos, sendo que mais de 80% deles 
A construção do território capitalista moderno na possuem hoje uma população que não chega a dez mil habitantes.

Amazônia foi feita, portanto, sob a lógica dos monopólios, Durante as décadas de 1960, 1970 e 1980 o desmatamento 
produzindo frações territoriais, regiões distintas na Amazônia na Amazônia foi expressivo. Os militares temendo revoltas sociais 
brasileira. O interesse e a lógica do monopólio privado impuseram- deram início a diversas políticas de incentivos a ocupação dessa 
se antes de tudo. Foi com o apoio da SUDAM, que grandes grupos grande área verde, a floresta amazônica. O governo brasileiro via a 
econômicos investiram em projetos agropecuários na Amazônia. Amazônia como região estratégica para assegurar a “integridade 
A corrida ao crédito subsidiado, aos juros negativos, aos estímulos nacional”. É importante frisar que, junto a essa justificativa, também 
e incentivos fiscais fixaram-se em toda a Amazônia, especialmente houve a percepção de que a Amazônia era uma grande área 
para Mato Grosso, empresários e banqueiros consolidaram a improdutiva, e apenas seria economicamente lucrativa se fosse 
exploração capitalista na região, trazendo conseqüências ocupada e desmatada. Houve forte incentivo, por parte do 
trágicas a natureza. governo militar, para que empresas privadas se instalassem na selva 
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amazônica e trouxessem consigo uma gama de colonizadores, ______. Decreto Lei Nº 1.164. Regulamenta a posse de 100 km das 
com o intuito de povoarem a região, como é possível visualizar na terras devolutas sob o controle do INCRA. Diário Oficial da União de 
Imagem 2. 1º de Abril de 1971. [B]

O crescimento dos núcleos colonizadores – posteriormente 
transformados em cidades – provocou a diminuição das áreas CASTRO, Maria Inês Malta; GALETTI, Lyllia da Silva Guedes. Um 
verdes. O crescimento populacional e o desenvolvimento das histórico dos usos da biodiversidade em Mato Grosso. In: CASTRO, 
indústrias que ali se instalaram, demandaram de grandes áreas Carlos F. de Abreu. Diagnóstico do Setor Florestal em Mato Grosso. 
dentro destes núcleos ou aos arredores. O processo de abertura Brasília: IBAMA/ITTO/FUNATURA, 1994.
das rodovias, previstas no PIN, que cruzou os quatro cantos do país, 
provocou a derrubada de grandes faixas de florestas. ESTATUTO DA TERRA. Legislação Agrária Atualizada. São Paulo: 

Os rios navegáveis na região objeto desse estudo Sugestões Literárias, 1978.
apresentavam, em meados do século passado, problemas como 
a sedimentação dos rios e até mesmo a falta de embarcações 
adequadas. Na tentativa de resolver essa questão, os transportes GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. Personagens e memórias. 
fluviais foram, paulatinamente, sendo substituídas pelos 
transportes terrestres, é inegável que a construção destas estradas Territórios de ocupação recente na Amazônia. In CHALHOUB, 
dera início a uma nova fase de colonização e de desenvolvimento 
das atividades econômicas da região. A abertura das estradas, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de 
em plena selva, mudou inteiramente a face da Amazônia, pois em 
um período de dez anos a malha federal de rodovias cresceu 15% Miranda (Orgs). História em Cousas Miúdas. Capítulos de história 
em toda a “Amazônia Legal”.
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A Amazônia Legal corresponde, atualmente, aos Estados do Acre, 
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Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e o Maranhão, porém este apenas a oeste do meridiano 
de 44º de longitude oeste, perfazendo uma superfície de 
aproximadamente 5.217.423 (Cinco milhões duzentos e dezessete 
mil quatrocentos e vinte e três) km², correspondendo a 61% do 
território brasileiro.

É uma autarquia federal criada por meio do Decreto nº 1.110, de 9 
de julho de 1970. Com a missão prioritária de realizar a reforma 
agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar 
as terras públicas da União.

O Programa de Integração Nacional, criado por meio do 
Decreto-Lei nº 1106, de 16 de junho de 1970, tinha por objetivo 
integrar todo o país e para isso foi o responsável por realizar obras 
de infra – estrutura, como os principais eixos rodoviários.

Os povos indígenas que mais sofreram com o avanço das 
fazendas e colonizadoras foram, especialmente, os Tapirapé, 
Karajá e Xavante.
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UMA SEDIÇÃO NO SERTÃO: O 30 DE MAIO DE 1834 EM
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ABSTRACT 
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Este artigo se propõe a fazer uma análise da sedição de 30 de maio de 1834 ocorrida em Cuiabá, o qual, 
mais tarde, passou a ser conhecido por “Rusga”. Trata-se de um movimento nativista, com motivações que vão 
desde um viés étnico, ao político e econômico. Com o objetivo de esboçar as ressonâncias que esta sublevação 
veio a proporcionar, o que nos interessa é discutir e refletir acerca das mudanças que este acontecimento desen-
cadeou, especialmente nos enunciados do poder, na província de Mato Grosso.

Palavras-chave: Sertão; Sedição, Poder.

This article proposes to make an analysis of sedition May 30, 1834 held in Cuiaba, which later became known 
as "Swoop." It is a nativist movement, with motivations ranging from an ethnic bias, the political and economic. With 
the purpose of outlining the resonances that this uprising came to bring, what interests us is to discuss and reflect on 
the changes that triggered this event, especially in the power set out in the province of  Mato  Grosso.
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INTRODUÇÃO

E
Será, portanto, a partir da concepção de representação 

enquanto “forças reguladoras da vida coletiva e exercício do 
poder” (CARVALHO, 2005, p. 152), que estaremos voltando nossas m 1990, foi publicada no Brasil, a obra mais significativa e 
lentes para um acontecimento singular na história de Mato Grosso, a discutida do historiador francês Roger Chartier - A história 
sedição de 30 de maio de 1834, geralmente conhecida por cultural - entre práticas e representações. No ano seguinte, 
“Rusga”. Entendendo que a representação não pode ser em 1991, os leitores brasileiros foram brindados com a publicação 
dissociada da prática - sendo essas duas concepções do texto O mundo como representação. Certamente, as leituras 
complementares -, estaremos refletindo como as representações de ambos, vieram proporcionar, entre nós, um debate sistemático 
irão gerar as práticas sociais, assim como discursos que visam a respeito da obra de Chartier. De fato, sua discussão acerca das 
perpetuar a organização dos grupos sociais, sendo as práticas e representações sustentou uma vasta gama de outras 
“representações coletivas como as matrizes de práticas que pesquisas referentes à história das representações²  (CARVALHO, 
constroem o próprio mundo social” (CHARTIER, 2002, p. 72).2005, p. 144).

Assim, a tarefa do historiador será a de atingir inteligibilidade Nesse sentido, podemos considerar que a contribuição 
usando o conceito como um instrumento para interrogar o mundo. decisiva desse historiador para a chamada história cultural, esteve 
Desta feita, ao expormos a concepção de sertão comumente voltada para a elaboração das noções de “práticas” e de 
destacado enquanto uma região atrasada e destituída de “representações”. A partir dessas duas noções complementares, 
civilização procuraremos refletir como essa representação Chartier edificou um novo projeto para a história cultural, uma 
contribuiu para a instituição de mecanismos de dominação, assim perspectiva teórica que possibilitou a análise dos “modos de fazer” 
como a montagem de imagens/noções utilizadas para legitimar os e dos “modos de ver” (BARROS, 2004, p. 88).
processos de regulamentação.O que nos interessa, neste sentido, é perceber a noção de 

A categoria de sertão – em meados do século XIX -, vinha representação tal como propõe Chartier, entendendo-a 
sendo costumeiramente compreendida enquanto um espaço enquanto presença daquilo que se expõe no lugar do outro, de 
social marcado pela barbárie. Entretanto, a instituição dessa modo a viabilizar a construção de um sentido. De fato, o que 
categoria data dos primeiros momentos da colonização, originária devemos considerar é que a representação se institui enquanto 
da tradição portuguesa, que desde o século XIV reportava-se às uma realidade paralela à existencial, proporcionando 
regiões distantes de Lisboa como sertão (AMADO, 1995, p.147). De verdadeiras lutas de representações sociais. Dessa maneira, 
acordo com Janaína Amado,Chartier considera que as representações estão envolvidas “em 

um campo de concorrências e de competições cujos desafios se 
[…] desde os primeiros anos da Colônia, enunciam em termos de poder e de dominação” (CHARTIER, 1990, 
acentuando-se com o passar do tempo, “litoral” 

p.17). Notadamente, a representação se desenvolve com a 
e “sertão” representaram categorias ao mesmo 

finalidade de justificar um determinado lugar social, assim como o tempo opostas e complementares. Opostas, 
discurso em voga, enfim pretende legitimar a si mesma. Aspirando porque uma expressava o reverso da outra: 
a supremacia, toda representação social procura impor-se de litoral […] referia-se não somente à existência 
maneira absoluta àqueles que compõem o grupo social, com a física da faixa de terra junto ao mar, mas 

também a um espaço conhecido, delimitado, finalidade de sujeitá-los a uma dominação simbólica.
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colonizado ou em processo de colonização civilização acarretava um processo longo que envolveria diferentes 
[…]. “Sertão”, já se viu, designava não apenas esferas sociais, que incluíam a polidez e os bons modos entre outras 
os espaços interiores da Colônia, mas também coisas.
aqueles espaços desconhecidos, inacessíveis, Consequentemente, a dicotomia civilização/sertão 
isolados, perigosos, dominados pela natureza 

também estava relacionada à população que habitava esses 
bruta, e habitados por bárbaros, hereges, 

diferentes espaços, assim como sua relação com o mundo material. infiéis, onde não haviam chegado as benesses 
De fato, de acordo com Ivo Coser,da religião, da civilização e da cultura 

(AMADO, 1995, p.148-9).
A civilização estaria associada ao amor da 
propriedade, compreendida como posse Como se vê, o sertão ia sendo tecido em função de outra 
exclusiva de um bem; seus habitantes possuiriam realidade, a partir das características do litoral, que geralmente 
o interesse, a atenção para o que lhe é 

era apontado enquanto local povoado, civilizado, e que 
vantajoso, o que era entendido, na época, 

propiciava a ocorrência da ordem e do desenvolvimento. De fato, como o motor das sociedades civilizadas, e 
o sertão representava o inverso do litoral, caracterizando-se como teriam a disciplina interna produzida pelo 
região inacessível à ordem. trabalho. Enfim, a sociedade civilizada, em 

Sendo marcado por essa dicotomia desde os tempos da razão desses traços, estaria marcada pelo 
apego à ordem e pela regularidade dos seus colonização, o Brasil vivenciou o desenvolvimento de uma 
sentimentos. Em oposição à sociedade dualidade, de um binarismo cada vez mais representado por 
civilizada, o sertão. Nele estariam os homens termos opostos como civilização versus barbárie, e litoral versus 
pobres livres […] marcados pela ausência do sertão. Dessa maneira, ao tentar estender um modelo de 
amor da propriedade, do interesse e da 

civilização que visava acima de qualquer coisa superar os 
disciplina produzida pelo trabalho. São homens 

antagonismos e impor a ordem política e social, o governo imperial que não possuem os vínculos que o interesse 
pretendia extirpar do território nacional qualquer vestígio de produz para com a ordem política e social. Esse 
barbárie. Nesses termos o sertão, enquanto espaço atrasado e conjunto de traços configura esses homens 
estranho a ordem, deveria ser superado. De fato, à medida que as como marcados pelo ócio e pelas paixões 

violentas. São indivíduos facilmente mobilizados regiões mais afastadas iam sendo representadas enquanto locais 
para ações violentas; seu comportamento é, desprivilegiados de civilidade acabavam impondo as estratégias 
portanto, imprevisível (COSER, 2008, p.158).e o ritmo necessário para a implantação de um padrão de 

regulamentação e sistematização da ordem. Realmente, por 
Sendo assim, essa dicotomia também evidenciava a apresentar as dificuldades que deveriam ser rechaçadas, o sertão 

questão da insegurança, uma vez que as regiões classificadas indicava a melhor forma de se conduzir a civilização no Brasil. 
como sertão eram percebidas enquanto bárbaras, e que eram Pretendendo desenvolver uma mudança significativa na 
palco privilegiado para a irrupção da violência. Dessa maneira o vida da sociedade brasileira o governo imperial via na efetivação 
sertão legitimava a ocorrência da civilização, uma vez que, da norma, ou seja, de modelos pré-definidos de ordem, a 
conforme essa representação era portador de hábitos que estavam transformação da sociedade em sua totalidade. A efetivação da 
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(FOUCAULT, 2008, p.140)fora de um modelo pré-estabelecido de civilização.
O sertão propiciava a positividade do poder, contribuindo 

Assim, será necessário nos retermos desde já a concepção para a difusão de estratégias que privilegiavam cada vez mais a 
de que a governamentalidade proporciona a incidência do poder intervenção nas ações cotidianas que nesse momento 
diretamente na vida da população, gerindo os procedimentos representavam a barbárie. Os elementos classificados como 
responsáveis pela disposição de regulamentos e normas que atuam responsáveis pela desordem deveriam ser banidos, sendo dessa 
na diversidade de forças e corpos que a formam. Desse modo, o forma estabelecidas as técnicas e os instrumentos voltados 
que nos interessa é perceber como esta governamentalidade exclusivamente para a disseminação de uma intervenção cada 
produzirá a sujeição, indagando a respeito de quais instrumentos de vez mais eficaz para reduzir os hábitos imprevisiveis e as ações 
i n t e r v e n ç ã o  e l e  u t i l i z a r á .  C o n s i d e r a n d o  q u e  n a  violentas. Em outras palavras, será a partir dessa dicotomia que o 
governamentalidade “o bem público é essencialmente a poder se incumbirá da tarefa de fazer incidir procedimentos de 
obediência à lei” (FOUCAULT, 2008, p. 131), nossa tarefa é regulamentação na vida da população, de modo a fazer vingar 
demonstrar como o poder imperial irá desenvolver seus enunciados então a aurora da civilização.
e suas práticas voltadas para a obediência da população e, Nossa atenção estará voltada para a seguinte questão: de 
principalmente, quais as estratégias e táticas utilizadas para que maneira a representação do sertão exerceu influência sobre 
transformar uma população “bárbara” em “civilizada”. as práticas? Entretanto, quando iniciamos a análise do tema, 

O que se propõe é uma análise da sedição de 30 de maio de percebemos que era fundamental a utilização de alguns 
1834 ocorrida em Cuiabá, o qual, mais tarde, passou a ser conceitos desenvolvidos pelo filósofo francês Michel Foucault, tais 
conhecido por “Rusga” (SENA, 2011, p. 3).como a governamentalidade e biopolítica. Isto porque, quando 

nos debruçamos sobre a documentação ficou evidente que era 
É interessante notar que nos autos do processo essencial uma compreensão acerca dos problemas que 
que se instalou após o movimento, uma envolvem a governamentalidade e os dispositivos biopolíticos.
testemunha usou o termo "rusga" para se referir A reflexão acerca da sedição de 30 de maio de 1834 nos 
ao que os outros estavam chamando de "30 de 

permitiu perceber que havia a necessidade de compreender a 
maio". Mesmo sem estar dicionarizada a 

governamentalidade a partir de suas estratégias e táticas palavra, ainda, a testemunha procurava 
desenvolvidas enquanto uma ação sobre as ações dos outros. De fornecer um sentido menos violento ao que 
f a t o ,  a  p o p u l a ç ã o  s e r á  o  o b j e t o  p r i n c i p a l  d a  expressaria o nome que levava a data. Seja 
governamentalidade, uma vez que ela aparece como for, ficou conhecido mesmo com a data 

da festa do dia do "Espírito Santo", até que o 
Visconde de Taunay, em publicação de 1823, mais como um fim e instrumento do governo 
chamava o episódio de Rusga. Provavelmente que como força do soberano; a população 
outros pesquisadores e interessados na História aparece como sujeito de necessidadades, de 
do Brasil e de Mato Grosso deveriam ter se aspirações, mas também como objeto nas 
referido a este termo também como "Rusga", de mãos do governo; como consciente frente ao 
maneira que é assim conhecido até hoje (SENA, governo, daquilo que ela quer e inconsciente 
2011, p. 14).em relação aquilo que se quer que ela faça³  
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Trata-se de um movimento nativista, com motivações que tornando-se a força motriz da sedição marcada pela violência dos 
vão desde um viés étnico, ao político e econômico. Com o ataques. Uma violência, vale lembrar, que mais tarde seria utilizada 
objetivo de esboçar as ressonâncias que esta sublevação veio a para justificar a falta de civilidade do povo mato-grossense. Dessa 
proporcionar, o que nos interessa é discutir e refletir acerca das maneira, a partir de 1835, nos relatórios e discursos dos presidentes 
mudanças que este acontecimento desencadeou,  de província é notória a ênfase dada à instrução pública em Mato 
especialmente nos enunciados do poder, não só na província, Grosso.
mas em todo o governo imperial. Destarte, o que interessa é elucidar o modo pelo qual este 

Partindo da noção de que essa sedição representava para acontecimento acabou sendo utilizado para fins biopolíticos, uma 
seus idealizadores o início de uma transformação no cenário vez que foram desenvolvidos enunciados de poder voltados para a 
político-administrativo mato-grossense, estaremos considerando intervenção na vida da população, onde a instrução pública 
que este projeto subversivo se desenvolveu como uma passava a ser destacada como a melhor maneira de se conceber 
manifestação política que pretendia reordenar tanto as questões uma “população nova”. Em outras palavras, a instrução passava a 
políticas quanto sociais, de modo que fosse “salvaguardada a ser apresentada enquanto instrumento necessário para que 
autonomia do poder legislativo local” (SENA, 2011, p. 4). houvesse em Mato Grosso a sistematização e ordenação de uma 

Assim, ao nos debruçarmos sobre uma sedição planejada população que apresentara seu alto grau de incivilidade–segundo 
no seio de uma facção que almejava os mais importantes cargos o discurso do  poder-, ao participar da sedição de 1834. 
político-administrativos da província, estaremos destacando as Sem dúvida, a instrução pública era salientada pelos 
ramificações que o mal fadado plano de repelir para fora de Mato presidentes de província como instrumento imprescindível no 
Grosso os representantes de uma elite política que há muito tempo processo de criação de um novo sujeito. Dessa maneira, o sentido 
vinha governando essa região do Brasil vieram a se instituir. A atribuido à instrução voltava-se para o doutrinamento da 
sedição arquitetada pela Sociedade dos Zelosos da população. A barbárie impetuosa que se deixou escapar em 1834 
Independência , foi planejada com o intuito de representar o acabou sendo percebida pelos presidentes de província como 
nascimento de um novo momento e de uma nova maneira de se resultado da falta de respeito ao decoro, sendo dessa maneira 
conduzir o governo provincial, o momento em que os cores justificada a intervenção direta na vida dessa população. Ou seja, 
inferiores reinariam em Mato Grosso. esse acontecimento, em que pesem as atrocidades que o 

Notadamente, este acontecimento anunciou evidências marcaram, alcançava sua positividade , pois justificava a 
sobre a recomposição e conflitos no âmbito de uma elite política necessidade da intervenção direta do poder, seja através da 
que viu na sedição a melhor maneira de se fazer novos arranjos e disciplinarização da vida das pessoas, seja mediante a 
ser a detentora do monopólio político-administrativo, ao mesmo regulamentação biopolítica da população cuiabana e mato-
tempo em que diagnosticava a precariedade de vida das grossense.
camadas inferiores da população e demonstrava o déficit A escolha do termo “sedição” deu-se pelo fato de se 
econômico pelo qual a província de Mato Grosso passava. pretender uti l izar uma expressão presente na própria 

Resultando de um descontentamento em relação à documentação. Ao longo do auto sumário-crime, encontramos 
carestia de vida e ao atraso no pagamento de salários, a arraia denominações diferentes, sendo este acontecimento apelidado de 
miúda e a soldadesca deixaram-se influenciar por líderes locais, “rusga”, “sedição” e até mesmo de “o 30 de maio” (SENA, 2011, p. 

4
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14). Vale anotar, de todo modo, que a sedição também pode ser a cada coisa com a qual se relacione. Dessa maneira, estaremos 
entendida enquanto crime contra a segurança do Estado, motim, apresentando um acontecimento singular na história da província 
perturbação da ordem pública, revolta e sublevação, assim mato-grossense tentando evidenciar como este momento veio a 
como, anúncio de uma mudança. Nossa atenção foi focada no proporcionar o desenvolvimento de enunciados que pretendiam 
tema das relações de forças desenvolvidas ao longo do período efetivar mudanças na vida da população de Mato Grosso.
em questão. Neste sentido, a obra de Michel Foucault, mostra-se A representação de sertão construía uma realidade e 
fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, impunha a maneira pela qual essa sociedade deveria ser 
principalmente sua concepção de poder (as relações de poder), compreendida, sendo então produzido uma série de 
a partir das lutas que se fixam no social, pertinente para regulamentações que iriam transformar a vida nessa região. Será, 
compreendermos o 30 de maio enquanto uma ação sobre ações portanto, a partir dessa representação de que a província de Mato 
(FOUCAULT, 1995, p.245). Desse modo, estaremos compartilhando Grosso estava inserida em um mundo da desordem característico 
da ideia de que o poder é circular, se exerce em rede , transitando do sertão que seriam desenvolvidos enunciados que pretendiam 
entre as diferentes relações, de modo que seja possível um jogo acima de qualquer coisa estimular a brandura no seio de uma 
entre os indivíduos, um domínio e uma submissão, tendo cada um população que havia demonstrado sua rudeza em 1834. 
a oportunidade de estar em evidência em algum momento. Sendo assim, viu-se nos momentos seguintes, especialmente 

Reconhecendo a importância dessa concepção, as linhas a partir de 1835, a tentativa de se efetivar em Mato Grosso um 
que se seguem serão desenvolvidas de modo que a imensa rede polimento das paixões do homem do sertão, fazendo com que ele 
ou cadeia em que o poder se manifesta seja apresentada, uma se tornasse habilitado para ser inserido na vida pacífica. Realmente, 
vez que os motins, e no caso em questão, a sedição de 30 de maio, nos momentos seguintes a sedição, teremos a ocorrência de um 
seja compreendida como uma fuga, uma ação alternativa aos discurso que enfatizava cada vez mais que a carência de polimento 
e lementos  de o rdem e c iv i l i zação impostos  pe la  que arremetia em revoltas e desordens. De um modo geral, a 
governamentalidade. concepção de que a sociedade mato-grossense encontrava-se 

Na nossa visão, o próprio objeto nos impunha um elo direto em estado de “selvageria” e por esse motivo deixou-se influenciar, 
com as contribuições de Michel Foucault, que nos deixa uma justificava o estabelecimento de um processo civilizatório que 
importante chave de análise, sendo suas concepções de poder e aspirava corrigir a brutalidade que os inseria na barbárie, esse 
acontecimento, norteadoras para a compreensão do poder processo ansiava civilizar os hábitos e costumes dos indivíduos, para 
enquanto luta perpétua. Nesse sentido, as transformações nas então subjugá-los e conduzi-los a seu modo.
formas de dominação e de fuga serão eternas, pois sendo a De fato, será desenvolvido um discurso voltado para a 
batalha perpétua, o poder não será rígido, pelo contrário, haverá educação dessa população, uma tentativa latente, de se extirpar a 
sempre a ocorrência de novos discursos e estratégias, uma vez que barbárie, sendo a instrução pública percebida como a alternativa 
as relações de poder dependem da organização social, mais viável para por fim a esta realidade. A instrução da população, 
enraízam-se acima de tudo no nexo social. será percebida como a melhor maneira de se impor a presença da 

Cabe lembrar que o poder é produção em ato, é moralidade, assim como regras que conduziriam os indivíduos em 
desconstrução e reconstrução, ele transforma, acrescenta, direção ao progresso e a civilização, enfim, regras e hábitos inseridos 
diminui, modifica a cada momento e em cada lugar a si mesmo e com a finalidade de se obter os bons modos e a doutrinação dos 

6
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indivíduos. ocorrência da “civilização” . Com atribuições tão importantes ele 
De fato, essa designação da instrução enquanto se instituia como o gestor da vida e do controle da população. 

alternativa para se estabelecer o ordenamento da população, Estabelecia-se como uma espécie de agente do poder pastoral , à 
resultaria de uma estrutura de governo que passou por medida que era o responsável pela proteção e condução de toda 
transformações significativas e que proporcionaram a ocorrência população da província, sendo o “pastor” que asseguraria a vida 
de um dispositivo de poder voltado para a administração da vida do “rebanho”, ao passo que era o responsável também pelo 
social e a disciplinarização das condutas. desenvolvimento de instituições necessárias para que essa 

Distribuíndo seus tentáculos o governo central pretendia população tivesse a vida garantida e com boas condições de 
vigiar e principalmente administrar as diferentes regiões do desenvolvimento.
Império, desse modo, a ação dos presidentes de província Inserida em um momento em que se desenvolviam 
enquanto delegados do Imperador , seriam a extensão dos olhos dispositivos de regulamentação e disciplina, a sedição de 30 de 
do soberano, a figura necessária para que o seu poder se maio representaria grande perigo no que se refere ao projeto de 
dissipasse entre as regiões mais longínquas da Corte, como era o estruturação e controle dos espaços e da população. Instituindo-se 
caso da Província de Mato Grosso. enquanto a enunciação de uma “revolução”, a sedição colocaria 

Estabelecendo-se enquanto resíduo da centralização, o em xeque a própria capacidade do presidente de província em 
presidente de província exercia funções que visavam acima de governar. Dessa maneira, alguns questionamentos tornam-se 
qualquer coisa, proporcionar ordem e civilização. Sendo a figura necessários: qual a relação do governo com o acontecimento? De 
central no cenário provincial, limitaria o poder das Assembleias quais meios o poder se utilizaria para tirar vantagem da sedição, ou 
Legislativas provinciais, a partir do Ato Adicional de 1834. Sendo seja, qual a positividade que este acontecimento proporcionaria ao 
assim, a figura dos presidentes de província seriam indispensáveis poder? Qual a estratégia seria correta para por fim a ameaça do 
para sustentar a hegemonia do poder central nos diferentes retorno do perigo provocado pela sedição?
pontos do Império , uma vez que eram os responsáveis pela Sem dúvida a sedição era o tipo de acontecimento que 
difusão de um modelo de sociedade civilizada. deveria ser evitado, uma vez que colocava em dúvida o poder do 

Os presidentes de província deveriam contribuir com o governante sobre as ações fortuitas. Realmente, ela representava 
fortalecimento do poder central, atuando em defesa da um embate direto com o governo instituído, sendo as 
integração nacional. Estando sob sua alçada convocar a consequências mais imediatas e mais sensíveis, a insegurança e a 
Assembleia Provincial, e também “suspender a publicação de leis instabilidade no território, uma vez que proporcionava o flagelo da 
e de expedir ordens e instruções – com um significativo aumento população e a crise do governo. Será, portanto, a partir desses 
de seu poder pessoal de decisão frente à nova instância acontecimentos eventuais que haverá a mutação das tecnologias 
representativa” (SLEMIAN, 2007, p. 36). de poder, que irão se construir com a finalidade de pôr obstáculos a 

Seguindo as atribuições distribuídas no regimento - Lei ocorrência de acontecimentos que eventualmente possam ferir o 
Imperial nº 40, sancionada em 3 de outubro de 1834 -, os funcionamento pleno dos dispositivos de segurança impostos pelo 
presidentes de província deviam acima de tudo, reger a vida dos governo. Havendo, necessariamente, o desenvolvimento de “um 
cidadãos na província, de modo que fosse estabelecida a ordem, sistema essencialmente centrado num acontecimento eventual, 
e a edificação de hábitos e costumes que favorecessem a um acontecimento que poderia se produzir e que se procura 
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impedir que se produza antes que ele se inscreva na realidade” discursos dos presidentes de província uma nova preocupação no 
(FOUCAULT, 2008, p.43-4). que tange a melhor maneira de desenvolver a população rumo a 

Há, no entanto, o fracasso desse sistema, sendo a sedição “civilização”. Há nesse momento a edificação de discursos 
de 30 de maio, um dos inúmeros exemplos de que apesar de tentar civilizatórios voltados para a educação, com a finalidade de se 
capturar o aleatório, não há como criar um ambiente em que as obter maior controle sobre as ações indesejadas, certamente, esse 
diferentes ações sejam totalmente apreendidas, uma vez que o projeto de civilização implicava o controle social, e nesse momento 
contexto é transformável e o poder está inserido em uma batalha a ilustração foi percebida como a maneira mais produtiva para se 
perpétua, fadado a mutação de suas tecnologias, assim como as minimizar a “selvageria” que se deixou escapar na noite de 30 de 
linhas de fuga. maio de 1834. 

Assim, o acontecimento será utilizado de maneira que se Nos momentos posteriores aos infortúnios de 1834, o 
possa “apoiar-se na realidade desse fenômeno, não procurar presidente da Província Antônio Pedro de Alencastro enfatizava 
impedi-lo, mas ao contrário fazer funcionar em relação a ele outros que “ninguém duvida que o Estado de nada necessita mais que de 
elementos do real, de modo que o fenômeno de certo modo se bons cidadãos; e por que não é natureza quem os faz, mas sim a boa 
anulasse” (FOUCAULT, 2008, p.78).  Logo, será a partir do educação” (ALENCASTRO, DPP, 03/07/1835, p.04), e por esse motivo 
acontecimento que haverá a mutação dos dispositivos de havia a necessidade de se dar mais atenção a instrução primária 
segurança, ocorrendo a tentativa de enxertar nessa nova em Mato Grosso, com a finalidade de se ter maior aproveitamento 
realidade - que se formou a partir do casual -, a elevação de uma sobre essa população. Ele ainda destacaria que,
maneira diferente de se conduzir a vida da população. 

A índole destes habitantes é a melhor, seu Sendo assim, o poder gerencia enunciados e práticas 
caráter é o da mansidão, e prudência, e se voltados exclusivamente para mobilizar os indivíduos com a 
algumas cometem excessos, estou persuadido finalidade de obter os resultados desejados, ou seja, instituir uma 
que provém da falta de ilustração, por serem sociedade adestrada e regulamentada nos princípios da 
i ludidos por alguém, que lhes mereça 

civilização, uma vez que os enunciados do poder são compostos 
confiança, separem-se do meio delas os que 

essencialmente por modelos estabelecidos pela norma. promovem rusgas, os que angariam vadios, e 
Certamente, os momentos seguintes a sedição de 1834, foram malfeitores para saciarem suas vinganças, e 
marcados por mudanças e agitações que ainda estavam sob o para satisfazerem seus loucos projetos, que o 
comando dos responsáveis pela desordem, repercussões Povo viverá pacífico, e logo que [a paz] lhe for 

restituída, ele se tornará [contente].(APMT. imediatas que de certa forma, representou por um breve espaço 
Carta do Presidente da Província de Mato de tempo o fracasso de um sistema que pretendia capturar 
Grosso, Antônio Pedro de Alencastro a Aureliano totalmente o aleatório. 
de Souza e Oliveira Coutinho. In: Livro de Registro Contudo, apesar desse breve espaço de tempo, o poder 
de Ofícios dirigidos ao ministério da Justiça 

se fez presente e a partir desse acontecimento efetivou sua ação 
(1833-1839). Livro: 38/ Estante 05, p. 35). (grifo 

através de práticas que pretendiam anular qualquer resquício de nosso)
sentimentos “anarquizadores”. 

De fato, a partir de 1835, encontramos nos relatórios e Desse modo, podemos supor que as mudanças ocorridas 
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nesse período pretendiam contribuir para a construção de uma demonstrava que a província encontrava-se em tranquilidade, de 
nova maneira de se viver na província. Porquanto, os primeiros modo que os responsáveis pelas desordens ocorridas encontravam-
momentos desse século introduziram uma nova sociabilidade, se aniquilados e a ordem social estava restabelecida:
novos costumes e também uma nova maneira de se construir o 

É-me forçoso agora trazer-vos a lembrança cotidiano que delinearia os ditames de um momento em que a 
(apesar de me ser sobre modo doloroso) que, construção do Brasil dava seus primeiros passos.
depois do fatal 30 de maio, de que fostes Em um momento em que o processo de civilização estava 
testemunha ocular, os cabeças de tão em pleno desenvolvimento, podemos considerar que a adesão a 
horrorosos crimes tentarão pela segunda vez 

sedição por parte da soldadesca e de uma parcela da 
levar avante seus nefandos desígnios, tramando 

população livre pobre de Cuiabá representava grande risco a um de mão oculta acabar com o nosso Sistema 
projeto que  visava implantar cada vez mais mecanismos atual de Governo Monárquico Constitucional; 
regulamentadores voltados para pôr fim a anormalidade que uma mas à ponto de por em pratica estas danadas 
sedição trazia à tona. Desta maneira, os enunciados produzidos intenções, eis que se descobre a perfídia, são 

estigmatizados, surpreendidos e presos pelos pelo poder pretendiam capturar e transformar a seu modo a 
cantos e pacíficos cidadãos, que indignados população. 
instam e reclamam o seu destino para fora da A primeira Legislatura, seguindo os moldes do Ato 
Província, e sem duvida, que hum tal clamor e Adicional, se deu em Mato Grosso em 3 de julho de 1835, 
resolução, não cabia outra cousa ao Governo, 

aproximadamente 14 meses após os acontecimentos de 1834. 
que por pouco que afrouxasse as rédeas à 

Notadamente, a fala do presidente de província em exercício, o aqueles facciosos, a tranquilidade, a justiça, e a 
Coronel Antônio Pedro de Alencastro, na abertura da sessão, não sinceridade tudo num momento desapareceria 
delegou ao esquecimento, os horrores perpetrados naquela da Capital.
cidade, apresentando a sedição enquanto um acontecimento Posso, todavia afiançar-vos, Srs., o que me é 

suma mede lisonjeiro, que a província hoje está que jamais deveria se repetir na província. Alencastro o classificou 
em sossego, que ides encetar vossos como resultado de intriga, desordem e acima de tudo como um 
interessantes trabalhos no seio da paz episódio doloroso que marcou a história da província. 
(ALENCASTRO, DPP, 03/07/1835, p.03).Certamente, a sedição seria utilizada pelos presidentes de 

província que estiveram à frente do governo de Mato Grosso, ao 
Consideravelmente, a intenção primordial era demonstrar 

longo da década de 30 do século XIX, como um elemento que 
que o poder central detinha mecanismos controladores da ordem, 

favoreceu a instauração de mecanismos de administração da 
que seria restabelecida sempre que fosse prejudicada. O pós 30 de 

vida pública. A instauração de técnicas de vigilância e cuidado 
maio representava a ênfase a vigilância, para que possíveis 

com a vida da população foi justificada a partir da noção de que 
sublevações não ocorressem novamente. 

a falta de civilidade deveria ser cada vez mais afastada da 
população mato-grossense.

Estando a Província em perfeita tranquilidade, 
Nos primeiros momentos de sua fala, dirigida aos não se tem, contudo podido dispensar, por ora a 

deputados provinciais de Mato Grosso, o presidente Alencastro, conservação de um pequeno destacamento 
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de 40 praças cívicas para coadjuvar aqueles responsável pela mudança de atitude em relação a falta de 
Permanentes no extraordinário serviço de civilidade, que de modo recorrente classificava a população de 
guardar o grande número de facinorosos de Mato Grosso. O destaque dado à instrução pública a partir de 1835 
30 de maio, que em razão dos recursos às esteve relacionado ao fato de que os presidentes de província 
sentenças de seus cr imes,  para se 

consideravam a população de Mato Grosso destituída de qualquer 
preencherem todas as formalidades da Lei 

“civilização” sendo a falta de instrução responsável pela adesão a tem sido forçoso demora-los nas fracas prisões 
intrigas e desordens.  De todo modo, o 30 de maio favoreceu a desta Capital. (ALENCASTRO, DPP, 03/07/1835, 
noção de que a falta de instrução contribuiu para que a parcela p.06).
mais simples e pobre da população tivesse aderido as desordens 
perpetradas em Mato Grosso.As críticas à participação da Guarda Nacional na sedição 

Certamente os relatórios, falas ou discursos dos presidentes eram recorrentes, uma vez que este ato representava o fracasso 
de prov ínc ia v i savam expor  a ocor rência de uma de um mecanismo normalizador que havia desenvolvido essa 
tranquilidade/harmonia que acima de tudo resultavam de suas instituição.
ações que privilegiavam o estabelecimento da ordem a partir de 

Não se ouvindo se [não] grandes prodígios de suas intervenções. Devemos considerar que os presidentes de 
[saber] e de fidelidade, que em todo o Brasil província deveriam legitimar a sua permanência no cargo, uma vez 
tem feito as Guardas Nacionais e Nação e as que poderiam ser retirados do posto quando conviesse ao Governo 
Instituições que ela reconhecera, aqui pelo Central. Assim, constantemente apareciam nos relatórios a ênfase 
contrário quase a maioria destes Guardas aos trabalhos que desenvolviam com a intenção de melhorar a 
desde a sua organização procederam sempre 

situação da província, no sentido de se concretizar a ordem e a 
com apatia, [estiveram] os agressores os mais 

civilização. horrorosos crimes e atentados que se tem visto 
Nesse sentido, quando era citado, o 30 de maio aparecia [aparecer] e perpetrar em nossos dias: eles por 

como uma singularidade exemplar que deveria ser extirpada, de isso acham-se atualmente suspensos, a 
exceção dos da Cidade de Mato Grosso que modo que as desordens ocorridas fossem controladas para não 
não tiveram parte no alarma, e sedição de 30 sucederem novamente. Sendo, dessa maneira, necessário o 
de maio do ano passado (ALENCASTRO, DPP, destaque dado ao sossego, uma vez que as decisões que se 
03/07/1835, p.07). seguiram delimitavam uma busca pela quietação, desenvolvendo-

se a construção de uma estrutura que viria a dificultar a ocorrência 
De fato, o 30 de maio tornou-se um acontecimento de outro acontecimento nos moldes de 1834.

singular, um acidente que produziu novos efeitos, uma ruptura na Sendo a autoridade principal após a exoneração de 
arte de governar na província de Mato Grosso, momento em que Antônio Pedro de Alencastro, o vice-presidente, o fazendeiro mato-
novos significados foram forjados, assim como novos discursos e grossense e capitão da Guarda Nacional Antônio José da Silva, 
regimes de verdade. abria a sessão ordinária da Assembleia Legislativa em 2 de março de 

Comumente destacada após o 30 de maio, a instrução 1836. Nas primeiras linhas de seu discurso o vice-presidente da 
pública aparecia como uma solução importante que seria província de Mato Grosso afirmava, “parece que a Província se 
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acha em sossego, tanto externo, como interno, depois da terrível demonstrar o que vínhamos destacando até aqui, uma vez que suas 
tempestade que ameaçava internamente um futuro desastroso” palavras expressam a conjugação de um poder voltado para 
(SILVA, DPP, 02/03/1836, p.03). Ainda em seu discurso estaria visivel “dirigir as vontades”, ou seja, conduzir a população a caminhos 
o fato de que os presidentes de província reuniam em sua figura “mais seguros” e afastar qualquer perigo que viesse a representar a 
um poder que abrigava características de um poder pastoral e dispersão do “rebanho”, e ao mesmo tempo impor a disciplina 
disciplinarizador. através da submissão as leis. Ora, o que ele considera por trabalhar 

para alcançar a “felicidade de todos” seria impor um controle sobre 
Não me pouparei à trabalho algum por maior a vida da população e ao mesmo tempo sob o indivíduo, o que 
que seja, contanto que dele provenha caracteriza o poder pastoral já destacado anteriormente. Há, na 
felicidade a nossa cara Pátria: trabalharei fala desse vice-presidente, a intenção de se estabelecer um poder 
constantemente em dirigir as vontades para voltado para “salvar” uma população que foi atormentada pelas 
um único fim - a felicidade de todos - desejo 

desordens do 30 de maio. Ao mesmo tempo, seu dicurso implica em 
que a minha voz apareça a concórdia no 

estabelecer a submissão, ou seja, a disciplina, como algo que irá meio da Província, e que o feliz silêncio da paz 
retirar da província qualquer vestígio de incivilidade. Em suma, há a interior suceda aos clamores, que tem 
conjugação de um poder que pretende estabelecer o bem-estar desvairado este povo bandeado pela intriga: 

eu assim espero, pois em toda parte em que a da população e do indivíduo e a disciplina como o mecanismo que 
natureza tem posto o homem, tem posto a irá propiciar a liberdade, a partir do reestabelecimento da ordem.
felicidade, e está em nós o [gosal a] da melhor Como se vê, a concepção de felicidade estava relacionada 
forma. Em todos os ramos da Administração a ação regulamentadora do Estado, sendo a erupção de novos 
desta província urge reforma; por isso irei “sentimentos, costumes e hábitos” retiradas essencialmente de um 
apontando aqueles que mais facilmente 

poder que cada vez mais pretendia estender suas “garras” sobre a 
chegaram ao meu conhecimento. A instrução 

vida da população e ao mesmo tempo, retirar dessa população, o pública tão necessária para a felicidade 
máximo que pudesse através da disciplina. Há, necessariamente, individual dos cidadãos, e prosperidade geral 
uma tentativa de desenvolver hábitos “sadios” e extirpar costumes da sociedade, não tem tido aquele 

adiantamento que era de esperar; porquanto arraigados que dificultavam a consolidação de práticas culturais 
Mestres pouco hábeis tem sido encarregados mais sólidas e civilizadas.
de tal instrução, e não se aplicam 
suficientemente a convencer a mocidade de A Constituição não pode existir como convém, 
que a verdadeira liberdade não é inimiga de sem lançar suas raízes na alma de todos, e sem 
toda a sujeição, de toda a dependência, e imprimir novos sentimentos, novos costumes e 
q u e  n ã o  p o d e  e x i s t i r  a q u e l a  s e m  novos hábitos; e é da ação diária e sempre 
subordinação, sem respeito as Autoridades e crescente da instrução pública, que se pode 
sem obediência e submissão as Leis. (SILVA, alcançar tais mudanças, por que ela os põem 
DPP, 02/03/1836, p.03). (grifo nosso) em todo valor, tanto para si, como para seus 

semelhantes: ensina-lhes a gozar plenamente 
Ao longo de seu discurso Antônio José da Silva, vem de seus direitos, a respeitar e cumprir facilmente 
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todos os seus deveres, e em uma palavra, a COSER, Ivo. Visconde do Uruguai: centralização e federalismo no 
viver feliz. (SILVA, DPP, 02/03/1836, p.04). (grifo Brasil, 1823-1866. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: 
nosso) IUPERJ, 2008, p.158.

Substancialmente, havia um interesse em mover a FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Curso dado no 
sociedade rumo ao progresso, assim como introduzir valores e Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
ideias que reforçassem a necessidade de se reestruturar o 
arcabouço provincial, como vimos acima. Vale dizer, que os ___________________. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, Hubert L. e 
discursos dos presidentes de província de Mato Grosso, RABINOW, Paul. Michel Foucault – Uma Trajetória Filosófica: para 
expressavam, em sua maioria, o desejo de se desenvolver projetos além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense 
de modernização, tanto administrativo, quanto socioeconômico, Universitária, 1995.
o que implicava o desenvolvimento de uma disciplinarização da 
população. Uma maneira de governar que faria com que a ação SENA, Ernesto Cerveira de. Rusgas em torno do “30 de maio”. 
dos que governavam fosse cada vez mais percebida como algo Cuiabá: Mimeo. 2011.
imprescindível e suficiente para a gestão da vida em sociedade.

_____________________ Entre Anarquizadores e Pessoas de Costumes- 
a dinâmica política e o Ideário Civilizatório em Mato Grosso (1834-
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DHI/PPH?UEM, v.9, n.1, p.143-165, 2005.

CHARTIER, Roger. Introdução. In: A História Cultural- entre práticas e 
representações. Lisboa: DIFEL, 1990, p.17. ¹O artigo que se propõe é baseado na dissertação que está sendo 

desenvolvida no Programa de pós-graduação em História da 
________________O mundo como representação. In: _____. À Beira Universidade Federal de Mato Grosso. Faço aqui meus 
da Falésia: a história entre incertezas e inquietude. Trad. Patrícia agradecimentos ao professores doutores Oswaldo Machado Filho e 
Chittoni Ramos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. Ernesto Cerveira de Sena, que me inspiraram e tiveram 
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contribuições decisivas ao longo da pesquisa. comum na República. Era um lugar comum mas era maneira de 
reforçar a visão unitária e unificadora dos habitantes do Brasil desde 

²Em 2005, Francismar Alex Lopes de Carvalho destacou que um tempos coloniais. E foi justamente no período da República quando 
”levantamento daquele período constatou que entre 1994 e 1997, o conflito em questão ficou definitivamente conhecido por Rusga . 

Roger Chartier foi o historiador estrangeiro mais citado nas (SENA, 2011, p. 13-4)
referências bibliográficas de 100 dissertações de diferentes 
programas de pós-graduação, Chartier fora citado entre 20 e 30 Foucault deixa claro que o poder não está presente apenas nas 
referências. cf:CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. O conceito instituições, mas também nas práticas cotidianas, o poder não é um 
de representações coletivas segundo Roger Chartier. Diálogos, objeto, da mesma forma que não é uma “coisa” que se possua, é 
DHI/PPH?UEM, v.9, n.1, p.143-165, 2005. acima de tudo uma relação, e enquanto tal deve ser 

compreendida a partir da sua constituição histórica.
³O mesmo texto encontra-se em outra obra de Foucaut: 
FOUCAULT, Michel. A governamentalidade. Curso do Collège de Substancialmente, o cargo de presidente de província 
France, 1 de fevereiro de 1978. In: Microfísica do Poder. Org. e Trad. representava a presença da centralização, uma vez que 
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999. continuavam a ser nomeados pela Regência e declarados como 

“os delegados do chefe da nação”, suas atribuições foram 
Trata-se de uma sociedade política reunida em torno do ideal definidas pela Lei nº. 40, de 3 de outubro de 1834, um regimento que 

comum que se voltava para a tomada do poder político em Mato significou “um programa de reforma da Constituição que primava 
Grosso. A intenção dessa sociedade era exposta no artigo I do seu pela moderação política, não só a consolidação, mas o reforço do 
estatuto: “O fim desta sociedade é procurar ligar pelos mais papel do presidente como uma das principais autoridades da 
estreitos laços os verdadeiros Brasileiros, habitantes da Província de província”. SLEMIAN, Andréa. Delegados do chefe da nação: a 
Mato Grosso, por meio da instrução nos seus deveres; e de mútua função dos presidentes de província na formação do Império do 
coadjuvação para assegurar a Independência do Brasil, e fazer Brasil (1823-1834). Almanack Braziliense (Online), v. 06, p. 01, 2007, 
resistência legal à tirania onde quer que esta se achar”. Estatuto p.22. Logo em seu primeiro artigo este regimento declarava que “o 
da Sociedade dos Zelosos da Independência. In: SIQUEIRA, presidente da província é a primeira autoridade dela. Todos os que 
Elizabeth Madureira. op.cit, Vol. II p. 339. nela se acharem lhe serão subordinados, seja qual for sua classe ou 

graduação” BRASIL. Lei Imperial de n. 40 de 3 de outubro de 1834. 
“O conflito em Mato Grosso, de 1834, era uma dessas imagens que Regimento que dispõe sobre as atribuições do presidente de 

poderia causar repugnância à forma ideal, de cujos fundamentos, província. In: Coleção das Leis do Império do Brasil de 1834. Rio de 
se erigiria a História de um lugar indivisível, predestinado a ser líder Janeiro: Typographia Nacional, 1866, p. 53. 
continental. Nisto, corroborava a idéia de que havia uma "índole-
pacífica-do-povo-brasileiro", propagada desde a época da No entanto, apesar de serem figuras importantes e centrais no que 
independência, como mostra o historiador Marco Morel. Ela  tange ao desenvolvimento de elementos civilizatórios, os 
ganhou terreno durante as Regências, sendo enfaticamente presidentes não detinham um mandato fixo, podendo ser 
reafirmada durante o Segundo Reinado, e virou verdadeiro lugar substituídos assim que conviesse ao governo imperial. Essa 
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instabilidade se apresentava desde a outorga da constituição de Concretamente, as ações dos presidentes de província, a partir do 
1824, sendo no Art. 165 previsto que “haverá em cada Província Ato Adicional de agosto de 1834 e do regimento de outubro de 
um presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover 1834, foram direcionadas pelas forças conservadoras, que ao longo 
quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado” do tempo minimizaram a ação das províncias. 
Constituição Politica do Império do Brasil (25 de março de 1824). 
Disponível em Segundo Michel Foucault o Estado Moderno ocidental integrou o 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3% poder pastoral (uma tecnologia de poder inspirada nas instituições 
A7ao24.htm acesso em: 18/01/2011. cristãs que tem como figura central o pastor que tem o objetivo 

principal de proteger e guiar seu rebanho) como uma “forma de 
Ao ser sancionado em 3 de outubro de 1834, a Lei Imperial nº 40, poder que não cuida apenas da comunidade como um todo, mas 

definia as prerrogativas e obrigações dos presidentes de província, de cada indivíduo em particular, durante toda a sua via” cf: 
também destacava quais seriam os ordenados, incluindo ajuda FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, Hubert L. e 
de custo, e a escolha dos vice-presidentes, e também destacava RABINOW, Paul. Michel Foucault – Uma Trajetória Filosófica: para 
a maneira correta que presidentes e vice-presidentes deveriam além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense 
prestar juramento diante da Assembleia. O presidente de Universitária, 1995, p. 237
província enquanto “delegado do Imperador”, passa a ser o 
ponto chave para a centralização nas províncias, sendo o 
mediador das tensões administrativas e o árbitro principal no que 
se refere às questões da localidade. Atribuindo poderes ao BRASIL. Lei Imperial de n. 40 de 3 de outubro de 1834. Regimento que 
presidente a lei nº 40, previa que o “delegado do Imperador” dispõe sobre as atribuições do presidente de província. In: Coleção 
deveria requerer aos empregados públicos informações das Leis do Império do Brasil de 1834. Rio de Janeiro: Typographia 
necessárias para o bom andamento da administração, examinar Nacional, 1866. 
a situação das repartições públicas, fazer executar as leis votadas 
em Assembleia e do governo central, dispor os cargos, conceder Discurso recitado pelo Presidente da Província de Mato Grosso, 
licença aos funcionários, etc., também deveria informar ao Antônio Pedro de Alencastro, na abertura da primeira sessão 
governo central todos os empecilhos referentes à administração ordinária da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de julho de 
provincial. Ainda teria papel importante no que se refere à 1835. Cuiabá, Typ. Provincial, 1845, p. 04. Disponível em< 
arrecadação monetária provincial. http://www.crl.edu/> acesso em: 20/08/2010.

De fato, ao presidente de província cabia administrar e APMT. Carta do Presidente da Província de Mato Grosso, Antônio 
inspecionar a situação em que os negócios da província Pedro de Alencastro a Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. In: 
encontravam-se, era o executor das deliberações tomadas na Livro de Registro de Ofícios dirigidos ao ministério da Justiça (1833-
Assembleia Legislativa Provincial, sendo desse modo o responsável 1839). Livro: 38/ Estante 05, p. 35.
por dirigir e promover os interesses provinciais. Construía-se 
enquanto um elo importante entre as províncias e o Imperador. Discurso recitado pelo vice-presidente da província de Mato Grosso, 

11
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Antônio José da Silva, na abertura da segunda sessão ordinária da 
Assembleia Legislativa Provincial, no dia 2 de março de 1836. 
Cuiabá, Typ. Provincial,  1845, p. 03. Disponível em 
<http://www.crl.edu/> acesso em: 20/08/2010.
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DESCAVALDOS COMO OBJETO DE ESTUDO DA HISTÓRIA DE 
MATO GROSSO: FONTES, HISTORIOGRAFIA E ENSINO

RESUMO

ABSTRACT 

Domingos Sávio da Cunha Garcia
domingos-garcia@uol.com.br

Renilson Rosa Ribeiro
rrrenilson@yahoo.com

 Ao atentar-se para as questões-problema latentes da escrita e do ensino de História, nas suas articulações 
com o local, regional, nacional e global, procurando fugir das imposições dos discursos hegemônicos de interpreta-
ção da parte pelo todo e vice-versa, este artigo tece algumas considerações acerca das possibilidades de apropri-
ação das experiências da fazenda Descalvados como objeto para a produção de novas abordagens temáticas 
no ensino de História de Mato Grosso. Esta fazenda localizada às margens do rio Paraguai, próximo à cidade Cáce-
res – no Pantanal mato-grossense, justifica-se como objeto de análise por ser referência histórico-cultural para o 
Estado de Mato Grosso na sua dimensão arquitetônica, arqueológica, econômica e social. Este ensaio está vincula-
do ao projeto de pesquisa Descalvados (1830-1930): uma agroindústria na fronteira oeste do Brasil, coordenado 
pelo professor doutor Domingos Sávio da Cunha Garcia, do Departamento de História da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Universitário de Cáceres. Financiado pelo CNPq (2008-2010) - Edital CNPq 
03/2008 (Proc. N. 400982/2008-0).

Palavras-chave: Descalvados – Fontes – Historiografia – Ensino de História – História de Mato Grosso.

When attempting to issue the underlying issues of writing and teaching history, its links with the local, regional, 
national and global, seeking escape from the constraints of hegemonic discourses of interpretation of the part for the 
whole and vice versa, this communication presents some considerations about the possibility of appropriation of the 
experiences of the farm Descalvados as object to the production of new thematic approaches in teaching history of 
Mato Grosso. This farm is located on the banks of the Paraguay River, near the town Caceres - the Pantanal, is justified 
as an object of analysis because it is historical and cultural reference to the State of Mato Grosso in their size architec-

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

5



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

86

REVISTA ELETRÔNICA 5    DOCUMENTO MONUMENTO

tural, archaeological, economic and social development. This considerável do XX, a escrita da história regional no Brasil esteve 
essay is linked to the research project Descalvados (1830-1930): an vinculada aos trabalhos de memorialistas e historiadores do Instituto 
agribusiness on the west border of Brazil, coordinated by Professor Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e de seus congêneres locais. 
Domingos Savio da Cunha Garcia, Department of History at the No decorrer desse tempo,
University of Mato Grosso (UNEMAT) - University Campus Caceres. 

viveu-se o auge das corografias, escritas quase Funded by CNPq (2008-2010) - Notice 03/2008 CNPq (Proc. No. 
sempre por membros dos institutos históricos, 400982/2008-0).
pessoas bem situadas nas hierarquias sociais e 
políticas de suas épocas. As corografias eram Keywords: Descalvados – Sources – Historiography – Teaching His-
monografias municipais e regionais, que 

tory – History of Mato Grosso.
misturavam história, tradição e memória 
coletiva. Esses trabalhos tomavam como 
fundamento espaços bem recortados 
politicamente, que eram estudados em si 
mesmos. O relacionamento do “nacional” com 
o “regional” e o “local” era reduzido à descrição azer história regional no mundo contemporâneo, trazendo as 
de impactos de grandes acontecimentos da 

marcas das conexões cibernéticas da globalização, da 
história do país nos espaços subnacionais. A 

desterritorialização dos sujeitos e da fragmentação das narrativa, a seleção e o encadeamento dos 
identidades, tem sido um desafio para os professores e fatos, a referência recorrente a determinados 
pesquisadores da História. Ao debruçar-se sobre um objeto de tipos de personagens, tudo isso objetivava 
estudo, este artífice do passado precisa resolver a complicada mostrar que a região é o resultado do 

protagonismo de figuras extraordinárias. Muitas equação local, regional, nacional e global para tecer sua 
vezes, os corógrafos tenderam a considerar as narrativa. Palavras como redes, conexões e escalas constituem o 
regiões e seus povos como dotados de seu referencial no desenvolvimento das tramas da sua escrita (Cf. 
caracte r í s t icas  def in idas  e  perenes ,  BAUMAN, 2003).
configurando um contexto histórico imutável 

A história regional não é mais o reduto do exótico, das 
(MARTINS, in: PINSKY, 2009, 140-141).

curiosidades e do pitoresco local, recortado ou descoberto pelo 
historiador como se garimpasse documentos em busca do 

No caso da realidade de Mato Grosso, podemos citar o caso 
autêntico, do verdadeiro, ou seja, da verdadeiro ethos de um 

do projeto historiográfico do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
povo ou de um lugar. Nesse sentido, escrever ou ensinar a história 

Grosso (IHGMT), fundado em 1919, por iniciativa do então Presidente 
de Mato Grosso não significa descrever suas belezas naturais, sua 

de Mato Grosso Dom Aquino Correia (1885-1956), tendo a finalidade 
gente – de preferência as figuras políticas extraordinárias – e sua 

de fomentar a pesquisa e a preservação histórico-geográfica de 
cultura, fazendo a celebração de um modo de vida, de uma 

Mato Grosso. Dentre os responsáveis pela construção de uma 
identidade essencial, seja para destacar as cores locais ou 

narrativa instituinte do passado de Mato Grosso estava a figura do 
legitimar a homogeneização do discurso nacional.

engenheiro e historiador Virgílio Corrêa Filho (1887-1973), membro 
Para Marcos Lobato Martins, ao longo do século XIX e parte 

AS COMPLEXAS TRAMAS DE UMA HISTÓRIA REGIONAL

F
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historiadores e escritores praticamente se efetivo do IHGB e sócio dos institutos históricos estaduais. Em larga 
equivalem nesse universo (BRANDÃO, in: medida, ele seria o Varnhagen do IHGMT, uma espécie de patrono 
GUIMARÃES, 2007, p. 12).da historiografia mato-grossense – eleito por uma memória 

institucional que procurava preservar o locus privilegiado de 
Obras como a de Virgilio Corrêa Filho, embora marcadas produção do saber do grêmio local.

pelo crivo de celebração do ethos mato-grossense, forneceram até Virgilio Corrêa Filho dedicou-se à pesquisa histórica de 
o final dos anos 1970 e início dos 1980 os traços e moldes informativos Mato Grosso, produzindo obras de referência para as gerações 
para a elaboração dos livros didáticos utilizados nas escolas do seguintes de historiadores, professores e alunos como Mato Grosso 
Estado, quando não ocuparam a função de textos de consulta (1920) e História de Mato Grosso (1969). Segundo Gilmara 
direta para as crianças e jovens nas aulas de História. Ao lado dos Yoshihara Franco, a escrita virgiliana buscou resguardar o 
clássicos manuais de História do Brasil de autores como Rocha chamado sentimento de “cuiabanidade”, o culto aos defensores 
Pombo, João Ribeiro, Vicente Tapajós, Joaquim Silva entre outros, das fronteiras e a integração da história de Mato Grosso à história 
esses livros dedicados às questões da cor local colocaram Mato do Brasil (Cf. (FRANCO, 2009; TRINDADE, 2001).
Grosso como parte geneticamente vinculada à nação. Nas suas A historiografia mato-grossense, pautada pelo projeto 
páginas eram forjadas uma nação-verdade (Brasil) e uma região-intelectual do IHGMT, constituiria o momento de invenção de 
verdade (Mato Grosso).¹Mato Grosso e de sua história. Para Ludmila Brandão, esse foi o 

O potencial dos manuais e livros didáticos na constituição de período em que surgiram autores e obras que forjaram a idéia do 
identidades e sensibilidades nacionais e regionais foi de maneira Estado e da região. Virgilio Corrêa Filho e Rubens de Mendonça 
emblemática observado pelo historiador francês Marc Ferro, nos seriam os nomes mais emblemáticos desta corrente interpretativa 
livros Falsificações da História e História Vigiada. De acordo com o do passado de Mato Grosso. Além do compromisso com os 
autor, nas primeiras linhas do seu conhecido livro a respeito da princípios de uma história factual e positiva, havia na sua escrita a 
História ensinada às crianças em diferentes partes do mundo, “a demonstração evidente de uma forte afetividade pela região:
imagem que nós temos dos outros povos ou de nós mesmos é 
associada à história que nos foi contada quando éramos crianças”. É destacável nesses autores, a vinculação 
Ele argumentou que mesmo que a essas imagens outras viessem a se afetiva explícita com a região, o forte 

patriotismo que marca todas as narrativas, o misturar ao longo do tempo, eram as primeiras que permaneceriam 
senso de injustiça sofrida pela região – por não constituindo-se em traços marcantes de nossas primeiras 
ter sido devidamente valorizada na história do curiosidades, desejos e emoções.
Brasil e na composição das forças políticas – e Na construção dessas primeiras imagens sobre os mais 
finalmente, a fé no futuro, quando então Mato diversos temas históricos é impossível ignorar o papel 
Grosso viria a ser o que, por vocação, lhe foi 

desempenhado pela tríade escola, livro didático e professor. 
destinado; forte e poderoso. Do ponto de vista 

Embora saibamos, por exemplo, que a mídia, por intermédio de da historiografia, trata-se em geral, exceções 
filmes, novelas, séries e documentários, influencie nas interpretações à parte, de uma história factual, positivista em 
das pessoas sobre os conteúdos históricos, a História ensinada nos certos aspectos. Há que se considerar 

também o curioso (mas não gratuito) transito tempos escolares continua a assumir grande destaque na formação 
entre a literatura e a história, uma vez que 
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da idéia de história presente na mente da maioria da população. E Filho, evidenciando as dificuldades e limitações da escrita de uma 
os livros didáticos têm sido as grandes referências para as história regional (ou nacional) que não fique presa apenas no 
narrativas históricas que povoam o universo cultural dos indivíduos político-administrativo, na valorização dos grandes personagens e 
(Cf. FERRO, s.d.). no tempo linear e evolutivo dos recortes políticos (colônia-império-

No caso de Mato Grosso cabe mencionar a presença do república). Esse tipo de literatura não foge também à tradição do 
livro didático História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias culto da noção de progresso como motor gerador da nação e da 
atuais, de autoria da historiadora e professora universitária civilização.²
Elizabeth Madureira Siqueira, obra amplamente adotada e citada Segundo Circe Bittencourt, o ensino de História do Brasil (e 
nas aulas de História na educação básica e no ensino superior, e poderíamos afirmar que o de Mato Grosso também), tem estado 
referência básica de concursos públicos e vestibulares no Estado. associado a uma hereditária ligação com a constituição da 
Fruto de reedições e revisões, remontando os anos 1980, esse livro identidade nacional:
didático tem ocupado dentro do cotidiano escolar e mesmo 

Nacionalismo patriótico, cultos a heróis acadêmico o lugar dos clássicos textos de Virgilio Corrêa Filho, 
nacionais e festas cívicas são alguns dos valores Rubens de Mendonça e Lenine Campos Povoas, assumindo de 
que, na escola, se integram ao ensino da História forma quase oficial a condição de referência básica para 
do Brasil ou, ao menos, de uma certa História do professores e alunos.
Brasil. E contra essa história patriótica, existe uma 

Não raras vezes, esta obra se faz presente nas aulas de 
série de críticas que buscam desmascarar seu 

História de Mato Grosso nos curso de graduação, em especial de caráter dogmático e muito distante de um 
História, das universidades públicas e privadas no Estado. Nas conhecimento sobre o país e seu povo 
atividades de práticas de ensino e estágio supervisionado (BITTENCOURT, in: PINSKY, 2003, p. 185).
desenvolvidas pelos acadêmicos dos cursos de Licenciatura Plena 
em História também percebemos o seu uso recorrente como fonte Sem querer impor uma leitura eminentemente acadêmica 
de trabalho exclusiva, o que nos permite algumas considerações para a produção didática com o rigor das suas notas e referências, 
iniciais: a peso do livro didático nas práticas dos professores em pois a última apresenta suas próprias finalidades, linguagens e 
formação e exercício e as dificuldades de uso de diferentes estratégias narrativas, observamos a dificuldade de se criar novas 
linguagens ou referências bibliográficas no contexto da sala de maneiras de escrever a História (de Mato Grosso) tomando como 
aula. parâmetros as novas abordagens, objetos e problemas da 

Embora o livro didático traga indicações das obras historiografia contemporânea e articulando a dimensão do local, 
utilizadas para sua confecção e apresente uma rica quantidade regional, nacional e global.
de imagens, o texto se traduz em uma narrativa linear da história As pesquisas produzidas no âmbito dos programas de pós-
política, econômica e social dessa região, desde o período graduação em História no Brasil e mesmo as experiências 
colonial até os dias mais recentes, apresentado uma espécie de inovadoras produzidas por professores em sala de aula – muitas 
história geral desta comunidade imaginada chamada Mato delas socializadas em periódicos especializados – enfrentam 
Grosso. Nesse sentido, o referido livro não foge às amarras dos barreiras para se democratizarem no contexto do ensino de História 
enredos temáticos e cronológicos de autores como Virgilio Corrêa nas escolas e mesmo nas universidades. A qualidade da formação 
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dos professores de História é um ponto de intenso debate e críticas, migrações, o desenho das fronteiras, as territorialidades passaram a 
apontando lacunas em termos teóricos, metodológicos e ser exemplos de temas que ocuparam espaço nas dissertações e 
historiográficos e deficiências na articulação entre teoria e prática teses, muitas convertidas em livros, produzidas pela a historiografia 
(Cf. SCHMIDT, in: in: BITTENCOURT, 1998, p. 54-66; FONSECA, 2003, p. mato-grossense no contexto do final dos anos 1980 e ao longo dos 
59-88; CAIMI, 2006, p. 17-32). 1990. Segundo Ludmila Brandão, tomando como marco a criação 

Em relação às pesquisas universitárias em Mato Grosso, do primeiro programa de pós-graduação stricto sensu em História no 
cabe destacar a relevância dos trabalhos desenvolvidos pelos Estado,
professores dos departamentos de História da Universidade 

a novíssima historiografia mato-grossense (...) é Federal de Mato Grosso (UFMT) e, posteriormente, da Universidade 
produzida por essa geração de mestres do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Por intermédio de suas 
formados pela UFMT, aos quais se somam, inserções em programas de pós-graduação no eixo sul-sudeste e 
certamente, as pesquisas desenvolvidas em da construção do primeiro programa de mestrado em História no 
outros mestrados e doutorados do país, 

Estado, em 1998 – situado no campus de Cuiabá da UFMT, 
contemporaneamente. Pelas mãos dos 

professores e alunos têm assumido para si o exercício de produzir professores do novo programa (...), que fizeram 
uma história crítica do Estado e da região, procurando superar as todo o percurso, na formação e na pesquisa, da 
velhas amarras teórico-metodológicas e temáticas. historiografia tradicional, da marxista e dos 

Na leitura de Ludmila Brandão, a partir dos anos 1980, o primeiros passos (desconfiados) nas leituras pós-
marxistas, os mestres formados pela UFMT referencial teórico de cunho marxista do departamento de 
permitiram-se extrair desses outros momentos, História, do campus da UFMT em Cuiabá,
apenas o fundamental para operarem suas 
críticas teórico-metodológicas, possíveis a partir Deu o tom dos novos textos que, ao contrário 
das novas ferramentas conceituais. A da apologia às riquezas regionais e bravura 
historiografia tradicional, para essa geração, é dos pioneiros, colocam à mostra os conflitos 
importante, mas não mais definidora da entre grupos, os interesses econômicos e, 
competência historiográfica. É fonte e deve ser principalmente, o sofrimento da população 
tratada como tal (BRANDÃO, in: GUIMARÃES, na produção da região e dos lugares de poder 
2007, p. 14).almejados pela elite regional. Assim fazendo, 

vários trabalhos partem para o confronto com 
Apesar das inovações teórico-metodológicas e temáticas a historiografia tradicional (BRANDÃO, in: 

apresentadas por essa historiografia, não é difícil perceber o hiato GUIMARÃES, 2007, p. 13).
existente entre o fazer histórico acadêmico e fazer histórico escolar 
na realidade mato-grossense, o que não se distancia em muito do A partir dos desdobramentos das teses marxistas e o 
retrato nacional. Nos cursos de licenciaturas em História presentes contato com as leituras de outras orientações teóricas como a 
em Mato Grosso há este constante enfrentamento, seja no processo Escola dos Annales, da História das Mentalidades e da História 
da formação inicial ou continuada, seja nas práticas em sala de Cultural, a vida cotidiana, as práticas culturais, as sociabilidades, 
aula no ensino fundamental e médio.os trabalhadores, as populações indígenas e africanas, as 
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O império do livro didático, as aulas meramente expositivas espaço como objeto de estudo, que identifica e analisa as 
e factuais, a memorização e reprodução acrítica de informações, dinâmicas históricas no espaço e através do espaço, lidando com 
a permanência de certos mitos individuais e coletivos, os processos de diferenciação de áreas. Como sugeriu Marcos 
periodizações e enredos temáticos se apresentam como um Lobato Martins,
ponto instransponível para professores e alunos (CEREZER, in: JESUS 

A História Regional é que vê o lugar, a região e o et al, 2007, p. 21-32).
território como a natureza da sociedade e da Logo, torna-se ainda uma barreira a ser transposta as 
história, e não apenas como o palco imóvel concepções e práticas tradicionais de se lidar com a chamada 
onde a vida acontece. Ela é História Econômica, História Regional, entendida convencionalmente como a 
Social, Demográfica, Cultural, Política etc., 

narrativa das pequenas porções de um país, um mero 
referida ao conceito chave de região. Os temas 

complemento da grande história da nação. e os problemas da História Regional são os 
Para Ronaldo Vainfas, uma história de fato voltada para o mesmos da História, sem tirar nem pôr. Na 

regional e local deveria tentar encontrar “no recorte micro os sinais verdade, a História Regional constitui uma 
e as relações da totalidade social, rastreando-se, por outro lado, os abordagem específica, uma proposta de 

estudo da experiência de grupos sociais indícios das particularidades – os homens e as mulheres de carne e 
historicamente vinculados a uma base territorial, osso” (VAINFAS, in: CARDOSO e VAINFAS, 1997, p. 447).
Os “historiadores regionalistas” trabalham com Na esteira das afirmações de Ronaldo Vainfas, no que se 
regiões e localidades não porque afirmam a refere à história local e regional, Janaina Amado observou que sua 
dicotomia entre o geral e o particular. Fazem isso 

abordagem no fazer do profissional da História no mundo 
porque questionam e criticam as narrativas e 

contemporâneo legitima-se por trazer interpretações históricas dominantes e as 
crônicas triunfalistas do progresso, seus 

nova ótica de análise ao estudo de cunho pressupostos e implicações político-identitárias 
nacional, podendo apresentar todas as (MARTINS, in: PINSKY, 2009, p. 142-143).
questões fundamentais da História (como os 
movimentos sociais, a ação do Estado, as A História do Brasil pensada num jogo de escalas traz para a 
atividades econômicas, a identidade cultural 

seara dos historiadores um outro problema, ou seja, fugir de uma 
etc) a partir de um ângulo de visão que faz 

proposta de estudo isolado e exclusivo, limitado exclusivamente às aflorar o específico, o próprio, o particular. A 
questões internas da região e/ou da nação. Como nos lembrou h i s t o r i o g r a f i a  n a c i o n a l  r e s s a l t a  a s  
Circe Bittencourt, a história do Brasil ou de Mato Grosso ser objeto semelhanças, a regional lida com as 

diferenças, a multiplicidade (AMADO, in: central do estudo escolar não significa entender estes espaços 
SILVA, 1990, p. 12-13). contra o mundo, daí a necessidade de se pensar as articulações 

globais, as zonas de contato, os meios de comunicação 
Fazer a história de Mato Grosso, dentro desta perspectiva, (BITTENCOURT, in: KARNAL, 2003, p. 203).

não implica a sua determinação a uma geografia física ou ao Fazer olhares de desaprovação em relação à história 
mero desenho dos limites políticos do território. Significa tomar o regional é negar a prática recorrente da historiografia brasileira 
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em out ros  tempos e espaços;  s i tuar  desde os seus começos: produzir uma história nacional balizada 
acontecimentos históricos e localizá-los em pelos limites regionais para o entendimento do Brasil como um 
multiplicidade de tempos; reconhecer que o todo. Nesse ponto, podemos ilustrar a transformação das 
c o n h e c i m e n t o  h i s t ó r i c o  é  p a r t e  d e  experiências históricas de São Paulo em elementos determinantes 
conhecimento interdisciplinar; compreender 

das emoções, sensibilidades e projetos políticos das outras partes, 
que as que as histórias individuais são partes 

como se essas fossem meros coadjuvantes (Cf. JANOTTI, in: SILVA, integrantes de histórias coletivas; conhecer e 
1990, p. 91-101). Segundo Marcos Lobato Martins, “o “espelho São respeitar o modo de vida de diferentes grupos 
Paulo” era o instrumento por meio do qual as diversas regiões (...); questionar sua realidade, identificando 
brasileiras deveriam buscar a autocompreensão e a ação problemas e possíveis soluções, conhecendo 

formas político-institucionais e organizações da transformadora” (MARTINS, in: PINSKY, 2009, p. 142).
sociedade civil que possibilitem modos de Atentando-se para essas questões latentes da escrita e do 
atuação; dominar procedimentos de pesquisa ensino de História, nas suas articulações com o local, regional, 
escolar e de produção de texto, aprendendo a nacional e global, procurando fugir das imposições dos discursos 
observar e colher informações de diferentes 

hegemônicos de interpretação da parte pelo todo e vice-versa, 
paisagens e registros escritos, iconográficos, 

na próxima seção iremos tecer algumas considerações acerca sonoros e materiais; valorizar o patrimônio 
das possibilidades de apropriação das experiências da fazenda sociocultural e respeitar a diversidade social, 
Descalvados como objeto para a produção de novas considerando critérios éticos; valorizar o direito 
abordagens temáticas no ensino de História de e no Mato Grosso. de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos 

p o v o s  c o m o  c o n d i ç ã o  d e  e f e t i v o  
fortalecimento da democracia, mantendo-se o 
respeito às diferenças e a luta contra as 
desigualdades (PCN-HISTÓRIA, 1998, p. 43).

Se consultarmos o volume dedicado aos conteúdos de Para a concretização desta proposta formadora, os autores 
História nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino levaram em consideração a importância de uma prática educativa 
fundamental, formulados pelo Ministério da Educação, que trouxesse a dimensão local, articulada com a regional, nacional 
encontramos na definição das linhas gerais da disciplina no e global, trabalhando com diferentes espacialidades e na 
processo de formação dos jovens, a preocupação de constituir multiplicidade de tempos. A partir do seu mundo, os alunos fariam 
um sujeito responsável e compromissado com as questões da sua um exercício de compreensão histórica, fazendo exercícios 
sociedade, percebendo as suas relações com o espaço/tempo. comparativos sobre as diferentes experiências humanas de sua 
Pelo referido documento, este aluno seria ao final do ensino sociedade e de seu tempo com as pretéritas e também de outros 
fundamental capaz de lugares. Tal atividade iria ajudá-los a conhecer e valorizar distintas 

maneiras de ser, sentir, saber e interpretar o mundo.
identificar relações sociais no seu próprio Ao longo das páginas do PCN podemos encontrar a 
grupo de convívio, na localidade, na região e recorrência de orientações que recomendam que os professores e 
no país, e outras manifestações estabelecidas 

alunos, desde o primeiro ciclo até o último, aprendam, partindo das 

DESCALVADOS COMO OBJETO PARA HISTÓRIA DE MATO GROSSO: 
TEMAS, FONTES E ABORDAGENS
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problemáticas locais para, mais tarde, analisar “outras dimensões fazenda Descalvados, em suas diversas fases, documenta a história 
históricas”, dessa região de fronteira. Nesse sentido, o seu uso como objeto do 

ensino de História de Mato Grosso autorizaria o debate em sala de 
a coletar informações e fontes documentais aula das temáticas da preservação e valorização do patrimônio 
diversas, selecionar eventos e sujeitos históricos histórico-cultural e da compreensão do seu papel como fonte para 
e estabelecer relações entre eles no tempo; os estudiosos, sustentando “a produção do conhecimento sobre o 
observar e perceber transformações, passado” (PCN-HISTÓRIA, 1998, p. 90).
permanências, semelhanças e diferenças e 

Segundo Circe Bittencourt, a educação patrimonial tem 
estabelecer relações entre eles no tempo; 

feito parte dos planejamentos das escolas, e os professores de identificar ritmos e durações temporais; 
História têm assumido essa tarefa, o que envolveria a realização de reconhecer autorias nas obras e distinguir 
atividades lúdicas e de ampliação dos saberes acerca do passado diferentes versões históricas; diferenciar 

conceitos históricos e suas relações com e das relações que uma determinada sociedade estabelece com 
contextos; e elaborar trabalhos individuais e ele. As questões “como é preservado, o que é preservado e por 
coletivos (textos, murais, desenhos, quadros quem é preservado” seriam, argumenta a autora, o resultado de 
cronológicos e maquetes) que organizem preocupações que se fizeram presente da nossa agenda 
estudos, pesquisas e reflexões (PCN-HISTÓRIA, educacional a partir “da necessidade de refletir sobre o que tem 
1998, p. 45).

sido constituído como memória social, como patrimônio da 
sociedade, e indagar se o resgate da memória de todos os setores e 

Um aspecto importante nesta proposta a ser destacado é 
classes sociais se tem efetivado” (BITTENCOURT, 2004, p. 277).

a preocupação com a valorização do patrimônio sócio-cultural, 
Na fazenda Descalvados, situada às margens do rio 

seja material ou imaterial, como objeto de trabalho no contexto 
Paraguai, próxima à cidade de Cáceres, encontram-se as ruínas do 

do ensino de História na educação básica. Nessa direção, o 
que foi do final do século XIX até primeiras décadas do século 

documento dedica especial atenção ao uso de documentos, às 
passado, uma importante indústria de carne bovina para a 

visitas em museus, arquivos e sítios arqueológicos e aos estudos do 
economia de Mato Grosso. Em artigo publicado na Revista de 

meio no processo de ensino-aprendizagem da disciplina. Para os 
História da Biblioteca Nacional, de fevereiro de 2008, assim 

autores, esse tipo de atividade permitiria aos alunos o 
Domingos Sávio da Cunha Garcia descreveu aquele 

envolvimento com a prática da pesquisa em sala de aula, 
empreendimento construído na fronteira oeste do Brasil:

transformando os conhecimentos históricos significativos para os 
estudantes, como saber escolar e socialmente construídos, o que 

Em meio à natureza exuberante do Pantanal 
contribuiria para que eles refletissem sobre “suas vivências e mato-grossense, quase escondidas pela 
experiências históricas” (PCN-HISTÓRIA, 1998, p. 77). vegetação, elevam-se ruínas que costumam 

Para os interesses de nosso trabalho convém destacarmos intrigar os turistas e os próprios moradores da 
o interesse do PCN com as questões da educação patrimonial, região. Não se trata dos restos de uma antiga 

civilização perdida na floresta, nem de um uma vez que lidamos com um objeto que se constitui como 
templo construído para a adoração dos deuses. referência histórico-cultural para o Estado de Mato Grosso na sua 
F o i  o  q u e  s o b r o u  d e  u m  g r a n d e  dimensão arquitetônica, arqueológica, econômica e social. A 
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empreendimento agroindust r ia l  cuja muito pouco se conhece da vida dessa 
existência poucos brasileiros conhecem: a empresa em seus primórdios, porém a 
fábrica Descalvados. Quando a indústria documentação relativa à fase pós-1952 está 
brasileira apenas engatinhava, produzia-se ali, guardada no Núcleo de Historia Escrita e Oral 
em plena mata, derivados de carne bovina (NUDHEO),  o rgan i smo que in tegra o  
em larga escala – produtos de alta qualidade Departamento de Historia da UNEMAT, campus 
destinados, prioritariamente, ao mercado de Cáceres (SIQUEIRA, 2002, p. 119).
europeu (GARCIA, 2008, p. 34).

Diante dessa constatação cabe perguntar: por que a 
No capítulo 24 de seu livro didático, dedicado ao cenário historiografia de Mato Grosso trata a história de Descalvados com 

mercantil e produtivo de Mato Grosso na virada do século XIX para tanta superficialidade e ligeireza, não desenvolvendo pesquisas 
o XX, Elizabeth Madureira Siqueira, tomando como referência o mais abrangentes sobre esse empreendimento? Essa pergunta vale 
Album Graphico do Estado de Matto Grosso (1914), apresentou os tanto para a historiografia anterior aos cursos universitários de 
empreendimentos da fazenda Descalvados como parte dos História que passaram a existir em Mato Grosso (principalmente na 
negócios desenvolvidos na região. Sem se enveredar UFMT e UNEMAT), como posteriormente, com a existência desses 
especificamente nos meandros da história da Descalvados, a cursos. 
autora a apresentou dentro seção dedicada à pecuária mato- Como indicamos ao longo deste artigo, há uma extensa 
grossense, mostrando sua relevância no processo de documentação sobre aquele empreendimento, dispersa em 
industrustialização da carne (SIQUEIRA, 2002, p. 119). arquivos de diferentes instituições, mas, curiosamente, temos 

Mesmo o já citado Virgilio Corrêa Filho, que dedicou a poucas pesquisas sobre o empreendimento, entre as quais 
quase totalidade de seus escritos à história econômica e política destacamos aquelas que citamos linhas acima.
de Mato Grosso, pouco acrescentou sobre a história de Essa ausência de pesquisas sobre Descalvados também se 
Descalvados, além de algumas pequenas inserções em seus repete de maneira acintosa quando se trata da fazenda Jacobina 
diferentes trabalhos, como aqueles que abordaram o e das usinas de açúcar que existiram às margens do rio Cuiabá e na 
desenvolvimento da pecuária no Pantanal.³ região de Cáceres (Ressaca), entre as décadas finais do século XIX e 

Embora seja um empreendimento singular na história de as primeiras do século XX. E quando aparecem pesquisas sobre o 
Mato Grosso – o que motivou a elaboração desta pesquisa – são assunto, com temáticas que dizem respeito ao seu funcionamento, 
poucas as referências bibliográficas que se aprofundaram na às condições de trabalho, ao seu cotidiano, não há continuidade, 
narrativa e análise da historia dessa indústria. O teor dos mesmo que essas pesquisas sejam pioneiras e promissoras.
comentários tem-se concentrado em dois aspectos: 1) ser o maior Por outro lado, os proprietários dessas fazendas e usinas 
empreendimento da província/Estado de Mato Grosso no também eram chefes políticos e estiveram envolvidos em diversos 
período; 2) constituir-se um modelo de estabelecimento agrícola. acontecimentos relacionados à luta pelo poder em Mato Grosso, 
A construção de sua história até recentemente parecia uma sendo constantemente estudados pela historiografia que trata do 
tarefa por se fazer, compreendendo as suas diferentes fases. Tal período. Não está ai uma contradição? Estuda-se à profusão os 
constatação referendava as afirmações da própria Elizabeth personagens e seus feitos políticos, mas ignora-se a base material 
Madureira que apontavam para o fato de que que lhes proporcionava esse poder. Podemos perguntar se por traz 

4
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um bandeirante do século XXI (FERREIRA, DIÁRIO dessa contradição não se esconde um lado pouco recomendável 
DO CUIABÁ, 2003, p. 02).desses proprietários que, se revelado, quebraria a áurea com que 

a historiografia mato-grossense tem apresentado essa elite agrária 
Nessas passagens reveladoras, passado e presente se e seus feitos de promotores do progresso e da civilização, ainda 

juntam na construção de mitos de progresso, de desbravamento e que no período tratado estivessem em constante enfrentamento, 
de supostas incompreensões, pontos em comum entre Totó Paes, o inclusive armado. Nesse caso, passado e presente se misturam e a 
“pai da indústria mato-grossense”, e Blairo Maggi, o “bandeirante historiografia universitária nada fica a dever àquela que tanto 
do século XXI”. critica.

M a s  u m  p o n t o  e m  c o m u m  l i g a  e s s e s  d o i s  Se alguém está pensando que estamos exagerando, 
“incompreendidos”: estiveram no poder; ambos foram governantes recentemente um articulista de um jornal de Cuiabá, mas também 
de Mato Grosso.cientista político renomado no meio acadêmico mato-grossense 

A partir daqui podemos começar a compreender o porquê comparou Antonio Paes de Barros (o Totó Paes), proprietário da 
dessa contradição estar sempre presente na historiografia mato-usina de Itaicy e chefe político estadual dos primeiros anos da 
grossense: revela-se, discute-se muito os personagens e seus feitos República, com o ex-governador e atual senador Blairo Maggi. 
políticos; fala-se muito que eram (ou são) muito ricos, mas revela-se Para esse articulista e acadêmico, Totó Paes e Blairo Maggi, os 
e discute-se pouco sobre seus empreendimentos e como as suas homens mais ricos de Mato Grosso, seriam, cada um em seu 
ligações com o poder pode ter contribuído para que Totó Paes, à tempo, exemplos de promotores do progresso, sendo, no entanto, 
guisa de ilustração, reunisse ou ampliasse ainda mais a sua fortuna.incompreendidos por suas ações, tendo inclusive Totó Paes 

Se a historiografia universitária ainda mantém essa pagado com a vida por sua ação progressista. O cientista político 
perspectiva, pode-se compreender a sua reprodução nos livros declarou ao repórter que o entrevistou que “O Totó Paes fez o que 
didáticos. Uma profusão de personagens em constante disputa o Maggi fez agora. Se ligar diretamente ao presidente [da 
pelo poder, quase todos proprietários de grandes áreas de terras e República]” (IDA, A GAZETA, 2007, p. 07).
usinas de açúcar, mas, aparentemente, sem que os seus interesses Nessa mesma linha de ligar as duas figuras, mas em outro 
privados tivessem qualquer ligação com o poder estadual pelo qual artigo, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
tanto lutavam. Supostamente queriam o poder pelo poder. Essa é Grosso (IHGMT), descrevendo a posse de Blairo Maggi (então 
uma explicação que não fecha e nem poderia fechar.governador do Estado) como presidente do IHGMT, revelou que 

Tal procedimento se revela no caso de Descalvados, este, discursando no evento
empreendimento cuja história somente agora começa, ainda que 
lentamente, a sair da penumbra. Nesse caso há também uma enalteceu a epopéia dos bandeirantes que 

fundaram Cuiabá,  e ,  most rando-se  curiosidade historiográfica: fala-se muito da importância do 
conhecedor da história de Mato Grosso, empreendimento, na mesma proporção em que a historiografia 
descreveu os fatos que mais o impressionaram, vinha ignorando solenemente o seu estudo.
atendo-se, em certo momento, na figura de Dessa forma, com Descalvados o problema no debate 
Totó Paes, o político empresário que é, historiográfico revela-se pelo avesso: no trabalho de Domingos Sávio 
reconhecidamente, o Pai da Industria mato-

da Cunha Garcia nos é revelado que os protagonistas estiveram 
grossense. Foi aplausível quando se declarou 
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envolvidos indiretamente na luta pelo poder estadual, que era começa a olhar os documentos como tal, superando o 
apenas um dos componentes de sua atuação, já que seus monumento, ainda que lentamente, estando longe de termos um 
interesses tinham uma dimensão que ultrapassava as fronteiras do movimento de superação desse quadro.
estado de Mato Grosso e as disputas pelo poder local. E aqui A emergência da Descalvados como objeto da 
também a historiografia é reveladora: se os proprietários de historiografia mato-grossense ganhou destaque a partir da pesquisa 
Descalvados no seu período áureo tiveram somente atuação de doutoramento em História Econômica, defendida no Instituto de 
indireta nas disputas políticas pelo poder local, sequer o Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), por 
empreendimento é estudado, ainda que seja constantemente Domingos Sávio da Cunha Garcia, versando sobre a presença 
lembrado. E isso se mantinha tanto pela historiografia universitária belga na fronteira oeste do Brasil, na virada do século XIX para o 
atual como pela anterior, positivista ou de cunho memorialista, passado.  Embora o autor não tenha se detido apenas na história 
criticadas pela primeira. deste empreendimento agro-industrial neste trabalho, ofereceu 

Não encontramos quase nada na historiografia que nos importantes indícios, ora por intermédio de um levantamento 
revele quem foi e o que fez Rafael Del Sar, o argentino que iniciou a documental, ora pela indicação de possibilidades analíticas, para 
organização da charqueada rudimentar em Descalvados; ou se começar a constituição e discussão da história da Descalvados. 
Jaime Cibils Buxaréo, o uruguaio milionário que comprou todas as Como sugeriu Wilma Peres Costa, no prefácio, o referido livro abriu 
terras da fazenda do Cambará pertencente ao espólio do major um campo de discussões para se pensar a histórica social e 
João Carlos Pereira Leite e de seus familiares, e construiu em uma econômica de Mato Grosso a partir das suas articulações com a 
de suas sesmarias, a de Descalvados, a fábrica de extrato de História da formação do Estado brasileiro e a história das relações 
carne cuja produção era destinada para exportação. Tampouco internacionais.
se estudou o funcionamento do empreendimento, o seu Na leitura da historiadora-orientadora da pesquisa de 
cotidiano, a sua rotina, as relações de trabalho, nem mesmo todo Domingos Sávio da Cunha Garcia, o episódio dos negócios belgas 
o contexto da ocupação da região por brancos, originalmente na fazenda Descalvados seria um dos pontos de partida para se 
território indígena controlado pelos Guató (aliados do temidos fazer a história dos interesses estrangeiros nessa região de fronteira, 
Paiaguá), e pelos Bororo. retomando o clássico tema da manutenção da integridade do 

Ou seja, não se estudava o empreendimento e nem os território brasileiro:
empreendedores, nem os “de baixo”, nem os “de cima”, sob 

Estabelec imento ambic ioso pela sua qualquer perspectiva; simplesmente não se estudava. 
grandiosidade territorial e pelas iniciativas Curiosamente Descalvados se transformou numa espécie de 
empresarias que envolveu, o estudo da ação monumento, tal como definiu Le Goff: “O monumento tem como 
dos belgas em Descalvados permite características ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou 
compreender articulações fundamentais da 

involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória 
relação entre negócios, política e capital 

coletiva) e o reinventar a testemunhos que só numa parcela estrangeiro, no conturbado período que se 
mínima são testemunhos escritos” (LE GOFF, 1994, p. 526). seguiu à Guerra do Paraguai e que recobre a 

No entanto, o documento é uma “escolha do historiador” crise do Império e a implantação da República. 
e, no caso de Descalvados, a historiografia somente agora Interesses provinciais e poder central, negócios 
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internos e capital estrangeiro desdobram A fábrica foi construída com os mais modernos 
diante de nossos olhos uma trama que envolve equipamentos disponíveis na época: máquinas 
concessões de terra, interesses privados de a vapor, bombas d'água, tornos mecânicos, 
ministros, grandes corporações internacionais, serraria e todas as instalações necessárias para 
a febre do “Encilhamento”, e as investidas a produção em larga escala. A fábrica podia ser 
imperialistas sobre a região amazônica na Era toda percorrida por trilhos, pelos quais pequenos 
dos Impérios (COSTA, in: GARCIA, 2009, p. 13- vagões transportavam os produtos, e ligava-se 
14). também por trilhos ao porto, situado às margens 

do Rio Paraguai, ponto de saída para o exterior. 
Os produtos de Descalvados logo chegaram ao O primeiro exercício de reconstituição da história da 
mercado europeu, aproveitando a rede Descalvados foi elaborado pelo autor no capítulo III, mapeando a 
comercial que [Jaime Cibils] Buxareo havia partir de ampla busca documental nos arquivos e bibliotecas 
montado a partir das empresas de sua família no 

dentro e fora de Mato Grosso, e trouxe a indicação de algumas 
Uruguai, tendo ganhado vários prêmios 

balizas cronológicas e temáticas para compreendê-la: as internacionais. O extrato de carne ali produzido 
sucessivas trocas de proprietários, as articulações com as era muito apreciado (GARCIA, 2008, p. 35).
transformações políticas e econômicas vivenciadas pelo Brasil da 
Era dos Impérios, a presença dos estrangeiros, a formação da Com base nessas considerações sobre o empreendimento 
indústria, as relações de trabalho, os modos de produção, agroindustrial na fazenda Descalvados, encaminhamos agora 
circulação e mercado consumidor, a navegação na bacia do nossa discussão para o seu uso como objeto no ensino de História de 
Prata (GARCIA, 2009, capítulo III). Mato Grosso na educação básica, mas também com os olhos 

Essas questões foram retomadas nesta pesquisa em voltados para a formação inicial e continuada dos professores de 
andamento, que se desdobra em três frentes de trabalho , e História, dando destaque para as fontes, os eixos-temáticos e as 
alimentam o anseio – anunciado na introdução do projeto – de abordagens possíveis.
recuperar a história daquele que foi um dos vários investimentos Para a concretização de propostas de estudos sobre a 
estrangeiros no Brasil, mas talvez o único na província de Mato história da Descalvados no cotidiano escolar e acadêmico há a 
Grosso na segunda metade do século XIX, com características necessidade de constituir um acervo documental a partir da 
bem específicas: uma empresa agroindustrial de grandes consulta dos arquivos, cartórios e bibliotecas no Mato Grosso e em 
dimensões, que utilizava matéria-prima local, o gado bovino, e outros Estados.
destinava sua produção para o mercado internacional. Peculiar A documentação sobre a Descalvados existente, por 
também foi a sua localização em uma região de difícil acesso, na exemplo, no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), ainda pouco 
fronteira oeste, no alto curso do rio Paraguai, em pleno Pantanal conhecida pelo público, aparece na forma de papéis oficiais, 
(GARCIA et al, 2008, p. 03). correspondências, artigos e anúncios em jornais, constituindo uma 

A monumentalidade do projeto da fábrica Descalvados vasta fonte de pesquisas. Em outros arquivos de Mato Grosso, como 
pode ser evidenciada na própria descrição do empreendimento, o da Assembléia Legislativa, o arquivo do Instituto Histórico e 
apresentada no artigo de divulgação “Indústria da Cobiça”, Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), o Arquivo Municipal de 
tomando por base a memória de Orozimbo Nunes Barreto : Cáceres e o Núcleo de Documentação em História Escrita e Oral 

6
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(NUDHEO), da UNEMAT, também existem documentos dispersos, de subsídio para, a partir deste evento, se compreender como se 
que precisam ser reunidos, organizados e publicizados. Essa deu o processo de ocupação dos campos do Pantanal, o 
documentação coletada nesses espaços pode ser compilada em desenvolvimento da pecuária nessa porção da fronteira oeste do 
publicação impressa ou digital, subsidiando o trabalho de Brasil; estudar a presença de argentinos e uruguaios nas atividades 
professores e pesquisadores. econômicas, evidenciando suas conexões e articulações com as 

O uso de documentos – por exemplo, a matéria de nações da bacia do Prata; a importância da navegação como 
Orozimbo Nunes Barreto – no contexto da sala de aula permite aos caminho de comunicação de Mato Grosso com o próprio Brasil (Rio 
professores e alunos terem contato com o exercício da pesquisa, a de Janeiro), os principais portos do Prata e também o continente 
partir da leitura, interpretação e produção de atividades sobre a europeu; os interesses econômicos e estratégicos de nações 
organização e funcionamento da fábrica de Descalvados. estrangeiras – belgas e norte-americanos – nestas áreas do Estado 

O Diario de Viaje, de autoria do comerciante uruguaio brasileiro; as relações políticas e econômicas entre os governantes 
Jaime Cibils Buxareo, comprador da propriedade da Descalvados de Mato Grosso e do Brasil – no período imperial e republicano – e os 
e fundador da fábrica de extrato de carne, é outra importante proprietários deste tipo de empreendimentos. As opções temáticas 
fonte que poderia ser explorada nas aulas de História de Mato são amplas e devem ser encaminhadas de acordo com os recortes 
Grosso, uma vez que traz ricas informações sobre a presença de definidos pelo professor ou pesquisador, indo das questões 
estrangeiros na fronteira oeste do Brasil e os empreendimentos relacionados à pecuária e comércio, passando pela navegação, 
desenvolvidos ali naquele período. Este diário da sua viagem e até a vida cotidiana e relações de trabalho.
primeira estadia em terras mato-grossenses, segundo Domingos Nesse sentido, adotar a história da fábrica de Descalvados 
Sávio da Cunha Garcia, oferece um interessante relato – que como objeto da pesquisa e de ensino seria uma forma de lançarmos 
cruzado com outros documentos (inventários, procurações e olhares sobre diferentes momentos da história de Mato Grosso, não 
escrituras) – para a reconstituição da história da Descalvados : para celebrá-la ou buscar o inusitado, mas para entender como se 

forjaram as suas identidades em relação à suas diferentes regiões, 
A viagem de Jaime Cibils Buxareu até Cáceres ao Estado brasileiro, à América do Sul e ao mundo, fazendo um jogo 
(que então se chamava Vila Maria), o de escalas micro e macro.
arremate das terras do espólio do major João A partir da reconstituição desse episódio poderemos 
Carlos Pereira Leite, o reconhecimento que conhecer melhor a história de Mato Grosso e do Brasil, os elementos 
empreendeu dos campos da fazenda do 

que ligavam, por exemplo, a economia de Mato Grosso ao conjunto 
Cambará, onde Descalvados era uma das 

da economia capitalista em formação no contexto do final do sesmarias, bem como os planos que começou 
“longo” século XIX e compreender o processo de ocupação da a fazer para o seu novo empreendimento (...) 
região oeste do Brasil no período.(GARCIA, 2009, p. 90-91).

Fazer a história de Descalvados é escrever a história de Mato 
A gama de documentação existente em arquivos, núcleos Grosso, retomando temáticas que são caros ao seu entendimento: 

de pesquisa, cartórios – listadas por Domingos Sávio da Cunha fronteiras, navegação, ocupação, geoestratégia e migrações. 
Garcia, aliada ao conjunto arquitetônico que forma o Como ficou indicado na proposta inicial desta pesquisa, há 
empreendimento – a sua cultura material, hoje em ruínas, servem também um dever de memória na realização desta história, uma 

8
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dentre outras possíveis no contexto da fronteira oeste do Brasil: BARRETO, Orozimbo Nunes. Breve noticia sobre a grande 
propriedade do Descalvado no Estado de Matto Grosso. Diário de 

Ao reconstituirmos a história de Descalvados Noticias. Rio de Janeiro, jan. 1891, in: GAZETA OFFICIAL do Estado de 
esperamos contribuir para aprofundar o Matto-Grosso. Cuiabá, 11 de junho de 1891, p. 04. Microfilme 
conhecimento de nosso passado não muito NUDHEO – UNEMAT.
distante, na medida em que ainda hoje há 
evidencias materiais desse passado, que se 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: Em busca por segurança no 
manifesta, por exemplo, na arquitetura de 

mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.Descalvados, em sua utilização como atração 
turística e mesmo na continuidade da 

BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São utilização das terras que constituíram o 
empreendimento de Descalvados, para a Paulo: Cortez, 2004
criação de gado bovino (GARCIA et al, 2008, 
p. 10). __________. Identidade nacional e ensino de História do Brasil, in: 

KARNAL, Leandro (org.). A História na sala de aula: conceitos, 
Trazer história para dentro das práticas das nossas aulas na práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2003, p. 185.185-204.

educação básica e nos curso de formação inicial e continuada de 
professores de História, é forma de avançarmos também no BRANDÃO, Ludmila. Para ler arte na rua, in: GUIMARÃES, Suzana 
debate sobre os caminhos percorridos pela historiografia sobre Cristina Souza. Arte na rua: o imperativo da natureza. Cuiabá: Ed. da 
Mato Grosso, de forma a discutir temas, fontes, recortes UFMT, 2007, p. 09-18.
metodologias e narrativas. Significa quebrar os quadros de ferro 
presentes no discurso didático que constituem uma interpretação BRASIL (MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: História, para o 
homogênea e hegemônica desta comunidade imaginada ensino fundamental (5ª a 8ª séries). Brasília: MEC/SEF, 1998.
chamada Mato Grosso.

CAIMI, Flávia Eloísa. Por que os alunos (não) aprendem História? 
Reflexões sobre ensino, aprendizagem e formação de professores 
de História. Tempo. Niterói, vol. 11, n. 21, 2006, p. 17-32.

ALEIXO, Lucia Helena Gaeta. Vozes no Silêncio: subordinação, CEREZER, Osvaldo Mariotto. Estágio supervisionado e formação em 
resistência e trabalho em Mato Grosso (1888 - 1930).  Cuiabá: História: entre incertezas e possibilidades, in: JESUS, Nauk Maria de et 
Editora da UFMT, 1995. al. Ensino de História: trajetórias em movimento. Cáceres: Ed. da 

UNEMAT, 2007, p. 21-32.
AMADO, Janaina. História e região: reconhecendo e 
reconstruindo espaços, in: SILVA, Marcos Amado da (coord.). CORRÊA FILHO, Virgílio. Fazendas de gado no Pantanal mato-
República em migalhas: história regional e local. São Paulo: grossense. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1955.
ANPUH; Marco Zero; CNPq, 1990, p. 01-19.

__________. Historia de Mato Grosso. Ed. fac-similar. Várzea Grande: 
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400982/2008-0).Cáceres: UNEMAT, 2008, 20p.

__________. Pantanaes Matogrossenses (Devassamento e 
ocupação). Rio de Janeiro: IBGE, 1946. IDA, Auro. Publicação explica morte de Totó Paes. A Gazeta. 
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Diário de Cuiabá: Cuiabá, 01 jul. 2003, p. 02. JANOTTI, Maria de Lourdes. Historiografia: uma questão regional? 

São Paulo no período republicano, um exemplo, in: SILVA, Marcos 
FERRO, Marc. Falsificações da História. Lisboa: Europa-América, Amado da (coord.). República em migalhas: história regional e 
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História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, 01 fev. 2008, p. 34- (orga.). O saber histórico na sala de aula. 2 ed. São Paulo: Contexto, 
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VAINFAS, Ronaldo. Caminhos e descaminhos da História, in: histórica; 2) pesquisa fotográfica e arquitetônica; e 3) apropriações 
CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da e usos no ensino de História.
História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 
1997, p. 441-449. Cf. BARRETO, Orozimbo Nunes. Breve noticia sobre a grande 

propriedade do Descalvado no Estado de Matto Grosso. Diário de 
Noticias. Rio de Janeiro, jan. 1891, In: GAZETA OFFICIAL do Estado de 
Matto-Grosso. Cuiabá, 11 de junho de 1891, p. 04. Microfilme 
NUDHEO – UNEMAT. BARRETO, Orozimbo Nunes. Breve noticia sobre ¹Para uma compreensão acerca da articulação entre ensino de 
a grande propriedade do Descalvado no Estado de Matto Grosso. História e discurso nacional, cf. FONSECA, in: SIMAN & FONSECA, 
Diário de Noticias. Rio de Janeiro, jan. 1891, In: GAZETA OFICIAL do 2001, p. 91-121.
Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 11 de junho de 1891, p. 04. 
Microfilme NUDHEO – UNEMAT.²Segundo Jacques Le Goff, “apesar do choque da Guerra de 

1914-18, o progresso é um valor largamente reconhecido em 1920 
Para uma análise sobre os uso de documentos no contexto do no Ocidente (...). Aí define a idéia de progresso como 'o ídolo do 

ensino e da pesquisa, cf. PINSKY, 2008; PINSKY e LUCA, 2009.século', a idéia que impera e regula a idéia de civilização 
ocidental;.embora que a expressão 'civilização e progresso' se 
tornou um lugar-comum e que se encontram a todo o momento os 
pares 'liberdade e progresso', 'democracia e progresso” (LE GOFF, 
1994, p. 264).

³Entre as obras de do autor podemos destacar: Pantanais 
Matogrossenses (Devassamento e ocupação) (1946); Fazendas 
de gado no Pantanal Mato-Grossense (1955); História de Mato 
Grosso (1994).

É o caso de Vozes no Silêncio, de Lucia Helena Gaeta Aleixo, que 
trata das relações de trabalho em Mato Grosso, notadamente nas 
usinas de açúcar que margeavam o rio Cuiabá, entre 1888 e 1930 
(ALEIXO, 1995)

Esta pesquisa foi recentemente publicada pela Fundação 
Alexandre de Gusmão, com o seguinte título Território e negócios 
na “Era dos Impérios”: os belgas na fronteira oeste do Brasil (2009).

Frentes de trabalho: 1) pesquisa documental e reconstituição 

NOTAS

7

8

4

5

6



101

VALORIZANDO AS PRÁTICAS ESCOLARES COTIDIANAS NO 
INTERIOR MATOGROSSENSE: HISTÓRIA ESCOLAR TAMBÉM É 

PATRIMÔNIO CULTURAL (1990/2010).

RESUMO

RESUMEN 

Janaina Rodrigues Pitas
janainapitas@gmail.com/jpitas@seduc.mt.gov.br

 Este trabalho busca analisar e problematizar a preservação do Patrimônio Cultural existente no âmbito de 
duas escolas da rede estadual no município de Primavera do Leste/MT, utilizando como fonte as práticas cotidia-
nas, as narrativas de professores e de alunos. A relevância dessa pesquisa reside em investigar a produção cultural 
no âmbito escolar. Michel de Certeau e Edward Palmer Thompson, dentre outros estudiosos, oferecem, respectiva-
mente, quadros teóricos que possibilitam esquadrinharmos as práticas cotidianas no intuito de reconhecer como os 
indivíduos recebem, consomem e manipulam suas experiências e as especificidades locais dentro de um quadro 
de costumes escolares. Os procedimentos metodológicos consistem nas análises das memórias da comunidade 
escolar que tem historicidade, materialidade e imaterialidade cultural. Além da discussão teórica será apresentado 
o cenário Mato-grossense, com destaque aos movimentos migratórios na região e suas conseqüências na constru-
ção da identidade nas escolas do município em estudo. As representações sociais serão analisadas nos simbolismos 
distribuídos em toda cidade e nos hábitos corriqueiros, que permeiam o universo escolar. Por isso a História local 
imiscui-se à história dos personagens que transitam no âmbito escolar e a proposta de preservar iniciará com a refle-
xão de tais espaços, reconhecendo que nele encontramos uma multiplicidade de práticas culturais.

Palavras-chave:patrimônio, práticas e âmbito escolar.

Este trabajo trata de analizar y discutir la preservación del Patrimonio Cultural en dos escuelas existentes en el estado 
en el condado de East Spring / MT, basándose en las prácticas cotidianas, las narrativas de los profesores y estudian-
tes. La relevancia de esta investigación es analizar la producción cultural en la escuela. Michel de Certeau y Edward 
Palmer Thompson, entre otros investigadores, disponen, respectivamente, los marcos teóricos que permiten peinar 
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las prácticas cotidianas con el fin de reconocer cómo los indivi- tante para esta pesquisa, pois preconiza as especificidades locais 
duos reciben, consumir y manipular sus experiencias y los lugares dentro de um quadro de costumes escolares, ou melhor, valoriza as 
específicos en el marco de las costumbres de la escuela. Los pro- peculiaridades do contexto. Os hábitos e as relações sociais terão 
cedimientos metodológicos en el análisis consisten en recuerdos como fonte material o uso de laboratórios de informática, a sala de 
de la comunidad escolar que tiene la historicidad, la materialidad aula formal e informal, as bibliotecas, a uniformização, os arquivos 
y la inmaterialidad cultural. Además de la discusión teórica se pre- das escolas, e na perspectiva de bem imaterial será analisada atra-
sentó el escenario de Mato Grosso, con énfasis en los movimientos vés das comemorações cívicas, das festividades, os passeios, entre 
migratorios en la región y sus consecuencias en la construcción de outros elementos.
la identidad en las escuelas locales en estudio. Las representacio- Os procedimentos metodológicos desse trabalho, em anda-
nes sociales son tratados en el simbolismo distribuidos por toda la mento, consistirão nas análises das memórias da comunidade esco-
ciudad y los hábitos diarios que impregnan el ambiente de la lar que ajudarão na reflexão sobre a cultura escolar, na tentativa de 
escuela. Así que la historia local de la historia impregna a los perso- reconhecer o espaço escolar como objeto histórico, que tem histori-
najes que se mueven en la escuela y la reserva propuesta se inicia- cidade, materialidade e imaterialidade cultural. Além da discussão 
rá con la reflexión de estos espacios, reconociendo que se teórica será apresentado o cenário Matogrossense, em específico 
encuentra una multiplicidad de prácticas culturales. destaca-se os movimentos migratórios na região e suas conseqüên-

cias na construção da identidade nas escolas do município de Pri-
Palabras clave: patrimonio, las práticas y la escuela. mavera do Leste, o qual está composto por uma grande diversida-

de étnica advindas de grupos indígenas, sulistas, e nortistas que 
buscaram e buscam novas oportunidades de trabalho. 

As representações sociais podem ser analisadas nos simbolis-
mos distribuídos em toda cidade, no nome das ruas, dos estabeleci-
mentos comerciais, nas festividades, nos hábitos corriqueiros, que ste trabalho busca analisar e problematizar a preservação 
permeiam o universo escolar. Por isso a História local imiscui-se a do Patrimônio Cultural existente dentro de duas escolas da 
história dos personagens que transitam no âmbito escolar e a pro-rede estadual no município de Primavera do Leste/MT, 
posta de preservar iniciarão com a reflexão de tais espaços, reco-utilizando como fonte as práticas cotidianas, as narrativas de 
nhecendo que nele encontramos uma multiplicidade de práticas professores e de alunos que denunciam as representações que 
culturais.integram estas comunidades. A relevância dessa pesquisa reside 

Proponho que mediante essa conscientização seja possível em investigar a produção cultural no âmbito escolar que 
realizarmos nas escolas, em análise, ações, tomando como exem-caracteriza numa herança, constituindo elementos identitários. 
plo alguns projetos de preservação em parceria com universidades Tais aspectos são influenciados pela História Cultural, nesta 
(UFPR-Curitiba; UNESP-Assis; UDESC-Criciúma; UFPB-Campina Gran-perspectiva Michel de Certeau oferece um quadro teórico que 
de) sugerem: a construção de um arquivo histórico escolar, a consti-possibilita esquadrinharmos as práticas cotidianas no intuito de 
tuição de museu-escola, website do migrante (com fotos e entrevis-reconhecer como os indivíduos recebem, consomem e 
tas), e museu virtual da imagem.manipulam suas experiências. 

Edward Palmer Thompson também é um referencial impor-

INTRODUÇÃO

E
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MIGRAÇÕES, MEMÓRIAS E IDENTIDADES: ENTRE IDAS E VINDAS indica, de modo algum, o que ela é para seus 
usuários. É ainda necessário analisar a sua mani-
pulação pelos praticantes que não a fabrica-

A presente pesquisa inicia-se no município de Primavera do 
ram. (CERTEAU, 1994, p. 41) 

Leste a 240 km de distância da capital Cuiabá no estado de Mato 
Grosso, mais especificamente na Escola Estadual João Ribeiro Em consonância, a valorização da experiência humana 
Vilela e na Escola Estadual Getúlio Vargas Dornelles, as quais aten- como propulsora de cultura E. P. Thompson diz:
dem alunos regulares e jovens e adultos, respectivamente. O con-
texto desse objeto de pesquisa nos leva a refletir sobre a História (...) experimentam suas situações e rela-
local, o intenso fluxo migratório que promovem uma diversidade ções produtivas determinadas como 
étnica e cultural. Segundo o censo do IBGE (2009) o Centro-Oeste necessidades e interesses e como antago-
e o Sudeste são as regiões que mais atraíram pessoas, equiparan- nismos, e em seguida “tratam” essa expe-
do-se nos altos índices de migração. riência em sua consciência e sua cultura 

Embora a presença das tribos Bororo seja antiga na locali- (...) das mais complexas maneiras (...) e em 
zação leste do estado de Mato Grosso, essa região passou por seguida (...) agem, por sua vez, sobre a sua 
movimentos de “neo-colonização” no início do século XX, o garim- situação determinada. (THOMPSON, 1981, 
po atraiu muitas pessoas para o município de Poxoréu, passaram p. 182)
por estes espaços geográficos sertanistas que buscavam o enri-
quecimento, entre eles João Ribeiro Vilela, patrono de uma das Essa breve apresentação, de alguns acontecimentos, sobre 
escolas em pesquisa, que se deslumbrou com a abundância de a história do estado de Mato Grosso e do município de Primavera do 
terras.  Posteriormente Marechal Candido Rondon demarcou este Leste ocorre por dois motivos principais. Primeiramente busca relaci-
território, o mesmo pertencia a um movimento de integração e onar eventos atuais com outras temporalidades, em particular inten-
desenvolvimentista chamado “Marcha para o Oeste” no governo ciona articular o tempo imediato ao passado, sair da superficialida-
de Getúlio Vargas. de e mergulhar numa relativa profundidade histórica como indica o 
As iniciativas governamentais promoveram o loteamento e a ocu- capítulo 'A visão dos outros' no livro Questões para o tempo presen-
pação nestas terras, e deram fôlego ao desenvolvimento da agri- te, no intuito de explicar e compreendermos o recorte historiográfi-
cultura, em especial da soja, que também impulsionaram a ocu- co:
pação do município de Primavera do Leste na década de 80.
O viés desse trabalho não ignora as relações de poder que perpas- [...] tentar hierarquizar os fatos, distinguir o inci-
sam o espaço escolar através de normativas oficiais, no entanto o dente do fato significativo e importante, fazer do 
enfoque será valorização das práticas cotidianas na perspectiva acontecimento aquilo que permitirá aos historia-
de Certeau: dores do passado reconhecê-lo como outro, 

mas também integrá-lo numa longa duração e [...] a presença e a circulação de uma repre-
numa problemática na qual todos os historiado-sentação, ensinada como o código da pro-
res de ontem e de hoje, de outrora e do imedia-moção sócio-econômica (por pregadores, 
to, se reúnam. (LE GOFF, 1999, p. 101-102)por educadores ou por vulgarizadores) não 
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elemento que demonstra tamanha transitoriedade está presente 
A segunda justificativa reside na tentativa de vincular o nos dados do IBGE (2009), em que quase 60% dos moradores não 

contexto específico das escolas pesquisadas com a comunidade são naturais dos municípios de Mato Grosso, algo que reforça ainda 
local, que posteriormente será “apresentada”, à sociedade que hoje a idéia de neo-colonização no seu interior.
produz uma rede de relações sociais, considerando que tais refle-
xões estimulem a visibilidade de um processo histórico composto 
por pluralidades culturais por meio do conjunto étnico que se apre-
senta nesta pesquisa.

A cidade de Poxoréu cresceu com o garimpo na década 
de 20, na atualidade deixou de atrair pessoas, mas apresenta 
parte importante da história de Mato Grosso, tendo em vista que o 
seu desmembrando deu forma a seis novos municípios, entre eles o 
município de Primavera do Leste, há apenas 25 anos.

A “Revolução Verde” ou o plantio da soja trouxe novas 
perspectivas de ocupações e sobre o desenvolvimento 
econômico na região leste do estado. Entre os diversos grupos 
étnicos destacaremos em Primavera do Leste: os indígenas, 
nortistas, sulistas e uma colônia Russa. Ao analisar um conjunto de 
aspectos que compõem as especificidades desta cidade 
percebemos que a maioria faz referencias as práticas sulistas e 
silenciam as demais, como exemplo identificamos a 
predominância nos nomes das ruas, estabelecimentos comerciais, 
festividades e alimentos da cultura sulista, numa tentativa 
inconsciente de silenciar as demais expressões culturais tão 
recorrentes nas escolas da região.

O termo “o não lugar” enquanto um lugar de passagem ou 
de transitoriedade de Certeau (2001) ganha sentido aqui, pois 
além de ser uma cidade extremamente nova, através de uma 
justaposição dos elementos étnicos promove o sentimento de não 
pertencimento em parte de seus habitantes que não são 
representados nos eventos públicos, pois as manifestações 
culturais desses são “incomodas” a ponto de serem veladas. Outro 

A “NEO-COLONIZAÇÃO” NO INTERIOR MATO-GROSSENSE

Vista aérea Primavera do Leste (Anos 80?).
Fonte: Câmara Municipal de Primavera do Leste.  

Vista aérea Primavera do Leste (2010)
Fonte: Câmara Municipal de Primavera do Leste.
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'LUGARES DE MEMÓRIAS': UMA “COLHEITA” DE HISTÓRIAS DE VIDA

ESQUADRINHANDO AS ESCOLAS EM ANÁLISE

instituição, e as representações do espaço trazem uma concepção 
de bem patrimonial. Por isso a abordagem com fontes orais podem 
possibilitar a que se  conheça por meio de narrativas o que é Os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, significativo e peculiar deste contexto. Os grupos desta pesquisa 
que é preciso criar arquivos, organizar estarão divididos entre comunidade interna (alunos, professores, 
celebrações, manter aniversários, pronunciar apoio técnico), externa (vizinhança) e mediadora (pais de alunos) 
elogios fúnebres, notariar atas, porque estas no intuito de correlacionar diferentes segmentos sociais.
operações não são naturais [...] Museus, 

Segundo MEIHY (2010) a História Oral apresenta um conjunto 
arquivos, cemitérios e coleções. Festa, 

de fontes orais, reconhecida como história viva, que permite captar aniversár ios ,  t ratados,  monumentos ,  
diferentes histórias, formulação de consciência comunitária. Entre santuár ios,  associações, são marcos 
elas o gênero de História Oral Temática é uma metodologia que testemunhais de outra era, das ilusões da 
segue em entrevistas que esclarecem situações contraditórias, os eternidade. (NORA, 1993).

pontos específicos da vida pessoal do narrador devem estar ligados 
a temática central do projeto em pesquisa.Na concepção de Nora os lugares de memória 

apresentam uma atmosfera de simbolismos, onde o cotidiano é o 
referente que produz uma diversidade cultural ampliada pelas 
relações sociais dos grupos que neste espaço atuam.

Estas representações, que valorizam um patrimônio A história da instituição escolar começa 
imaterial por meio de fragmentos das lembranças, embora seja também a ser considerada um produto histórico 

(...) através de seu cenário, salas de aula e uma discussão acentuada na década de 80, passaram a ser 
ambientes produzidos para fins escolares, como reconhecidas oficialmente pelo IPHAN no decreto 3551, no ano de 
também, por seus manuais, livros, materiais 2000 e sua expressão esta explícita no livro de registro de lugares.
pedagógicos, uniformes escolares, entre outros, 
como afirma Michel Certeau em seu livro “A 

(...) mercados, feiras, santuários, praças e 
Invenção do Cotidiano” (1994).

demais espaços onde se concentram e 
Ampliando essa questão recorremos as 

reproduzem práticas culturais coletivas, o 
reflexões de Dominique Julia (2001) que 

decreto ainda observa a finalidade desta 
estabelece a co-relação da cultura escolar a 

inscrição: "A inscrição num dos livros de registro 
outras culturas e formas culturais presentes em 

terá sempre como referência a continuidade 
seu tempo, ou seja, a cultura política, religiosa, 

histórica do bem e sua relevância nacional 
popular determinam formas de transmissão de 

para a memória, a identidade e a formação 
ação educativa e os propósitos dessa mesma 

da sociedade brasileira". (IPHAN, Decreto 
ação. Deriva daí o tipo de local em que se dá o 

3551, 2000).
universo de educar, seus objetos, tempo, forma 
e dessa maneira determinam quem é educado 

Nesta perspectiva, as escolas no seu cotidiano alimentam e como. (AMBROGI, 2011).
a memória por meio de referenciais produzidos na própria 
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só pelo seu valor estético, arquitetônico ou Nesta perspectiva alguns elementos do cotidiano escolar 
histórico. Ele é preservado se tem significação passaram a ser analisados como “patrimônio vivo”, como 
para a comunidade em que está inserido e se exemplo dessas práticas culturais estão: projetos e atas 
essa preservação possibilita a melhora da pedagógicas, arquivos escolares, laboratório de informática, 
qualidade de vida de seus moradores e 

bibliotecas, sala de aula e do professor, pátio, corredores, murais, 
contribui para a construção de sua identidade 

representações dos espaços (recreios), o gestual (o corpo), a cultural e o exercício da cidadania. (PALILO, 
uniformização, narrativas e memórias produzidas pela 2004) 
comunidade escolar, calendário escolar, festividades, entre outros 
aspectos ganham novo significado ao serem percebidos como A citação acima aponta para a importância de 
produção e herança histórica. compreendermos na pesquisa o que é significativo em determinado 

contexto e o seu processo histórico. Ao estudarmos a História Local a 
Sem dúvida, não devemos exagerar o silêncio partir do âmbito escolar, utilizando as memórias específicas desse 
dos arquivos escolares.  O historiador sabe espaço parece apropriado incluir “os lugares de memórias” no 
fazer flechas com qualquer madeira (...) os intuito de valorizar o cotidiano.
cadernos de notas tomadas pelos alunos 

Embora uma problemática desse trabalho consista em 
(mesmo sendo grande o risco de se verem 

estimular a noção de escola como objeto histórico, onde seus conservados apenas os mais bonitos deles) e 
valores patrimoniais sejam utilizados como fonte e que a história os cadernos de preparações dos educadores, 
possa ser narrada a partir dela, verifica que essa análise deve não são escassos e, na falta destes, pode-se 

tentar reconstituir, indiretamente, as práticas preencher algumas lacunas, em especial dados que identifiquem os 
escolares a partir das normas ditadas nos diferentes grupos sociais que pertencem a comunidade local (perfil 
programas oficiais ou nos artigos das revistas sócio-econômico), a relação do patrono da escola com  História de 
pedagógicas. Mas estamos menos equipados Mato Grosso, etc.
para perceber as diferenças – diversas A Escola Estadual João Ribeiro Vilela foi fundada no dia 12 de 
segundo as classes sociais de origem – que 

fevereiro de 1990, criada pelo Decreto nº 2 501 de 09/04/1990, 
separam as culturas familiares ou profissionais 

localizada à Rua Arlindo Cornelli nº 301, bairro Centro Leste. O nome da cultura escolar. (JULIA, 1993) 
de seu patrono, João Ribeiro Vilela, foi uma homenagem ao antigo 
sertanista da região, migrante do estado de Goiás que veio residir Por conta de tantas mudanças as escolas que estão 
com a sua família na região leste do Mato Grosso, onde habitavam inseridas nesta realidade denunciam uma pluralidade cultural, 
índios Bororos.onde a sua comunidade não é homogênea, nem passiva, é uma 
Com o crescimento demográfico do município de Primavera do janela para o mundo, quando analisada pode produzir arquivos 
Leste a Escola Estadual João Ribeiro Vilela que começou com históricos, um patrimônio que ajuda a refletir sobre essa 
apenas três salas de aula ampliou sua estrutura para 15 salas de comunidade.
aula, uma de informática, biblioteca, sala de vídeo, quadra poli 
esportiva, atendendo cerca de 1500 alunos, somando os três O historiador Ricardo Oriá assinala que 

atualmente se preserva um bem cultural não períodos, ofertando no matutino ensino fundamental e médio, no 
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vespertino séries iniciais e no noturno voltava-se para Educação de Gráfico 3
Jovens e Adultos, este último foi extinto no ano de 2008. Outro 
ponto relevante sobre a escola é que ela está inserida numa 
localização periférica da cidade e seus alunos são advindos da 
vizinhança e de outros bairros distantes e de baixa renda, por 
conta deste fator sócio-econômico, muitos alunos trabalham 
desde muito cedo e t dificuldade em frequentar a escola nos dias 
de chuva. O desempenho e abandono escolar estão 
relacionados a tais problemáticas, como mostra alguns gráficos Fonte: Escola Estadual João Ribeiro Vilela (2008)
retirados do projeto político pedagógico no ano de 2008:

Na outra escola, Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas 
1º nível: 85 alunos (4ª série) criada em 1989, conforme o Decreto nº 987 de 06/09/89, 
2º nível: 66 alunos (8ª série) reconhecida pela portaria nº 3277/92, em 10 de fevereiro de 2009 

tornou-se Centro de Educação de Jovens e Adultos, no Município 
Gráfico 1 de Primavera do Leste/MT, na Avenida São João, número 564, 

centro.

 Fonte: Escola Estadual João Ribeiro Vilela (2008)

Gráfico 2

Fonte: Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas (2011).

O patrono dessa escola, Getúlio Dornelles Vargas, político de 
destaque no cenário nacional teve importante participação no 

Fonte: Escola Estadual João Ribeiro Vilela (2008)
projeto de integração, ocupação e desenvolvimento da região 
Centro-Oeste, durante o seu segundo mandato (1951-54) exerceu 
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políticas de incentivo na dinamização econômica na região. 
A escola está organizada em prédios e salas com 

mobiliário, equipamentos e materiais didáticos pedagógicos 
adequados aos jovens e adultos na modalidade EJA, por área de 
conhecimento e disciplina, com funcionamento em dois turnos 
diurnos e um noturno, treze salas são utilizadas como sala de aulas 
e plantões, laboratórios e oficinas para 1347 alunos, totalizando 37 
turmas:

1º Segmento: 1ª e 2ª Anos
2º Segmento: 1ª e 2ª Anos
Ensino Médio: 1ª e 2ª Anos
 

Assim como na primeira escola apresentada, a Escola 
Estadual Getúlio Dornelles Vargas apresenta alto índice de 
abandono e desistência, a maioria dos seus alunos também 

Fonte: Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas (2011)trabalha e mora em lugares distantes da instituição de ensino. 
Segue abaixo alguns gráficos de desempenho por área de 
conhecimento, segundo o projeto político pedagógico da escola 
(2011): 

Fonte: Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas (2011)Fonte: Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas (2011).
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PRODUÇÕES DE CONHECIMENTO E DA CULTURA PATRIMONIAL NO 
ÂMBITO ESCOLAR: OUTRAS EXPERIÊNCIAS.

elementos que enriquecem o sentido da História.
No terceiro documento, Moreira (2000) defende que a 

aprendizagem deve ser significativa crítica, a escola deve 
desconstruir conceitos fora de foco como: verdade absoluta, 

A produção do conhecimento e da cultura no âmbito 
certezas, entidade isolada, estados e coisas fixas, causalidade 

escolar merece algumas discussões que permeiam metodologias 
simples, diferenças entre formas paralelas/opostas e conhecimento 

de ensino específicas na disciplina de história, apropriada para 
transmitido. Em oposição propõe a necessidade de “aprender a 

cada contexto educacional. A compreensão sobre as 
aprender” para que se tenha como resultado alunos que exerçam 

experiências das comunidades escolares encaminham-se para 
práticas ou estratégias de sobrevivência na contemporaneidade.

importantes perspectivas sobre o conhecimento histórico e a 
Schmidt e Garcia apontam em “Pesquisas em Educação 

dissolução de alguns conceitos fora de foco, merecem algumas 
Histórica” uma pesquisa com grupo de estudos, abordam a 

reflexões: O que é escola na contemporaneidade? Onde reside 
relevância de investigarmos nas escolas textos visíveis e invisíveis 

sua materialidade histórica? O que ela ensina e produz? É possível 
presente nos currículos e práticas culturais dos alunos, estimulam 

que ela desenvolva aprendizagem significativa e crítica? Quais 
que analisemos as experiências curriculares, considerando os 

são as pesquisas e teorias que podem contribuir para ensino de 
modos de educar na sociedade e suas relações com o lócus de 

História/Temática Patrimônio Cultural na escola?
aprendizagem.

Para tentar responder tais questionamentos utilizarei três 
Entre alguns equívocos na investigação do campo 

artigos distintos, mas que colaboram com um debate entre 
educacional no século XIX avaliaram professores e a eficiência do 

práticas no âmbito escolar, metodologias de ensino de história, 
ensino a partir de métodos sem considerar as diferenças histórias de 

percepções de aprendizagem e ensino contextualizado na 
seus alunos e professores. A escola, ou a melhor a sala de aula era 

atualidade.
uma caixa preta, pouco se conhecia da sua realidade, o foco era 

No primeiro artigo, Schmidt e Garcia (2006) apresentam 
na aprendizagem sem observar o meio social.

algumas perspectivas sobre pesquisas em educação histórica no 
Somente na década de setenta algumas pesquisas 

ensino de história por meio de trabalhos realizados na Universidade 
passaram a tomar a sala de aula como referencial de estudos 

Federal do Paraná. A primeira situação de análise inicia-se nas 
conhecidos como estudos culturais, por influência de uma 

experiências dos professores de história com base em práticas e 
sociologia/historiografia crítica inglesa.

investigações em sala de aula. A segunda reflete sobre as 
propostas curriculares e na produção de material didático no 

Esses trabalhos tratam de investigações que 
ensino de história e por fim propõe-se adequação teórica e englobam temáticas como relações de gênero 
metodológica que promovam significância no campo e ensino, questões de identidade e ensino, 
educacional. exclusão/inclusão e ensino, bem como a 

No segundo texto, Barca (2001) analisa a concepção especificidade das relações dos sujeitos com o 
conhecimento escolar, na dimensão da cultura histórica de um grupo de alunos por meio de uma multiplicidade 
e da sua relação com os processos de de propostas explicativas no conhecimento histórico e o seu 
escolarização. (SCHMIDT; GARCIA, 2006).caráter provisório. Tendo em vista que os juízos de valores e as 

percepções da realidade são diferenciados, contudo são 
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produzido em conjunto, promove a recriação A crise na educação na década de oitenta, nos países 
de histórias que são silenciadas pela própria americanos, foi atribuída ao despreparo dos professores, 
História. (SCHMIDT; GARCIA, 2006).estimularam-se pesquisas voltadas para a sua profissionalização, 

em que buscavam conhecer práticas e saberes que aumentasse 
O grupo de pesquisa optou pela linha investigativa da a eficácia na arte de ensinar, reconhecendo as diferenças e as 

Educação Histórica, em especial apropriaram-se da proposta de relações entre o saber sábio e o saber escolar.
investigação e do trabalho com os conhecimentos prévios dos Reflexões sobre o significado da escola perpassavam por 
alunos (BARCA, 2004); progressão de idéias históricas dos jovens (LEE, perspectivas reprodutivistas até a representação do espaço 
2001; 2003). Tais elementos auxiliam na seleção de fontes, na escolar como experiências sociais trouxeram novas concepções 
problematização dos conteúdos e na superação da cultura do de formação de professores e de relação ensino-aprendizagem.
silencio ou de “passividade” por parte de todos que participam do No estudo realizado por um grupo de professores em 
processo de ensino-aprendizagem (aluno, professor, comunidade).Curitiba percebeu-se que um mesmo conteúdo trabalhado por 

Barca (2001) no texto “Perspectivas em Educação Histórica” diferentes professores, em distintos contextos teve resultados 
investigou “Que idéias apresentam os alunos adolescentes sobre a diversificados, que estavam relacionados à predisposição em 
existência de diversas respostas histórias a uma questão concreta aprender dos alunos e à história ou experiências de seus 
sobre o passado?”. Sua pesquisa e metodologia foram aplicadas professores. Segundo entrevistas realizadas pelo grupo de estudos 
em alunos portugueses de 12 a 19 anos de idade e a temática era da UFPR os alunos não conseguiam fazer relação da História 
sobre: “Como se explica o domínio do oceano Índico pelos ensinada como as suas vidas, assim a disciplina de história 
portugueses durante o século XVI?”.pertencia apenas ao passado ou aos mortos.

Os alunos realizaram atividades, onde explicaram o domínio Na década de noventa os PCNs traziam algumas 
dos portugueses sobre o oceano Índico no século XVI por meio da proposições sobre o papel de quem ensina e de quem aprende. E 
escrita e de entrevistas, o resultado foi a constatação de diversos numa tentativa de partir da realidade o grupo reuniu fontes em 
níveis de pensamento, explicativas e descritivas, predominando a estado de arquivo familiar da comunidade em análise como o 
primeira forma. Contudo alunos mais novos apresentaram a objetivo de estimular por meio do ensino de história a construção 
compreensão da história no nível explicativo e isso confirmou alguns de uma consciência histórica. As atividades em sala de aula 
es tudos  re ferentes  à  cogn ição contextua l i zada na produziram um acervo de narrativas históricas, conteúdos 
contemporaneidade e refutou os estágios de desenvolvimento de resignificados, um acervo cultural e metodológico significativo 
Piaget.para a escola em seu conjunto social.

Valorizou-se nesta pesquisa os critérios que os alunos 
consideraram para opinarem entre as diferentes versões históricas. E s s e s  d o c u m e n t o s ,  t r a t a d o s  
Segundo análise de Barca o modo explicativo apresenta metodologicamente em aulas de História, 
concepções sobre a multiplicidade de perspectivas em História, e a produzem possibilidades de construção e 

reconstrução de identidades relacionadas à diversificação das versões históricas, para os alunos, estavam 
memória social, familiar e do trabalho; e, relacionadas ao uso de diferentes fatos e/ou opiniões de autores.
art iculando as memórias individuais,  A minoria dos alunos pesquisados apresentaram um 
fragmentadas, com a memória coletiva, o livro pensamento que considerava a utilização de uma metodologia 
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específica e a sua relação com a neutralidade nas versões conceituais, defendido por David Ausbel, estabelecer seqüência 
históricas, em que a subjetividade e os aspectos culturais passaram coerente, diferenciação progressiva na matéria de ensino e 
a fragmentar e promover outras perspectivas sobre o fundamentalmente pré-disposição para aprender.
conhecimento histórico, além disso a ausência da neutralidade ou A aprendizagem significativa crítica sobre um prisma 
a neutralidade ideal permearam as narrativas. No entanto, a antropológico busca respeitar a cultura do sujeito sem torná-lo 
multiplicidade de perspectivas como elemento próprio e submisso a ela, o mesmo poderá manipular informações, usufruir das 
enriquecedor da história foi levantada por número pequeno de tecnologias, conceberem novas e diferentes percepções de 
alunos. mundo.

Barca considera que embora algumas respostas dos alunos Baseado em Ausbel, Postman e Weingartner o autor 
sejam as mesmas elas estejam relacionadas aos sentidos que demonstra que a facilitação da aprendizagem significativa crítica 
podem ser conhecidos ou estranhos a eles, isto é, partem da pode ocorrer por meio dos seguintes princípios: 
realidade, das experiências do grupo analisado. 

Desse modo o sentido que os alunos atribuem a História na -interação social entre professor e aluno, preconizando o 
maioria das vezes não está explicito, cabendo ao professor questionamento, uma relação dialógica que desperte a 
d i a g n o s t i c a r  e  e s t i m u l a r  o  p e n s a m e n t o  h i s t ó r i c o  curiosidade.
progressivamente, durante o 3° ciclo de escolaridade, -Uso de diferentes materiais educativos. Para além dos livros 
preconizando a diversificação de fontes históricas e versões. didáticos, atualmente temos acesso a fontes imagéticas, artísticas, 

A abundancia de perspectivas na História, assim como a jornalísticas, entre outras que trazem novas possibilidades de 
sua provisoriedade advêm das novas relações que podemos correlacionar ensino à realidade.
estabelecer com o passado e isto deve encantar nossos alunos ao -O aprendiz carrega um arcabouço de percepções e 
invés de relativizarem as respostas sem considerar as suas representações. A percepção está relacionada à determinada 
peculiaridades. funcionalidade para seu perceptor (não mais receptor), um 

Talvez o primeiro passo recaia sobre uma nova concepção conhecimento prévio e peculiar a cada aluno e professor  que 
de História, a qual dialoga o tempo presente com o passado, as deverá se assemelhar para que haja interação e aprendizagem 
experiências dos sujeitos devem permear a realidade de significativa.
indivíduos/alunos que devem saber como organizar, e refletir -A linguagem denuncia como percebemos o mundo. Cada 
sobre as informações, a ponto entender as resignificações do disciplina apresenta uma forma de ver o mundo, o conhecimento é 
conhecimento Histórico. uma linguagem.

Moreira no artigo “Aprendizaje Significativo Crítico” define -As pessoas atribuem significados as palavras por meio de 
a aprendizagem significativa como aquela que promove a suas experiências. A consciência semântica também é uma 
interação entre o novo conhecimento ao conhecimento prévio, representação, mas para desenvolvermos a aprendizagem 
aspecto que leva o aprendiz a utilizar de sua estrutura cognitiva na significativa crítica é preciso perceber a mudança no significado 
construção e produção do conhecimento. das palavras, assim como o efeito fotográfico da linguagem, que 

Pede-se que nesta aprendizagem que difere da mecânica dificulta a percepção na mudança das coisas.
haja estratégias, metodologias organizadoras como: mapas -A aprendizagem pelo erro é uma superação necessária. 
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Nesta perspectiva o erro aparece como um mecanismo humano educacional possibilita que haja uma aproximação a 
importante na construção do conhecimento, além de considerar aprendizagem significativa crítica, reforçada pelo debate de 
a relevância a sua provisoriedade em oposição a verdades Moreira (2000). A utilização dos conhecimentos prévios, a 
duradouras. Importa reconhecermos a historicidade existente no identificação da cultura e do contexto dos sujeitos através de 
conhecimento e rejeitarmos as certezas. “arquivos familiares” viabiliza integrarmos a diversidade que 

-A desaprendizagem (não usar o conhecimento prévio) é permeia a comunidade escolar (alunos, pais, professores, apoio 
necessária quando o conhecimento prévio impede a técnicos, etc.) à sociedade.
compreensão de novos conhecimentos e/ou em ambientes em O texto de Barca (2001) também auxilia na reflexão sobre 
constantes transformações, nesse sentido o esquecimento seletivo minha pesquisa de mestrado, “Valorizando as práticas cotidianas no 
deve estimular a distinção do que é relevante ou irrelevante no âmbito escolar no interior Mato-grossense: História escolar também 
conhecimento prévio, um grande desafio para escola na é patrimônio (1990/2010)”, pois ambas analises buscam entender 
atualidade. quais são as concepções de história entre os alunos, nesta 

-A incerteza do conhecimento percorre pela noção de especificamente, privilegia a temática patrimonial, dentro de um 
que definições são invenções ou criações humanas, questionar contexto próprio, permeado por um intenso fluxo migratório no 
torna-se um importante instrumento de percepção, e a utilização interior do Mato Grosso. 
de metáforas nesse processo passa a ser instrumento que compõe Outro aspecto que pode ser correlacionado a este trabalho 
a construção do conhecimento. reside nas relações do pensamento ou noção de presente e 

-Diversificação nas estratégias de ensino e participação passado na comunidade escolar, já que meu recorte temporal 
ativa do aluno. Neste princípio a cópia pela cópia, o decorar sem (1990/2010) transita pelo tempo imediato, mas deseja relacionar a 
sentido, a reprodução são procedimentos inúteis. Por isso o história escolar patrimonial com outros espaços e temporalidades 
quadro-de-giz deve ser substituído por práticas que incentivem a históricas, isto é, precisa percorrer uma multiplicidade de versões 
participação ativa do aluno, em que o professor media e promove entre pioneiros, acervos oficiais, discursos políticos, memórias 
os princípios facilitadores de aprendizagem, mencionados, em individuais.
sala de aula. Segundo Moreira (2000) para que a escola contribua na 

Segundo Moreira identificar o conhecimento prévio do formação de sujeitos críticos ela precisa passar por grandes 
aluno, somando a pré disposição em aprender, a sua realidade transformações, entre os desafios deverá refletir sobre o seu 
cultural, a atitudes frente as mudanças, as incertezas conduzem contexto social, sobre as experiências dos seus alunos, 
ao exercício de aprender a aprender. Cabe ainda refletir sobre a reconhecerem que estes são perceptores do conhecimento, que 
complexidade que compõem o campo da aprendizagem e do necessitam metodologias adequadas ao seu meio cultural, tendo 
ensino, os quais não podem ignorar o currículo, o contexto, o em vista que a interação colabora na construção e/ou na 
sistema educativo, peças importantes na implementação e facilitação da aprendizagem significativa crítica, em novas 
promoção dos princípios que podem formar o aluno crítico. representações de mundo. 

Ao considerarmos as práticas de professores e alunos, o uso Em consonância a esta proposição, minha pesquisa entende que a 
e produção de materiais didáticos a partir das narrativas dos percepção de patrimônio cultural no âmbito escolar dialoga com 
alunos, proposta de Schmidt e Garcia (2006), o trabalho no campo um acervo documental dentro desta instituição educacional que 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

113

REVISTA ELETRÔNICA 5    DOCUMENTO MONUMENTO

No plano da História Imediata, muitos exemplos poderá ser resignificado por sua comunidade, assim como servirá 
de Cultura Material se encontram na própria de matéria-prima para se conhecer a História local a partir do 
sala de aula e nos corredores e arredores da interior (salas de aula, bibliotecas, laboratórios, recreio, etc.) 
escola: corpos humanos, roupas, móveis, escolar.
equipamentos esportivos, alimentos (...) Esta 
amostragem ainda é restrita, considerando-se a 
infinidade de outras experiências que lhe são 
contemporâneas. O Conhecimento Histórico 
ganha muito quando incorpora o imediato em Este trabalho objetivou investigar e relacionar, mediante 
seu universo, mas perde mais se ficar restrito a aspectos da (i) materialidade escolar e seus bens patrimoniais, 
este mundo, como presente contínuo. Um de como as histórias de vidas da comunidade escolar se cruzam à 
seus objetivos pode ser sair deste círculo vicioso, história local e à história estado do Mato Grosso, marcado a partir 
permitindo a compreensão de experiências 

da década de 70 por um intenso fluxo migratório, que formou uma 
sociais em diferentes temporalidades. (...) E o 

massa inter-étnica no município de Primavera do Leste. Segundo Patrimônio Histórico – edificado ou disperso em 
Menezes, se as mudanças sociais agem na composição da diferentes fazeres e saberes – contém 
identidade e essa está em movimento, devemos considerar a inestimáveis elementos para a discussão 
coexistência de uma pluralidade cultural através da ampla gama daquele universo. A História Imediata, por sua 

vez, oferece um torrencial de possibilidades étnica que dá forma a uma nova concepção de identidade:
temáticas e documentais, a partir de seu 
trabalho com os processos históricos em Com efeito, não só a identidade é um 
andamento. (SILVA, 2007). p r o c e s s o  i n c e s s a n t e  d e  

construção/reconstrução, como também 
Contudo tais elementos históricos, em abundancia, devem ganha sentido e expressão nos momentos de 

tensão e ruptura – precisamente quando se ser integrados a outras temporalidades, comparados a outros 
aguça a percepção da diferença e sua espaços, redimensionando em escalas de observação que possam 
presença se faz mais necessária. Assim, não contribuir no esclarecimento sobre a seguinte inquietação: como a 
existe identidade em abstrato. A identidade só herança patrimonial pode ajudar a entender a relação da escola 
poder ser identificada “em situação”. 

com a comunidade/sociedade? 
(MENEZES, 1993). 

Esta pesquisa, em andamento, perpassa por teorias 
thompsonianas e “fazeres culturais” de Certeau, em que a História 

Cabe neste estudo identificar a noção de Patrimônio no 
dialoga com perspectivas antropológicas, no sentido de observar e 

tempo presente e a sua relação com a escola. Investigar as (in) 
debater sobre como comunidades escolares percebem sua 

possibilidades que a concepção de Patrimônio evoca: um 
historicidade, suas práticas dentro do universo escolar que produz 

passado, vestígios, ruínas, uma percepção do presente. Analisar a 
arquivos documentais materiais e representações culturais.

escola enquanto um espaço de produção cultural através de 
A escola como 'lugar de memória' auxilia na percepção dos 

exposições, coleções, acervos e memórias.
simbolismos que por ela transitam, dá visibilidade a referenciais 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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históricos que perpassam por diferentes famílias, comunidades DOURADO, Nileide Souza. Entre caminhos e memórias: narrativas e 
que recriam identidades a partir de campos de conflitos sociais, cotidiano de itinerantes rumo a Poxoréo-MT (primeira metade do 
compõem um patrimônio cultural em evidencia, mas a ainda século XX). Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Ciências 
pouco valorizado. Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso, Mato 

Grosso.
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ENTREVISTA COM A HISTORIADORA
 ELIZABETH MADUREIRA SIQUEIRA

a

Marta Andréia Estancare Pinheiro Silva
marta.estancare@hotmail.com

presente entrevista complementa o projeto que integro junto ao Grupo de Pesquisa em História da Educa-
ção e Memória (GEM), do Instituto de Educação/PPGE da Universidade Federal de Mato Grosso. Durante os 
seminários do grupo, inúmeras vezes, lemos Luzes e Sombras, de autoria da historiadora Elizabeth Madureira 

Siqueira, como referência para os projetos relativos à educação no Mato Grosso, especialmente sobre o século XIX. 
Minha admiração pela historiadora aumentou e, assim, decidi entrevistá-la. O encontro ocorreu no dia 15 de setem-
bro, às 14h00, em sua residência, onde fui gentilmente recebida com carinhoso abraço e alegre sorriso, aliás, marca 
registrada de sua personalidade. Ao término da entrevista, concordamos que, depois de transcrita, sua redação 
final mereceria a revisão da entrevistada.
Nascida em 16 de agosto de 1947, na cidade de paulista de Franca, descendeu de dois eméritos professores, João 
Madureira e Norma Mussi Madureira. Seus estudos, do primário ao superior, foram realizados em sua terra natal, 
diplomando-se em História pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita – Unesp, no ano de 1969. Em 1976, chegou 
a Cuiabá, engajando-se na Universidade Federal de Mato Grosso, com vinculação no Departamento de História, 
na área de ensino, e também no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, na pesquisa. 
Atuou nesses dois campos por 27 anos. Em 1992, defendeu sua dissertação de Mestrado, intitulada A Rusga em 
Mato grosso: edição crítica de documentos históricos, junto à Universidade de São Paulo. Sete anos mais tarde, 
defendeu a tese de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Mato Grosso, versando sobre o estudo das origens da escola pública em Mato Grosso, sob o título Luzes e Sombras: 
Modernidade e educação pública em Mato Grosso (1860-1889), publicada no ano seguinte. 
Especializou-se na área de Informação e Documentação e também em Preservação e Divulgação do Patrimônio 
Documental, na UFMT. 
Além dos livros didáticos e científicos, dedica hoje parte de seu tempo no resgate da história das instituições de 
Mato Grosso e também no arranjo e sistematização de acervos documentais. É autora de inúmeros artigos 
publicados em periódicos especializados em Educação e História.
 Sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, desde 1983, foi a primeira mulher a chegar ao 
cargo de Presidente dessa Instituição, no biênio de 1998/2000, sendo reeleita para o seguinte. Membro da 
Academia Mato-Grossense de Letras ocupa a cadeira nº 29, patrocinada por Antônio Corrêa da Costa e ocupada 
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pelo eminente historiador Virgílio Alves Corrêa Filho e pelo integrar a UFMT, que tinha sido criada em 1970 e estava 
benemérito médico Virgílio Alves Corrêa. implantando novos cursos e departamentos, a exemplo do de 
Ao longo de sua carreira como historiadora, foi agraciada com História. Forneceu-me ele uma carta do DAU – Departamento de 
inúmeros diplomas, medalhas e comendas. É Cidadã Cuiabana e Assuntos Universitários, endereçada ao reitor dr. Gabriel Novis Neves, 
Mato-grossense, títulos consignados pela Câmara Municipal de que me contratou junto ao Departamento de História da UFMT. 
Cuiabá e pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Quando aqui cheguei, assustei-me com a falta de estrutura da 
respectivamente. cidade, a distância do campus (Coxipó), porém aos poucos e com 

a ajuda de colegas daqui e dos que chegaram naquela época, 
Entrevistada: Elizabeth Madureira Siqueira pude me adaptar com facilidade.
Entrevistadora: Marta Andréia Estancare Pinheiro Silva

Marta - De onde vem o seu interesse pela História? Essa paixão Local: Residência da entrevistada
vem do berço?Data: 15.09.2011

Horário: 14:00 hs.
Elizabeth - Sim, a grande paixão que adquiri em meu berço foi a de 
professora, visto que tanto minha mãe como meu pai se dedicaram Marta - Porque Elizabeth? Nome de rainha?
ao magistério e nele se aposentaram. Aprendi a ensinar e sempre 
gostei muito desta arte. A História foi a opção que tive quando Elizabeth - Quando eu nasci, aos 16 de agosto de 1947, a rainha 
terminei o ensino médio, pois em Franca-SP, onde nasci, havia duas Elizabeth, hoje com mais de 80 anos, visitou o Brasil. Foi um período 
faculdades: a de Direito e a da Ciências Humanas e Sociais, optei de muito entusiasmo e ilusão por parte dos brasileiros, visto 
pela segunda, curso de História. Inicialmente não gostava, visto que pensarem que ela, na categoria de rainha, poderia proceder a 
eram apenas decoreba e repetição de nomes e datas, porém aos milagres com sua varinha de condão. Todos queriam dela se 
poucos comecei a vislumbrar a possibilidade de pesquisa e aproximar e sua visita foi objeto de inúmeras reportagens em 
ampliação do conhecimento na área.jornais, revistas e rádio. Foi embalada por esse ideário que minha 

mãe, Norma Mussi Madureira, e meu pai, João Madureira, 
Marta - Procurou flertar com outras áreas do conhecimento, antes resolveram colocar Elizabeth como meu nome, com a mesma 
de optar pela História?grafia inglesa, a fim de que eu tivesse o caminho suave de uma 

rainha. 
Elizabeth - O meu grande flerte foi com a Música, visto ter estudado 
22 anos de piano e lecionado junto ao Conservatório Musical Jesus Marta - Como foi sair de São Paulo para viver em Mato Grosso?
Maria José, em Franca. Paralelo a essas atividades, montei um curso 
de música popular junto à Associação do Comércio da mesma Elizabeth - Sair de São Paulo, em 1976 e vir para Mato Grosso, não 
cidade, com muitas alunas. Foi a partir daí que dei os primeiros foi fácil, uma vez que eu já trabalhava como professora da rede 
passos na composição musical, fazendo arranjos e montando pública de ensino (fundamental e médio) na capital paulista, há 
conjunto musical – MPB, com apresentações nas cidades vizinhas. mais de 5 anos. Porém, um primo meu, que assessorava o então 
Foi um tempo muito feliz, visto que a música me auxiliou no equilíbrio Ministro do Planejamento, Reis Veloso, me convidou para vir 
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do mundo e me fez compreendê-lo, não só nas consonâncias, a pena, pois acredito que a função primordial de uma universidade 
mas, sobretudo, nas dissonâncias. pública é fazer chegar o conhecimento nela produzido até a 

sociedade mais ampla. O mesmo pude fazer com minha tese de 
Marta - Que autor /pensador teve importância/influência na sua doutoramento na área da História da Educação, publicando-a sob 
formação? o formato de livro, pela Editora da UFMT, em parceria com o 
 importância/influência na sua formação? INEP/COMPED.

Elizabeth - Minha formação de historiadora trilhou três grandes Marta - Qual a obra mais querida sobre Mato Grosso?
linhas teóricas: no 1º e 2º anos, a tradicional Escola Positivista, onde 
preponderavam nomes, datas e locais. Do 3º ano em diante, Elizabeth - Considero mais relevantes duas obras:
algumas pinceladas marxistas, porém muito tênues. Foi somente 1. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais – 
após a formatura que iniciei, na Universidade de São Paulo, meu livro didático de História de Mato Grosso para o ensino médio 
primeiro mestrado, em História da América, com enfoque na (2001);
questão do Prata. Ali, comecei a ler obras marxistas, porém foi com 2. Luzes e sombras: modernidade e educação pública em 
o meu engajamento na UFMT, através dos cursos de Mato Grosso (1870-1889) – tese de doutorado defendida 
especialização oferecidos por esta Instituição, que pude me junto à UFMT/IE/PPGE, na qual eu resgato o nascimento da 
aprofundar nessa teoria. Mais tarde, a Escola dos Annales me escola pública em MT, neste período cronológico. Esta obra 
fascinou, visto que o olhar para o contexto assumia dimensões serve de base a todos aqueles que investigam a educação 
nunca antes reveladas. Muito do aprendizado dessa última de Mato Grosso.
corrente histórica pude adquirir junto aos estudos e pesquisas 
desenvolvidas na UFMT/Instituto de Educação/Grupo de Pesquisa Marta - Como foi a sua passagem pela Universidade Federal de 
Educação e Memória (GEM). Das leituras, discussões e muita Mato Grosso?
pesquisa, originou minha tese de doutoramento.

Elizabeth - Iniciei junto ao Departamento de História e ao Núcleo de 
Marta - A sua produção resulta de uma ação planejada ou Documentação e Informação Histórica Regional. No primeiro, 
existe espaço para o imprevisto? ministrava 20hs semanais de aula, tendo ali lecionado diversas 

disciplinas. No NDIHR pude desenvolver projetos de pesquisa e 
Elizabeth - Sempre planejada, ou melhor, determinada. Como manter estreito contato com o universo documental. Assim, 
sempre lecionei, achei por bem, após seis anos de intensas conseguia, na medida do possível, aliar as duas instâncias do saber 
pesquisas sobre Mato Grosso, socializar e democratizar esse acadêmico: o ensino e a pesquisa.
conhecimento através da escrita de livro didático. Isso exigiu, além Mais tarde, dirigi a área de Humanidades junto ao 1º Ciclo de 
de farto conhecimento de conteúdo, a dedicação na forma, visto Estudos, quando me cabia orientar todas as disciplinas – língua 
a necessidade de transladar esses conhecimentos de uma portuguesa, filosofia, antropologia, história e metodologia de ensino 
maneira didática, clara e precisa para o compêndio didático, a – ministrado aos cursos básicos da UFMT nos seus dois primeiros anos. 
ser manuseado por alunos e professores. Foi um esforço que valeu Hoje, o 1º ciclo desapareceu, ficando cada curso incumbido de 
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organizar integralmente o currículo dos cursos. franceses e prussianos, cujo ideário foi transladado para o Brasil, 
Em seguida, dirigi o Núcleo de Documentação e Informação tendo sua realização plena no Rio de Janeiro, o grande laboratório. 
Histórica Regional, o que me oportunizou realizar a organização Em Mato Grosso a concretização do projeto moderno foi muito 
do órgão, recuperando sua memória e intensificando as especial, uma vez que, por se tratar de um território heterogêneo em 
publicações. termos de etnias, ganhou contornos específicos, sem deixar de 

seguir as linhas mestras do grande projeto imperial.  Ter uma obra, 
com tiragem de 3.000 exemplares e hoje esgotada, é prazeroso e Marta - Em sua opinião, o que determinou o aumento da 
recompensador para qualquer autor, uma vez que seu objetivo é o produção Historiográfica Mato – grossense?
de que sua produção seja apropriada por um número significativo 
de leitores.Elizabeth - Certamente foi à criação do curso de História da UFMT, 

responsável pelo desenvolvimento de pesquisas, hoje publicadas 
Marta - De onde vem essa grande paixão pelas fontes históricas?em livro e periódicos. De outro, com o crescimento da 

competência do Departamento de História, foi criado, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em História – PPGHIS, o curso de Elizabeth - As fontes são, para o historiador, ferramenta e inspiração 
Mestrado e, hoje, para orgulho de todos os fundadores e para o seu trabalho. Após a escolha do tema a investigar, ele se 
sucessores, o Doutorado. A UFMT marcou, sem dúvida alguma, um lança num dos mais prazerosos campos de atuação: o 
divisor de águas no campo da historiografia regional levantamento da empiria que servirá de subsídio para embasar sua 

propositura investigativa. Mas as fontes, por si só, nada revelam, 
transformando-se de documentos em monumentos a partir de sua Marta - Quais foram os caminhos percorridos para escrever Luzes 
análise por parte do historiador. Partindo desse pressuposto, e Sombras? E Porque escolheu essa temática e temporalidade? 
considero as fontes, por si só, memória, sendo que, a partir de sua Qual foi a sensação quando soube que a edição estava 
apropriação pelo historiador, transforma-se em história. Foi por isso esgotada?
que, pensando nos jovens pesquisadores, procurei durante quase 40 
anos, levantar, organizar e disponibilizar fontes documentais, a fim Elizabeth - Luzes e sombras nasceu da organização das fontes do 
de que eles pudessem, hoje e no futuro, reescrever sobre temas GEM/IE, junto ao Arquivo Público de Mato Grosso. Conseguimos 
inéditos e também os já abordados, ampliando a compreensão da sistematizar e digitalizar todos os Regulamentos da Instrução 
história nacional e regional.Pública do Império. Então, frente a eles, perguntei: o preconizado 
 na legislação foi realizado? A partir daí, busquei nas latas e caixas 
Marta - Durante suas pesquisas, quais as descobertas que mais do mesmo arquivo, assim como nos livros, relatórios, na legislação 
prenderam sua atenção?e imprensa resposta à minha indagação. A Modernidade entrou 

enquanto categoria analítica, uma vez que o Império desejava 
que a educação pública fosse a condutora de todo o processo de Elizabeth - Em primeiro lugar, a documentação do Arquivo Público 
modernização do Brasil independente. Assim, procurei de Mato Grosso, organizado simplesmente por ordem 
compreender o que se almejava para uma escola moderna. Para cronológica, mas que continha, em cada caixa ou lata, diversos 
isso, li diversos autores europeus da época, especialmente temas que mantinham, nesse conjunto documental, sequências 
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espetaculares e temáticas que até então não haviam sido de amplo conhecimento da sociedade nacional e regional. A 
abordadas. apropriação desse produto tão especial, gerado com verba 
Outro acervo interessantíssimo é o do NDIHR, seja nas microfichas e pública, deve se realizar tanto no interior da academia como entre 
microfilmes detentor de uma inédita documentação relativa ao pesquisadores autônomos e professores das redes pública e privada 
período colonial, especialmente as correspondências dos de ensino (fundamental e médio), colaborando para estimular o 
capitães-generais, reveladoras de preciosas informações sobre necessário e permanente processo de capacitação docente, visto 
Mato Grosso em seus primórdios. De outro, inúmeros rolos que a partir da leitura do que é produzido nas Universidades, a 
contendo a coleção dos periódicos que circularam em Mato esfera mais ampla do setor educacional se beneficia diretamente..
Grosso durante o Império e República, constituem riquíssimas Como coordenadora da Editora da UFMT, por 5 anos (2005-2010), 
fontes, antes consideradas secundárias, mas que atualmente procurei elevar o número das publicações, proceder a um 
amparam, no mesmo grau de grandeza, as diversas leituras e lançamento coletivo no final de cada ano – Prata da Casa – 
avaliações sobre a realidade social. Ao lado desses microfilmes, o atraindo a população em geral que compareceu aos eventos 
NDIHR reproduziu obras raras sobre os contextos nacional e mato- como folheou os livros e os adquiriu a preço simbólico. Assim, a 
grossense. Hoje, o NDIHR já possui um aparelho capaz de Editora Universitária cumpria um dos princípios básicos que norteiam 
transportar os microfilmes para o CD-ROM, facilitando as universidades públicas: a de socializar e democratizar os 
sobremaneira as pesquisas e colaborando para o cumprimento conhecimentos produzidos no interior da academia. Essa 
de uma de suas metas: democratizar as informações. importante realização só foi possível com muito trabalho, 

dedicação e, também, com o apoio da administração superior, 
 Marta - Que temas ainda gostaria de pesquisar? Reitoria e Vice-Reitoria, que disponibilizaram, no orçamento da 

UFMT, uma parcela específica destinada à Editora Universitária.
De outro, a experiência à frente da gestão da EdUFMT Elizabeth - Meu desejo é produzir um grande catálogo temático 
proporcionou-me uma maior articulação com a comunidade sobre Mato Grosso, integrado por uma equipe multidisciplinar e em 
acadêmica, na medida em que seu Conselho Editorial foi ampliado parceria com diversas instituições de pesquisa regionais e 
tornando-se mais representativo, de forma que os Conselheiros não nacionais detentoras de acervos relativos a Mato Grosso. O fruto 
só passaram a traçar a política editorial, mas auxiliaram na escolha e desse projeto será um instrumento de pesquisa virtual que servirá 
seleção dos originais de obra apresentados para publicação, além de guia para os iniciantes, assim como colaborará para facilitar as 
de contribuir na discussão dos impasses administrativos do órgão. O investigações dos já profissionais.
papel do Conselho, de pensar os caminhos da Editora, de dar-lhe 
direção segura, foi o grande incentivo para minha permanência à  Marta - Como foi dirigir a Editora da UFMT?
frente do órgão por tanto tempo. No interior do Conselho Editorial fiz 
grandes amigos e parceiros com os quais muito aprendi.Elizabeth - As Editoras Universitárias se constituem em importantes 
Quanto à parte administrativa da Editora - a parcela mais pesada instâncias de socialização e democratização dos conhecimentos 
da Coordenação, visto que revestida de cronogramas rígidos que gerados no interior das universidades para a sociedade mais 
envolvem o processo de produção - revisão, editoração e ampliada. Sustentadas por verbas públicas, seja no ensino ou na 
publicação - pude reaprender a dirigir um organismo público de pesquisa, o resultado desse processo – as publicações – deve ser 
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múltiplas facetas, tendo sido a informatização a grande Elizabeth - Bem, morrer e nunca mais ser lembrado é o pressuposto 
facilitadora. Por outro, mantive com os funcionários e bolsistas um dessa máxima de Estevão de Mendonça, precursor da nossa 
relacionamento fraterno e harmonioso, mesmo revestido de historiografia. Só que ele estava muito enganado, pois qualquer 
compromisso e seriedade no que tange ao andamento dos pesquisador sério que investigue a realidade regional não prescinde 
trabalhos. Foram eles, nessa esfera, grandes colaboradores e da clássica Datas Matogrossenses, um relicário da história mato-
parceiros. De outro, busquei estimulá-los a avançar nos seus grossense e representativa de um esforço muito grande 
trabalhos, a estudar, a se capacitar, chegando o setor de Revisão implementado, em 1919, tendo sido a mais importante obra 
a publicar Trabalhos Acadêmicos: passo a passo, importante lançada durante as comemorações do bicentenário de fundação 
instrumento de auxílio a docentes, discentes e técnico- de Cuiabá. Trata-se de uma enciclopédia que alinhava, por dia, 
administrativos. O sucesso dessa obra foi tão grande que ela se mês e ano, a trajetória de Mato Grosso, incluindo personalidades, 
esgotou rapidamente. Hoje, o mesmo setor pensa em ampliar e lugares e eventos. Estevão de Mendonça, num momento de 
aperfeiçoar o livro, visando sua segunda edição.  Na instância desesperança, deixou dito e escrito uma máxima com a qual não 
administrativa, foi extremamente prazeroso e rico o contato com concordo: Morre para sempre quem morre em Cuiabá. A forte 
os autores, os grandes responsáveis pela dinâmica de qualquer presença dele entre nós, através de suas obras, sua biblioteca e seus 
Editora Universitária, visto disponibilizar sua produção científica papéis o imortalizam, desdizendo a faceta da morte que ele 
para publicação. Foi ao longo dos cinco anos de gestão que preconizou.
pude, através deles e dentro de um relacionamento pautado pelo 
respeito e extremado diálogo, que me foi propiciado um dos  Marta - De todos os historiadores de Mato Grosso, quais a senhora 
maiores ganhos: ler e conhecer o extenso universo da rica e mais admira?
diversificada produção da Universidade Federal de Mato Grosso. 
De outro, a Editora da UFMT levou ao conhecimento nacional – Elizabeth - Com tantos anos de leitura e pesquisa seria muito difícil 
através das Bienais do Livro – o conjunto da sua produção, sempre escolher um dentre tantos, pois divido-os por geração e cada uma 
muito festejada pelo público presente nesses eventos. delas contribuiu substancialmente para o avanço da escrita da 
A Editora Universitária inaugurará, em novembro de 2011, sua nova história mato-grossense. Admiro muito os autores nacionais que 
sede própria, graças à disponibilização, no orçamento da UFMT de conseguiram “enxergar” o sertão, a exemplo de Sérgio Buarque de 
2010, de verba específica de infraestrutura destinada para isso. Holanda, intelectual que escolhi como meu patrono no Instituto 
Contando com acomodações condizentes, agradáveis e com Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Li-o desde os bancos 
linhas modernas e arrojadas, a EdUFMT poderá, em sua própria universitários e quando iniciei a pesquisa sobre Mato Grosso sua 
sede, promover lançamento de livros, realização de eventos e escrita foi basilar para a compreensão da multiculturalidade 
também manter aberta ao público universitário e geral, sua regional e da forma como ele, mesmo sendo paulista, conseguiu, 
livraria. com muita elegância e competência, quebrar o mito do 

bandeirante, colocando o saber indígena como o grande condutor 
Marta - Estevão de Mendonça, historiador Mato-grossense, disse do processo expansionista em direção ao extremo oeste colonial. 
certa vez, que quando morresse a História de Mato Grosso Ao lado de Holanda, no âmbito regional, destaco Virgílio Alves 
morreria com ele. A senhora concorda? Corrêa Filho, de farta produção e intelectual de peso da 
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historiografia regional e nacional. Nestes dois, homenageio todos bolsistas. Em 2009 iniciamos a recolha dos diversos acervos privados, 
os demais de suas gerações.  Inegavelmente, os historiadores filão documental de grande riqueza e que têm auxiliado 
atuantes na UFMT (de 1970 até a atualidade) foram e são graduandos e pós-graduandos na elaboração de seus trabalhos 
determinantes na evolução da escritura histórica, visto ser sua acadêmicos. Um site www.ihgmt.org.br veio coroar os nossos 
produção, assim como a dos pós-graduados, revestida de caráter esforços, de forma a democratizar as informações dos acervos, seja 
inovador, abrindo perspectivas temáticas e revolucionando as através de catálogos e também da documentação e obras raras 
abordagens, legado inegavelmente de peso.  Esse digitalizadas. Assim, nossa paixão foi construída ao longo de um 
conhecimento, gerado pela pesquisa, foram e são transmitidos processo capaz de gratificar duplamente: a Instituição e, 
diuturnamente nas salas de aula, estendendo para além dos especialmente a mim, que muito aprendi nesse trajeto, repassando 
muros da academia os conhecimentos inovadores, veiculados as técnicas de arranjo e democratização das informações a um 
não só através das publicações, mas circulando em eventos grande número de jovens pesquisadores, sucessores desse trabalho, 
nacionais e internacionais. certamente.

 Marta - O Ponto de Cultura/IHGMT é a sua paixão na  Marta - Como a senhora gostaria de ser lembrada daqui a 50 
atualidade? anos?

Elizabeth - Sempre fui apaixonada pela Casa Barão de Melgaço, Elizabeth - Como uma historiadora sem preconceito no fazer 
entendida, desde a década de 1970, como espaço de grande histórico, visto jamais ter discriminado o trabalho manual do 
potencialidade de pesquisa. Lá adentrei, em 1978, com duas intelectual, pois arranjar os acervos, manusear as fontes foi essencial 
bolsistas e, na convivência com insetos, traças e muita poeira, tive na inspiração de qualquer pesquisa; 
o privilégio de manusear um acervo fantástico e pouco - Uma profissional que sempre gostou das fontes, não por elas 
conhecido. Após dois anos de trabalho, tracei uma meta: mesmas, mas enquanto potencialidades concretas e ferramentas 
transformar a Casa Barão de Melgaço num centro de pesquisa. do historiador, de hoje e do futuro, uma vez que cada geração lê os 
Assim, na década de 1980, abri projetos no interior da UFMT e, na documentos a partir de indagações diferenciadas, gerando um 
de 1990, com o apoio do CNPq/Projeto Norte foi possível a sempre renovado fazer história. 
aquisição de material permanente capaz de impulsionar o início - Que se dedicou ao privilegiado trabalho de arranjo de acervos 
dos trabalhos de sistematização da documentação. Foi na virada privados, oportunizando-lhe maior compreensão da realidade 
da década de 90 para 2000, que começou a ser delineado um mato-grossense, além dos ganhos de aprendizado cultural e social 
protótipo do sonhado Centro de Pesquisa. Foi a partir de 2008, obtidos através da aproximação com as famílias detentoras dos 
graças ao apoio do IPHAN/MinC, conseguimos transformar os acervos; 
espaços da biblioteca, hemeroteca e arquivo da Casa Barão de - Que apostou na democratização dos conhecimentos “científicos” 
Melgaço, num Ponto de Cultura. Através desse projeto equipamos para um público mais amplo, através da elaboração de livros 
o Centro de Pesquisa com aparelhagem de alta tecnologia, assim didáticos;
como foi viabilizada a contratação de serviços especializados de - Que sempre esteve presente nas instituições da comunidade, 
higienização e digitalização dos acervos, além do apoio dos pelas quais foi abraçada e tornando-se, com muita honra, membro 
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efetivo das duas instituições culturais mais antigas de Mato Grosso 
– o Instituto Histórico e Geográfico e a Academia Mato-Grossense 
de Letras;
- Que foi agraciada com inúmeras insígnias, como os títulos de 
Cidadã Cuiabana e Mato-Grossense, duas honrarias que mais lhe 
sensibilizaram;
- Que manteve, tanto com a Universidade Federal de Mato Grosso 
como com a comunidade em geral, relação fraterna, de 
compromisso profissional, tendo  convivido harmonicamente com 
ambas, entendendo o papel de cada uma no interior do contexto 
mato-grossense;
- Como uma historiadora que deixou trabalhos interessantes de 
recuperação de memória e da identidade das instituições mato-
grossenses, a exemplo do Tribunal de Justiça, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral e 
a UFMT;
- Como alguém que queria ser presenteada, pelo menos, com 
mais duas vidas a fim de conseguir se aperfeiçoar e deixar às 
gerações futuras contribuições mais maduras e abalizadas. Como 
isso não foi possível, deu o melhor de si, fazendo com que cada dia 
fosse composto por momentos de prazer e dedicação, pois 
poderiam não mais acontecer.



125

A GESTÃO DO ACESSO E A REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
NA REVISÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA ARQUIVOLOGIA

INTRODUÇÃO

O

Vitor Manoel Marques da Fonseca²
FONSECA@arquivonacional.gov.br

4 Ora, essas funções nada mais são do que a fragmenta-
ção sofisticada dos dois objetivos principais – a destinação é a definição do que deve ou não ser guardado; preser-
vação e arranjo têm a ver com a conservação e organização do que foi selecionado para guarda permanente; 
descreve-se, divulga-se e fornece-se informação a fim de que, quando necessários, os documentos guardados 
possam ser localizados e utilizados.

Neste texto, nossa intenção é centrar a análise na descrição. Isso se dá não só porque é uma das funções 
básicas dos arquivos, mas também porque é, nos últimos anos, paralelamente às mudanças tecnológicas e cultura-

s arquivos existem para guardar e dar acesso a documentos e às informações que eles contêm. Essa afirma-
ção, ainda que simples, resume a função dos arquivos desde a Antiguidade e, ainda hoje, com todos os 
recursos para tecnológicos disponíveis, continua válida.

Se por um lado, esta afirmação ressalta uma continuidade imemorial entre os arquivos, não podemos nos 
esquecer, entretanto, que os conceitos de guarda e de acesso, mudaram ao longo do tempo. Hoje, quando se fala 
em guarda, a opção não se resume à guarda de um original ou de sua cópia em papel, mas inclui outras possibilida-
des, por exemplo, em microfilme ou em versão digital / eletrônica. Da mesma maneira, se na maior parte da história 
dos arquivos a tônica foi o impedimento, sendo o acesso aos documentos limitado a muito poucos membros do 
Estado, hoje os governos propõem-se a reduzir ao mínimo as restrições, a transparência na gestão pública é vista 
como obrigação de todo Estado e decorrência obrigatória de um regime democrático, tornando-se inconcebível 
que seja negado ao cidadão o direito às informações sobre ele e sobre tudo que repercute em sua vida privada ou 
social. O livre acesso é a regra, e as limitações que necessitem existir têm, obrigatoriamente, um caráter temporá-
rio.³

Desses dois grandes objetivos dos arquivos, derivam todas as demais funções que lhe são atribuídas, resumi-
das por Schellenberg, ao se referir aos arquivos permanentes, como quatro, as de destinação, preservação e arran-
jo, descrição e publicação e, finalmente, referenciação.
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is que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea, uma das limitação atrelarem o conceito de descrição ao de instrumento de 
áreas de trabalho dos arquivistas que mais tem sido transformada. pesquisa. É evidente que processo de descrição culmina com a 
Uma das inegáveis provas dessa afirmação é o acelerado proces- produção de instrumentos de pesquisa, mas é importante que a 
so de normalização que as atividades de descrição vêm sofrendo definição chame atenção para as características e atributos 
internacionalmente e, por reflexo, também em várias comunida- específicos do conceito. Nesse sentido, uma conceituação mais 
des profissionais nacionais. centrada na idéia de descrição como processo é aquela surgida no 

bojo do trabalho de normalização da descrição empreendido pelo 
Conselho Internacional de Arquivos: 

elaboração de uma acurada representação de 
Muito comumente na área, a descrição vem sendo uma unidade de descrição e de suas partes 

conceituada como o conjunto de atividades relativas à produção componentes, caso existam, por meio da 
de instrumentos de pesquisa. Assim o fez Schellenberg, ao afirmar: extração, análise, organização e registro de 

informação que sirva para identificar, gerir, 
Aplicado aos materiais documentários, o localizar e explicar documentos de arquivo e o 
termo descrição compreende todas as contexto e o sistema de arquivo que os produziu. 
atividades exigidas para a preparação de Este termo também se aplica ao produto desse 

8instrumentos e meios de busca. Descrição, de processo.
acordo com o dicionário, é a enumeração das 
qualidades essenciais de um objeto. Esta Essa conceituação dá especial relevância a alguns 
definição aplica-se tanto aos documentos aspectos. O primeiro deles é que a descrição é uma representação, 

5
como aos demais objetos. o que nos permite inferir que não substitui, nem pode conter, 

integralmente, o documento representado. Além disso, é uma 
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define construção, tem um autor que, embora extraia dados do 

como: “Conjunto de procedimentos que leva em conta os documento, os analisa, organiza e registra a partir de seu ponto de 
elementos formais e de conteúdo dos documentos para vista, suas experiências e objetivos. Também chama a atenção 

6elaboração de instrumentos de pesquisa”.  Definição semelhante para as utilidades da descrição, a identificação, gerência, 
é dada por Richard Pearce-Moses: localização e explicação do documento, do contexto e do sistema 

de arquivo de em ele que foi produzido. Dessas utilidades, 
The process of creating a finding aid or other 

identificação, gerência e localização são tradicionalmente 
access tools that allow individuals to browse a 

reconhecidas, mas a idéia de que a descrição explica o surrogate of the collection to facilitate access 
documento, o contexto de sua produção e o sistema de arquivos and that improve security by creating a record 
que o produziu é algo novo.of the collection and by minimizing the amount 

7 Na verdade, esses três novos aspectos estão ligados entre si of handling of the original materials. .
pela idéia do contexto. Explicar o documento é, dentro da 
Arquivologia, mais do que simplesmente fornecer informações Tais definições, todas pertinentes e verdadeiras, têm como 

A DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA
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básicas sobre ele (seu título, data, gênero/espécie e dimensões ou termos práticos gerais, as consequências foram o fato de que a 
quantificação). Trata-se de entender o documento em relação ao busca de uma informação nunca podia ser feita no acervo de uma 
seu produtor, às funções e atividades que este exerce e, no instituição arquivística como um todo e que, na medida em que os 
exercício das quais a elaboração daquele documento se fez instrumentos de pesquisa eram estruturados diferentemente, a 

11necessária, e em relação aos demais documentos do mesmo cada instrumento se devia aprender a usá-lo.
produtor. Explicar documentos é, pois, vê-los dentro do contexto 
em que foram produzidos,  e descrevê- los impl ica, 
necessariamente, em explicar esse contexto.

Embora a enunciação do conceito contexto seja muito 
nova nos textos técnicos da área, ele sempre esteve subjacente. A 

A entrada em cena dos computadores provocou enormes 
própria base da teoria arquivística, o principio da Proveniência, 

transformações na área da informação. As primeiras instituições 
também conhecido como do Respeito aos fundos, repousa na 12 afetadas foram os centros de referência e as bibliotecas, áreas que 
idéia de que um documento fora do seu conjunto tem sua carga 

já realizavam seus trabalhos com base em uma série de normas. 
de informação prejudicada e que perde até em termos de sua 

Nestas áreas, pouco a pouco, mais do que somente se pensar em 9autenticidade.  Essa visão já fundamentava a redação por Natalis 
informatizar o catálogo, permitindo rápidas buscas no acervo, 

de Wally da famosa circular do ministro do Interior da França em 
outras atividades passaram a sofrer mudanças. O surgimento do 

1841 que determinava que o conjunto de documentos de uma 
padrão MARC (Machine Readable Cataloging Record) alavancou 

dada entidade (seu fundo) deveria se manter unido, não 
tais transformações:  10recebendo nem perdendo documentos de outros produtores.  

Natalis de Wally era não somente arquivista, mas também tem-se no final dos anos 1950 a iniciativa da 
historiador e, sofrendo a influência do Positivismo, sabia que, como Library of Congress (LC) a qual começou a 
estratégia para uma leitura mais científica (diga-se mais objetiva) investigar sobre a possibilidade de automatizar 
dos documentos, importava que os pesquisadores encontrassem suas operações. Entre os anos de 1965-66, após 

algumas conferências entre a LC e outros o conjunto íntegro, não corrompido por adições ou subtrações 
órgãos, como a Counsil [sic] on Library Resources que prejudicassem o entendimento de como os fatos históricos  
(CLR), foi apresentado o padrão aberto de haviam se dado.
catalogação conhecido como MARC, criado A percepção de que cada fundo é único levou, 
pela LC, para padronizar a estrutura, o 

erroneamente, os arquivistas a pensarem que cada um dos fundos 
conteúdo e a codificação dos arquivos 

deveria ser organizado e descrito de uma maneira singular, bibl iográficos armazenados em f ichas 
específica. Isso resultou na existência de um grande número de catalográficas e convertê-las para o meio 
instrumentos de pesquisa organizados a partir de critérios legível por máquina, significando que um 
diferentes. Além disso, por ignorância ou por deliberado desejo de computador pudesse ler e interpretar a 

informação num registro bibliográfico, de modo distinção da Biblioteconomia, até mesmo regras simples, como a 
a possibilitar o intercâmbio de registros entre de que as entradas de nomes pessoais devem ser sistematizadas, 
bibliotecas [...] o padrão MARC possibilita foram muitas vezes desprezadas. Do ponto de vista do acesso, em 

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS E MUDANÇAS TÉCNICO-METODOLÓGICAS – 
AS NORMAS DE DESCRIÇÃO.
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adicionar informações, definir campos para O uso do Micro-Isis, no entanto, provocou algumas 
uso local, atualizar informações existentes, inquietações entre os profissionais. A primeira é que, sendo um 
atribuir pontos de acesso recuperáveis e software elaborado para bibliotecas, não permitia a descrição 
possibilita a catalogação cooperativa, multinível, característica fundamental da descrição arquivística – 
flexibilizando o processo de catalogação, 

isso obrigava, por exemplo, que, para elaboração de um guia de 13
através da interoperabilidade.

fundos, houvesse uma base que registrasse as descrições nesse nível, 
enquanto se algum desses conjuntos tivesse uma descrição mais 

A partir de então, a realização de catálogos coletivos foi 
detalhada, isso estaria consignado numa outra base. Por outro lado, 

extremamente facilitada, bem como a realização de consórcios, 
ao mesmo tempo que o uso de uma base de dados facilitava e 

de modo que, por exemplo, uma biblioteca pudesse aproveitar o 
agilizava sobremaneira a pesquisa, provocava o desejo de se ter 

trabalho de catalogação e indexação realizado por outra, 
uma solução tecnológica que pudesse congregar as descrições de 

poupando assim esforços e recursos, e permitindo a recuperação 
todo o acervo de uma mesma instituição, velha aspiração dos 

da obra de uma forma mais consistente. O uso da internet, comum 
arquivos, onde uma pesquisa mais abrangente provocava, 

algum tempo depois, fez acelerar esses avanços: não só os 
necessariamente, o manuseio de uma grande quantidade de 

catálogos coletivos passaram a ser alimentados online por todas 
instrumentos de pesquisa.

as instituições participantes, como também a pesquisa por uma 
Importa recordar que a entrada dos computadores nas 

determinada obra passou a ser feita no acervo de várias 
instituições arquivísticas ocorreu num contexto de crescimento do 

instituições.
número de usuários nos arquivos, de aumento dos recolhimentos, de 

No caso dos arquivos, computadores constituíram uma 
diminuição do número de funcionários e da consolidação da idéia 

realidade mais palpável, e ao mesmo tempo mais instigadora, na 
de direito à informação como direito social. Obviamente, essa nova 

década de 1980. Em alguns casos, começou-se, inclusive, a se 
tecnologia provocou uma expectativa de que seu uso, por si só, 

colocar a necessidade das instituições prepararem-se para o 
resolveria os problemas que afligiam a área.14 recolhimento de documentos digitais; em outros casos, elas 

A partir das experiências com o Micro-Isis, e tendo os 
tinham o primeiro contato com essas máquinas para uso nas 

benefícios trazidos pelos computadores às bibliotecas como 15 atividades técnicas.  Inicialmente, a primeira reação foi a criação 
exemplo, surge e ganha ânimo a idéia de normalizar a descrição 

de bases de dados, cuja grande vantagem era a possibilidade de 
arquivística para potencializar o uso dos computadores como 

uma rápida pesquisa e da impressão de diversos tipos de relatórios, 
ferramenta. Se já se pretendia conseguir realizar buscas em todo o 

entre eles, um inventário. O problema é que, nessa ocasião, 
acervo de uma instituição, a vulgarização da Internet permitiu que 

estando os arquivos ainda presos à tradição de se criar estruturas 
se sonhasse ainda mais longe, com a possibilidade da junção, ainda 

de descrição diferentes para cada fundo, são criadas várias 
que virtual, de fundos fisicamente separados. No entanto, ficava 

bases, cada uma diferente das outras. Nesse sentido, o uso do 
evidente que todas essas possibilidades só poderiam se concretizar 

Micro CDS/Isis, conhecido popularmente como Micro-Isis, software 
na medida em que a entrada de dados nos computadores fosse 16 livre distribuído pela Unesco, facilitava essa multiplicidade de 
padronizada, o que não poderia ser alcançado sem que o processo 

bases de dados, na medida em que, de fácil utilização, permitia 
mesmo da descrição arquivística fosse normalizado.

que os próprios arquivistas elaborassem suas bases e decidissem 
como seriam estruturados seus relatórios.
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AS NORMAS DE DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA E A AMPLIAÇÃO DO ACESSO 
AOS DOCUMENTOS

O processo de criação de normas de descrição foi impulsionado 
pelo Canadá, num contexto em que normas nacionais 
começavam a ser elaboradas.

No quatriênio 2004-2008, o Comitê de Boas Práticas e Normas 
20produziu mais duas normas de descrição: a norma ISDF,  para 

21 descrição de funções, e a norma ISDIAH, para descrição de 
entidades custodiadoras de acervo arquivístico. Com essas quatro 
normas, pretende ter fornecido um instrumental para que a 
descrição de uma dada unidade de descrição possa ser mais 

17 No Conselho Internacional de ampla e melhor, inserindo-se no contexto de sua produção e 
Arquivos, o trabalho foi iniciado por uma Comissão ad hoc, depois custódia.
transformada num Comitê de Normas de Descrição e, finalmente, Todo esse esforço em ampliar a informação sobre o contexto 
hoje, no Comitê de Boas Práticas e Normas, cuja diferença de uma dada unidade documental, seja ela um fundo ou qualquer 
principal frente seus antecessores é seu campo de ação dos outros níveis em que este possa estar dividido e descrito, visa, 
normativa não ser somente restrito à área de descrição. exatamente, um melhor acesso aos documentos, entendendo-se aí 

A Comissão ad hoc foi à responsável pela elaboração de a idéia de melhor acesso como aquele que permite compreender 
duas normas: a norma ISAD(G), em 1994, e a norma ISAAR (CPF), melhor o documento. Por isso, não são fornecidas apenas 
lançada em 1996. A existência dessas duas normas já é uma informações sobre o documento, mas também sobre o seu produtor 
evidência de que aquele grupo de especialistas via a questão da e as demais entidades envolvidas, a função/atividade que o 
descrição como algo que, por si só, superava os documentos produtor exerce e em decorrência da qual o documento é criado e 
mesmos. Daí o fato de, apenas dois anos depois da ISAD, lançar a até sobre a entidade que o custodia, que, ao receber e dar acesso 
norma ISAAR com o fito de, por meio de um registro de autoridade, a ele, também o relaciona, de algum modo, a outras unidades 
descrever produtores e outras entidades relacionadas a documentais. 
documentos. A idéia de um sistema de descrição, combinando o uso de 

De 1996 a 2004, partindo de uma ampla consulta pública todas as normas existentes, pretende exatamente ampliar as 
18 internacional, as duas normas foram revistas. No caso da ISAD(G), possibilidades de acesso, seja por fornecer aos pesquisadores uma 

poucas mudanças foram necessárias, predominando ações no melhor descrição, seja também por permitir que ele chegue ao 
sentido de dar mais clareza ao texto. No caso da ISAAR (CPF), o documento que deseja, ou necessita, a partir de várias 
processo foi bastante diverso – a norma era pouco usada e possibilidades – dos próprios documentos, das entidades coletivas, 
considerada difícil, e a revisão visou não só tornar sua adoção mais pessoas  ou famílias a eles relacionados, das funções e atividades 
fácil, como também mostrar aos profissionais o quanto a em cujo exercício forma gerados ou mesmo a partir das entidades 
qualidade de suas descrições poderia crescer se também que custodiam acervos arquivísticos.
usassem, de forma combinada, registros de autoridade O ICA-AtoM é um exemplo de software que permite a 
arquivística. No mesmo período, no Brasil, a criação pelo Conselho criação de um sistema de descrição em que todas essas 
Nacional de Arquivos da Câmara Técnica de Normalização da possibilidades de fornecimento e busca de informação são passíveis 
Descrição Arquivística deu origem à NOBRADE, a norma brasileira de existirem. Trata-se de um software aberto, promovido pelo 
que, em consonância com aquelas internacionais, pretende Conselho Internacional de Arquivos (daí ICA – International Council 

19atender à nossa realidade e tradições. on Archives), que conta com o apoio de diversas outras entidades 
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(Library and Archives Canada, Archives nationales - França, The estar atento a cada uma das idiossincrasias existentes.  Para os 
National Archives of Scotland, Unesco, Archiefschool – Holanda e o  arquivos, permite-lhes relativizar seus acervos, frente aos das demais 
United Arab Emirates Centre for Documentation and Research), e outras instituições, facilitando, por exemplo, a descoberta de 

22que se encontra em sua fase final de testes para a versão 1.1.   parcelas dispersas de mesmos fundos. Ora, a criação dessas bases 
Além do uso das normas internacionais de descrição, disponibiliza de alimentação compartilhadas somente pode ocorrer a partir do 
formatos de intercâmbio de dados, permitindo tanto exportações uso, por todos os arquivos participantes, de uma estrutura comum, 
quanto importações. obedecendo às mesmas normas. 

Mas as normas vão, além disso. Ao consagrarem formas de Mais: ações cooperativas dessa natureza não se restringem 
trabalho entre os profissionais, as normas também permitem que os ao uso comum de normas de descrição, como podemos observar 
usuários saibam como devem realizar suas pesquisas, e, portanto, com o que vem ocorrendo no âmbito do banco de dados Memórias 
dispensem apreender a lógica de cada instrumento para Reveladas, que congrega o Arquivo Nacional, arquivos estaduais e 
avaliarem se os documentos descritos lhe interessam. Numa municipais, instituições privadas e pessoas, que custodiam 
época em que os pesquisadores fazem grande parte de seu documentos relativos à repressão política vigente no Brasil durante o 

24trabalho de pesquisa fora dos arquivos, por meio da internet, essa Regime Militar.
vantagem é fundamental, porque lhes permite ser o que todos A potencialização da pesquisa foi logo evidenciada nos 
devemos ser: autônomos. Michael Fox mostra a importância das primeiros resultados do processo de recuperação da informação 
normas ao sinalizar o que ocorre com um pesquisador que lide com o uso de uma base comum, provocando expectativas e 
com a informação descritiva desnormalizada: reflexões quanto à possibilidade de expandir a experiência a outros 

conjuntos, temas e períodos. A experiência vem também impelindo 
Q u a n d o  c a d a  a r q u i v o  d e c i d e ,  os técnicos a novas normalizações, buscando-se, por exemplo, 
individualmente, quais elementos de regular a qualidade e a acessibilidade das imagens digitais que, 
informação serão usados para descrever seu pouco a pouco, são tornadas disponíveis e, de forma intensa, 
acervo, como o conteúdo de cada elemento indicando a urgência da definição de procedimentos comuns, 
de informação será expresso e a seqüência na 

políticos e técnicos, para acesso aos documentos, dado que 
qual a informação é organizada e 

algumas instituições têm, tradicionalmente, proporcionado um apresentada ao usuário, nossos instrumentos 
acesso mais amplo que outras.de pesquisa tornam-se torres de Babel para os 

23 Importa, assim, perceber que o processo de normalização pesquisadores.
da descrição arquivística está profundamente ligado ao acesso, 
como não poderia deixar de ser, uma vez que, como afirmamos no Normas são também essenciais para a elaboração de 
início deste, os arquivos existem para guardar e dar acesso aos bases de dados cooperativas. Esse tipo de ação é interessante 
documentos.tanto para os pesquisadores quanto para os próprios arquivos 

participantes. Para os primeiros, permite que a busca de uma 
dada informação seja mais ampla, varrendo de uma vez só o 
acervo de instituições distantes geograficamente e dispensando-
o da longa busca sítio a sítio e, como era anteriormente, de ter de ¹Este texto é derivado de uma apresentação, com o mesmo título, 

NOTAS
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8realizada no IV Congresso Nacional de Arquivologia, em Vitória, CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): Norma geral 
sessão de 21 de outubro de 2010. internacional de descrição arquivística [...]. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2001. (Publicações técnicas, n. 49).
²Doutor em História é funcionário do Arquivo Nacional, professor do 

9Depto. de Ciência da Informação da Universidade Federal 
Fluminense, membro do Comitê de Boas Práticas e Normas  do 
Conselho Internacional de Arquivos, presidente da Câmara 
Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (Conselho 

10Nacional de Arquivos) e presidente do Comitê Regional para a 
América Latina e o Caribe do Programa Memória do Mundo 
(UNESCO).

³O projeto de lei n. 5.228, de 13 de maio de 2009, que pretende 
instituir uma lei de acesso à informação no Brasil, determina que a 
mais alta classe de documentos restritos seria a de ultra-secretos, 
com restrição por 25 anos. Tal prazo poderia ser prorrogado uma 
vez pela Comissão Ministerial de Reavaliação de Informações 

11Sigilosas. Outras prorrogações somente poderiam ocorrer nos 
casos de ameaça externa à soberania, à integridade territorial ou 
grave risco às relações internacionais.

4Cf. SCHELLENBERG, T. R. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 
Rio de Janeiro: FGV, 1974, p. 133-134.

5Cf. SCHELLENBERG, T. R. Documentos públicos e privados: arranjo 
e descrição. Rio de Janeiro: FGV, 1980, p. 199. Os itálicos são do 
autor.

6ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia 
arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.  (Publicações 
técnicas,  n. 51)

7PEARCE-MOSES, Richard. A Glossary of archival and records 
terminology. Chicago: The Society of American Archivists, 2005.

Cf. DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos 
como provam de ação. In Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 
13, p. 49-64, 1994.

“A l'égard des fonds, Il importe de bien comprendre que ce mode 
de classement consiste à reunir tous les titres qui étaient  la propriété  
d'un même établissement, d'un m ême corps ou d'une famille, et que 
les actes qui y ont seulement rapport ne doivent pas être confondus 
avecx le fonds de cet établissement, de ce corps ou de cette 
famille.” Cit. in: SILVA, A. M. et.al. Arquivística: teoria e prática de 
uma ciência da informação. Afrontamento: Porto. 1999, p. 107. 
Itálico no original.

Daí, inclusive, as “notas técnicas” com que os arquivistas mais 
cuidadosos  abriam seus instrumentos de pesquisa a fim de explicar 
aos usuários como haviam sido elaborados e como deviam ser 
usados.

12Esse processo começa em meados do século passado, como se 
pode ver no filme Desk set, que no Brasil recebeu o título Amores 
eletrônicos. Realizado em 1957, tendo como diretor Walter Lang, 
passava-se num serviço de referência de uma rede de TV onde um 
técnico (Spencer Tracy), encarregado de implantar um super 
computador, tinha de lidar com a resistência das antigas 
funcionárias, lideradas pela chefe (Kahterine Hepburn). 

13DZIEKANIAK, Gisele V. et ali. Uso do padrão MARC em bibliotecas 
universitárias da região sul do Brasil. In: Encontros Bibli, v. 13, n. 26, 2 
sem. 2008. Disponível em: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/147/14712794013.pdf 
Acesso em: 6 set. 2010.
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14No caso do National Archives and Records Administration, entre internacional de registro de autoridade arquivística para entidades 
1970 e 1988, cerca de 6.000 terabytes foram recolhidos das coletivas, pessoas e famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
instituições públicas norte-americanas. Cf. NATIONAL ARCHIVES 2004. Disponível em: www.arquivonacional.gov.br.
AND RECORDS ADMINISTRATION (USA).History of the Electronic 

19R e c o r d s  a n d  E R A .  D i s p o n í v e l  e m :  CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Nobrade: norma 
http://www.archives.gov/era/about/history.html#formation.Aces brasileira de descrição. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 
so em: 7 set. 2010. Disponível em: www.arquivonacional.gov.brA

15 20No caso do Arquivo Nacional brasileiro, o primeiro uso de CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDF: norma 
computadores  nas atividades-fim da instituição ocorreu em 1987, internacional para descrição de funções. Rio de Janeiro: Arquivo 
durante a realização do Guia brasileiro de fontes para a história da Nacional, 2008. Disponível em: www.arquivonacional.gov.br
África, da escravidão negra e do negro na sociedade atual, 

21projeto que contou com o trabalho cooperativo de várias CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDIAH: norma 
instituições no país, principalmente os arquivos públicos estaduais, internacional para descrição de instituições com acervo 
que coordenavam o trabalho em seus âmbitos geográficos. arquivístico. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. Disponível em: 

www.arquivonacional.gov.br
16Para mais detalhes, ver: CDS/ISIS database software. Disponível 

22e m :  h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c i / e n / e v . p h p - Mais detalhes podem ser obtidos em http://ica-atom.org/ 
URL_ID=2071&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Acesso 

23em: 8 set. 2010. FOX, Michael. Por que precisamos de normas. In: Acervo, Rio de 
Janeiro, v. 20, n. 1-2, p. 36, jan./dez. 2007.

17Em outras ocasiões, historiei o processo de criação das normas 
24internacionais de descrição arquivística. Cf.: ENTREVISTA com Vitor Para maiores informações, cf. Banco de dados Memórias 

Fonseca. Acervo, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1-2, p. 3-12, jan.-dez. 2007;  Reveladas. Disponível em: http://www.an.gov.br/mr/. 
FONSECA, Vitor Manoel Marques da. Tendências da normalização 
nas práticas de descrição arquivística. . In:  SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
DA INFORMAÇÃO (Documento: Gênese e Contextos de Uso),  1., 
Niterói, 26 a 30 abr. 2010 (no prelo).

18Cf. as edições no Brasil: CONSELHO INTERNACIONAL DE 
ARQUIVOS. ISAD(G): norma geral internacional de descrição 
arquivística. 2. ed. adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, 
Estocolmo, 19-22 de setembro de 1999, versão final aprovada pela 
CIA. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. Disponível em: 
www.arquivonacional.gov.br; ______. ISAAR (CPF): norma 
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A DINÂMICA SOCIOESPACIAL E A QUALIDADE DE VIDA NA 
ÁREA URBANA DE CAMPO VERDE/MT.

RESUMO

ABSTRACT 

Daniel Borges de Souza
dnielborges@yahoo.com.br

A urbanização nas cidades do agronegócio brasileiro nos leva a reflexões e objetivos a respeito de relações 
sociais que são postos de lado para que interesses do capital prevaleçam. É verdade que, desde sua criação após 
a década de 1970 até a atualidade, mudanças ocorreram e estão ocorrendo numa dinâmica incontestável. A 
origem de Campo Verde e a sua análise, desde a época do Capim Branco até a atualidade, se misturam ao poten-
cial do agronegócio que transforma e intensifica a urbanização e sua expansão. Campo Verde e sua organização 
sócio-espacial que se assemelha a diversas outras cidades como Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Considerando 
que os pioneiros que participaram da construção dessa nova cidade procuravam manter o modelo urbano das do 
Sul do Brasil juntamente com sua qualidade de vida, mesmo sabendo das diferenças existentes na região. A ausên-
cia de rede de esgoto em toda a cidade evidencia as contradições existentes em um município considerado 
pujante pelos considerados senhores controladores da cidade na figura do chefe do executivo municipal e dos 
representantes do legislativo.

Palavras-chave: Campo Verde, Desenvolvimento, Infraestrutura Urbana.

Urbanization in the cities of the Brazilian agribusiness leads to thoughts and goals regarding social relations 
that are set aside for capital interests prevail. It is true that since its creation after 1970 to the present, changes have 
occurred and are occurring in a dynamic indisputable. The origin of Campo Verde and their analysis, since the time 
of the Capim Branco to the present, mingle with the potential of the agribusiness that produces and intensified 
urbanization and expansion. Campo Verde and its socio-spatial organization that resembles several other cities like 
Lucas do Rio Verde, Smile and Sinop. Whereas the pioneers who participated in the construction of this new city trying 
to keep the urban model of southern Brazil with their quality of life, even though differences in the region. The lack of 
sewage across the city highlights the contradictions in a city considered by the mighty lords controlling the city con-
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sidered the figure of the chief municipal executive and legislative Na década de 1970, com a fundação da Fazenda Campo 
representatives. Real pelo Sr. Otávio Eckert, abrindo também o Posto Paraná ás mar-

gens da BR 070, Sr. Otávio fixou-se no local da futura Campo Verde e 
Keywords: Campo Verde, Development, Urban Infrastructure. previu o surgimento de uma cidade na região, se emancipando 

política e administrativamente em 04 de julho de 1988.

Graças à evolução contemporânea da econo-
mia e da sociedade, e como resultado do 
recente movimento de urbanização e de 

efletir sobre os espaços urbanos em pequenas cidades não expansão capitalista no campo, podemos 
é fato novo. O que é novo são as modificações, interações admitir, de modo geral, que o território brasileiro 
e articulações que estão modificando parte destes se enquadra, hoje, grosseiramente repartido em 

espaços. Grandes empreendimentos industriais estão sendo dois grandes subtipos que agora denominam-se 
de espaços agrícolas e espaços urbanos instalados em pequenas cidades, modificando toda sua 
(SANTOS, 2008, p. 73).configuração urbana. Ao mesmo tempo, atividades agrícolas 

modernas transformam a dinâmica local em vista a presença de 
Como alguns espaços atualmente são preenchidos por profissionais especializados, bens e serviços ligados ao setor que 

regiões agrícolas e regiões urbanas hoje as regiões agrícolas e não reestrutura a cidade.
rurais contém cidades e as regiões urbanas contêm atividades rurais. Essa contribuição procura entender o papel da dinâmica 
As cidades existentes no contexto e no cenário do agronegócio socioespacial na área urbana da cidade de Campo Verde, Esta-
possuem um aspecto interessante: a grande maioria dos serviços do de Mato Grosso e a sua contribuição na qualidade de vida de 
prestados é para atender à demanda do que ocorre no campo seus moradores diante das deficiências infraestruturais existentes a 
como máquinas e equipamentos agrícolas e técnicos especializa-as principais transformações que vem ocorrendo nos últimos anos 
dos nessa atuação.na geração de emprego, renda e na produção do desenvolvi-

Por isso, um dos traços marcantes da economia na atual fase mento econômico. Diante dessa realidade, perguntamos: como 
de desenvolvimento capitalista é a necessidade de criação cons-compreender sua dinâmica socioespacial? Como essa dinâmica 
tante de inovações, indicando à necessidade de modernização do se alia à qualidade de vida da população? O objetivo desse estu-
trabalho e do território, constituindo a ciência, a técnica, a informa-do é compreender tais relações juntamente com a qualidade de 
ção, o planejamento. Instrumentos cada vez mais eficazes no con-vida na área urbana de Campo Verde. 
trole da natureza e da sociedade.O ponto de maior referencia onde hoje é o município de 

No contexto da multiplicação das técnicas e dos fixos e flu-Campo Verde refere-se ao Capim Branco ou Coronel Ponce e 
xos, os lugares são valorizados e espacializados, passando e diferen-Buriti dos Borges, da família Borges e Fernandes, cujo patriarca 
ciar-se por sua distinta capacidade de oferecer rentabilidade às chegou, vindo com familiares, da cidade mineira de Uberaba no 
inversões em função de condições de ordem técnica e organizacio-final do século XIX. Portanto, uma história antiga, que se mistura 
nal, passando a exercer uma função que lhes é atribuída por uma com ações desenvolvidas pelo Marechal Rondon que lá fundou 
nova ordem fundada na lógica da acumulação do capital sendo uma estação telegráfica.

INTRODUÇÃO

R
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assim, é nesse cenário que procuramos entender a expansão da terras, suas casas e pequenas propriedades rurais para plantar e fixar 
fronteira do capital no cerrado, procurando conhecer a atual moradia em uma região que prometia grandes dividendos para o 
dinâmica urbana e das territorialidades estimulada pelo aumento futuro que se anunciava. Com essa acelerada migração os estados 
do nível de aplicação de inovações tecnológicas e da difusão das cresceram aumentando sua densidade demográfica, desenvol-
redes técnicas, no âmbito das relações capital/trabalho. vendo sua economia e assim passando a ocupar um maior desta-

Portanto, é nesse contexto que se verificou a expansão que no cenário nacional.
acelerada dos espaços ocupados pelas atividades agropecuári-

Dessa feita, a produção do espaço no Brasil as enquanto ocorria, ao mesmo tempo, acentuada moderniza-
passa a ser orientada por novas relações sociais, ção do setor agrícola. A construção de novas rodovias, a exemplo 
de modo que surgem necessidades de novas das Rodovias Federais 163 e 070, favorecendo não apenas o fluxo 
configurações espaciais sendo introduzidas em de migrantes para a região como também de empresas contem-
movimentos dialéticos, também, as novas confi-

pladas com projetos agropecuários, sendo realizados investimen-
gurações espaciais passam a difundir as novas 

tos em infraestrutura e pesquisa para facilitar a ação do capital. lógicas e modificar as estruturas sociais (SILVA, 
A implantação de rodovias e entroncamentos, a partir da 2006, p. 65).

década de 1950, constituiu o principal determinante para a ocu-
pação, através da agricultura de subsistência, de vastas áreas Em Mato Grosso tal fator se torna importante e atualmente 
mato-grossenses ao longo de seus percursos. A agricultura voltada passa por um processo de expansão socioeconômica marcada 
para o mercado, contudo, somente se iniciou no Estado efetiva- principalmente pelo desenvolvimento agrícola. Com a criação de 
mente a partir de 1972 quando asfaltaram as ligações rodoviárias vários municípios em decorrência de um desenvolvimento que, 
com São Paulo (BR 364) e Brasília (BR 070). Cumpre salientar que o aliado a essa criação, fez com que se tornassem grandes potências 
setor pecuário produzia não apenas para o abastecimento inter- agrícolas do estado, além de elevá-lo a um grande produtor nacio-
no, mas principalmente para o fornecimento de matérias-primas nal de grãos e responsável por significativa parte da produção agrí-
para as agroindústrias de baixíssimo emprego de mão-de-obra cola brasileira.
como a mato-grossense utilizando tecnologia rudimentar, assim, o Nessa nova configuração, onde novas relações surgiram, o 
seu desenvolvimento não contribui para o povoamento da região. estado de Mato Grosso foi contemplado com a materialização 

dessas novas estruturas também materializadas em novos centros 
urbanos, a exemplo de Campo Verde e ao considerar o processo de 
urbanização contemporâneo vinculado à agricultura moderna do 
cerrado, estamos tratando da articulação de centros e redes eco-
nômicas e técnicas nacionais e globais, como também de páreas A região Centro-Oeste está em alta ascensão populacio-
submetidas e um processo de nova hierarquização em função da nal desde os anos 1970 sendo que o processo migratório vem se 
intensificação do processo de novos fluxos econômicos. Nesse con-acelerando principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul e 
texto, os projetos de modernização concretizados pelas corpora-Mato Grosso, estados estes repletos de oportunidades de empre-
ções e redes técnicas no âmbito do estímulo à competitividade, nos gos e condições capitalistas motivadoras. Nestes estados muitas 
remete à reflexão sobre o urbano que vai sendo construído no con-comunidades migratórias tiveram oportunidades de adquirir suas 

A REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM CAMPO VERDE
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texto da agricultura moderna no cerrado, proporcionando a cria- falsa configuração do urbano moderno, da falsa relação social e da 
ção do novo. real face do que o capitalismo exige dessas relações. Marcando 

Em síntese, os processos vinculados à viabilização do agro- assim, o que realmente seria o papel das relações de produção e 
negócio globalizado, responsáveis pela dinâmica de produção suas divisões do trabalho já definidas.
dos modernos espaços agrícolas, altamente tecnificados, necessi- Deve-se assinalar que a urbanização do cerrado correspon-
tam de novos espaços urbanos com funções novas e associadas à de às necessidades do modela agrícola onde novos espaços produ-
gestão das necessidades da produção, da comercialização e da tivos que superaram barreiras naturais para viabilizar a construção 
circulação, assim como dos sistemas de comunicações e fluxos de do novo e priorizar o rendimento implantado e construindo cidades 
informações dos circuitos que possibilitam a redução do tempo e que surgem no âmbito de um conceito de modernidade, porem 
redefinam a espacialidade desses circuitos de produção permitin- com frequência reproduzem algumas características arcaicas, 
do que a região possa seguir a velocidade das mudanças e incor- como o poder de mando local, não na figura do coronel do interior, 
porar os elementos que facilitam sua competitividade no merca- mas dos modernos empresários que constroem essas cidades e no 
do internacional. representante que ajudam financeiramente a eleger  para a chefia 

A cidade é o local central da cristalização dessa dinâmica do executivo municipal. Grande parte dessas cidades foram criadas 
da produção comercial internacional, situação e construção do a partir de processos de colonização privada e glebas que foram 
novo. A cidade torna-se o local onde se regula o que se faz no adquiridas por empresários do sul do Brasil implantando núcleos de 
campo. É a cidade que assegura a nova cooperação e reconfigu- assentamentos para os colonos vindos dessa mesma região. Portan-
ração imposta pela nova divisão do trabalho agrícola, porque to novas estruturas socioespaciais são reveladoras do não olhar 
está obrigada a se adequar às exigências do campo, responden- homogêneo sobre a urbanização desses espaços, porque esse fenô-
do às suas demandas cada vez mais prementes e dando-lhes meno implica numa expansão excludente que se constrói impossibi-
respostas cada vez mais imediatas. litando os espaços aos mais pobres, controlando a sai presença.

Nessa nova reconfiguração do espaço em que novas cida- Em seu livro: A Questão Urbana, Manuel Castells afirma que 
des de Mato Grosso estão inseridas, não seria exagero afirmar que “a urbanização e o crescimento econômico andam ligados” (Cas-
após duas décadas de sua criação, hoje parte de seus novos mora- tells, 1983, p. 78), o que caracteriza uma urbanização dependente, 
dores, e parte também dos que estão chegando acreditam numa se for analisada a questão da sequência de desenvolvimento é o 
utopia reveladora de uma cidade vinculada a um paraíso, um resultado de uma estrutura história dada que se desenvolveu como 
eldorado, uma vida a ser reafirmada no esplêndido futuro que se resultado de uma política desenvolvimentista aplicada no início da 
mostra promissor. Uma vida moderna. “Nessa definição, um lugar década de 1970. Então Campo Verde teve o desenvolvimento de 
especial é reservado para as maneiras como pensamos e vivenci- sua área urbana iniciado na segunda metade dessa década.
amos o tempo e o espaço, a história e a geografia, a sucessão e a A estruturação urbana de Campo Verde, cidade possuidora 
simultaneidade, o evento e o local, o período e região imediatos de grandes avenidas, juntamente com a formação e distribuição 
em que vivemos.” (SOJA, 1993, p. 34). dos objetos no espaço revelam formas dotadas de novos conteú-

Acreditando nesses novos modos de relacionar-se com o dos, estratificando os espaços de acordo com as relações sociais 
que é novo, moderno, extremo, belo, único e tecnológico o novo dominantes e vigentes. Residências possuidoras de uma arquitetura 
morador chega acreditando que facilmente se encaixará nessa moderna onde seus proprietários, detentores dos meios de produ-
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ção, se sentem em verdadeiros palácios particulares. ram seu controle de crescimento por outras causas que não a falta 
 “O campo brasileiro moderno repele os pobres, e os traba- de planos ou leis.

lhadores da agricultura capitalizada vivem cada vez mais nos Com o projeto de lei número 004/2009 de 03 de agosto de 
espaços urbanos.” (SANTOS, 2008, p. 11).  Assim o fenômeno cruci- 200 foi instituído o Plano Diretor de Campo Verde, em conformidade 
al que determina o crescimento urbano é o das migrações. A fuga com o artigo 182 da Constituição Federal com o objetivo geral da 
para as cidades é, em geral, considerada muito mais como o resul- política municipal à valorização do ser humano e para produzir sua 
tado da procura por uma renda melhor e que proporcione uma sustentabilidade. Foi necessário o envolvimento da população no 
capacidade de consumo muitas vezes supérfluo o que não muda âmbito intelectual, religioso e cultural tendo como política municipal 
de uma cidade para outra.                      a promoção do desenvolvimento local, de forma econômica, políti-

O sistema urbano é então modificado pela presença de ca, cultural, social e ambientalmente sustentável com o direito uni-
indústrias agrícolas. Firmas hegemônicas dotadas de capacidade versal à moradia digna, serviços públicos de qualidade priorizando 
extrema de adaptação a toda conjuntura, pois possui o poder de os segmentos sociais de menor renda garantindo assim, a distribui-
mudança tecnológica e de transformação institucional. Tem ção dos benefícios e ônus do processo de urbanização da cidade 
influência forte junto a administração municipal e assim mudam as transferindo para a coletividade a valorização imobiliária decorren-
regras do jogo da economia e porque não da sociedade à sua te da ação do Poder Público.
própria política. Dotadas também de uma capacidade que pou- Certas disparidades são marcantes no plano diretor de 
cas possuem, essas firmas hegemônicas fazem com que o território Campo Verde como o que consta no artigo 8 parágrafo VI que afir-
onde estão inseridas passe a ser submetido a tensões muito mais ma a garantia e proteção dos recursos hídricos, assegurando sua 
numerosas e profundas nos sistemas territoriais. As cidades mudam função ao fornecedor da água para e como fonte de potencial 
de conteúdo. turístico. Como fornecedor da água para o consumo público, esta 

Apesar de ser dotado de um modelo de agroindústria, da função se encontra sob administração, manutenção e o forneci-
monocultura e da mecanização, Campo Verde possui também mento de uma empresa privada e muito distante de ser um potenci-
parte de suas políticas públicas voltadas ao atendimento da área al turístico, pois não existem rios ou lagos próximo ao município que 
urbana no intuito de promover o crescimento ordenado e construir servem como tal.
uma paisagem urbana respeitando a rua, o bairro e as avenidas Em seu parágrafo VII a garantia de melhoria da qualidade 
com o Plano Diretor como instrumento legal de tal planejamento de vida da população, assegurando o fornecimento de saneamen-
do desenvolvimento sustentável baseado na concepção da cida- to ambiental, segurança pública, que é de responsabilidade do 
de humanizada. Estado de Mato Grosso e não do município de Campo Verde, infra-

Nesse sentido, a aprovação do Estatuto da Cidade repre- estrutura, saúde, educação, áreas verdes e de lazer com equidade 
senta, para o planejamento urbano e para a gestão das cidades territorial fica em aberto devido a infraestrutura ainda sendo implan-
no Brasil um instrumento específico para corrigir as graves distor- tada nos bairros, porém sem o saneamento básico quando se fala 
ções do processo de urbanização do país. É certo que já havia em rede de esgotos sanitários e no parágrafo XI, que aborda a ele-
instrumentos que  tornavam possível a aplicação das diretrizes e lei vação da qualidade do ambiente urbano por meio da obrigatorie-
contidas no Plano Diretor, para garantir o desenvolvimento equili- dade da existência de espaços destinados à absorção das águas 
brado ou sustentável. Os municípios brasileiros, certamente perde- pluviais, novamente diz respeito a algo inexistente na área urbana 
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de Campo Verde. básico também se encontram nas mãos de empresas particulares.
No guia intitulado: Elaboração pelos municípios e cidadãos 

do Plano Diretor Participativo, elaborado pelo Ministério das Cida-
des em 2008 afirma que conforme o Estatuto da Cidade, nem 
todos os municípios brasileiros são obrigados a elaborar seu Plano Existem vários consensos a respeito do que é qualidade de vida, e 
Diretor. Apesar disso o Ministério das Cidades recomenda que isso exige enfrentar o desafio de conceituá-la e considerar as suas 
todos os municípios brasileiros o façam. O Plano Diretor é importan- múltiplas dimensões. É de importância fundamental uma proposta 
te instrumento para o pleno desenvolvimento do município e para de considerar o planejamento governamental, as políticas públicas 
que a cidade e a propriedade cumpram mais satisfatoriamente e a disponibilização de equipamentos urbanos seu alcance e 
suas funções sociais. Em todos os casos, obrigados pelo Estatuto da cobertura.
Cidade, ou não, é desejável que todos os municípios brasileiros             Na vivência do lugar, muitas vezes a cidade se coloca como 
conheçam sua realidade e que se dediquem a reduzir as desigual- um espaço hostil, pouco acolhedor, estranho. Fortalece a percep-
dades, a prevenir a degradação ambiental de suas potencialida- ção de muitos de crescente apartação e segregação socioespaci-
des. Elaborar e aprovar o Plano Diretor sempre será providencia al, com a presença marcante de espaços de privilégios e de exclu-
indispensável para programar a maioria dos instrumentos previstos são, do crescimento da barbárie. Assim sendo, há novos desafios 
no Estatuto da Cidade. para a gestão local e para as políticas públicas que deveriam auxili-

Para elaborar o Plano Diretor, a prefeitura deve definir uma ar o resgate do papel da cidade como lugar eletivo do processo 
equipe de coordenação, formada de técnicos de diversos setores civilizador (VITTE; KEINERT. 2009 p. 10). 
da administração da prefeitura. Se necessário essa equipe poderá Compreender indicadores globais de características rele-
se complementada com outros profissionais especialistas, ou con- vantes do modo de vida das sociedades e indivíduos, em termos 
sultores a serem contratados. Em todos os casos, os contratos des- socioeconômicos, demográficos e de cuidados de saúde disponí-
ses especialistas e consultores devem incluir cláusulas que preve- veis onde também se pode basear em parâmetros que se referem à 
jam a transferência eficaz de conhecimento e a efetiva capacita- percepção dos aspectos importantes da vida de um indivíduo, os 
ção de equipe local que participe da elaboração. Essas equipes e quais podem não coincidir com indicadores de padrão de vida. 
o número de profissionais e especialistas contratados, bem como Portanto, aonde se que chegar com tais afirmações? Quando se 
os saberes e competências exigidos deles devem corresponder à vive o lugar e a cidade é considerada um espaço hostil, lava-se em 
capacidade da estrutura do município ao qual caberá programar conta a gestão local em que políticas publicas formadas por parce-
cada Plano Diretor. rias publico/privadas visam abrandar tais problemas.

Portanto a forte característica do Plano Diretor de Campo 
Verde, apesar da grande participação popular, é o fato de ter sido É que para tornar compensadora cada leva de 

investimentos públicos, faz-se necessária mais uma espécie de molde criado pelos consultores contratados e 
uma leva. A parceria entre o poder público e a adaptando apenas alguns detalhes da realidade urbana ignoran-
iniciativa privada significa que o poder público do outras realidades consideradas importantes como o Hospital 
entra com os riscos e a iniciativa privada com os Municipal da Cidade que se encontra nas mãos da iniciativa priva-
lucros. Os cidadãos ficam à espera de benefíci-

da. A coleta, tratamento e distribuição da água e o saneamento 
os que nunca chegam (HARVEY, 2000, p. 190).

A QUALIDADE DE VIDA
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insatisfatória levando-os a uma dependência ainda maior do poder 
De quem é a melhor percepção de qualidade de vida? executivo municipal.

Daqueles que vivem ou daqueles que observam? Possivelmente o   Difícil se faz crer em uma qualidade de vida sem necessaria-
conjunto de ambos, desde que os aspectos e os espaços urbanos mente falar de infraestrutura urbana, principalmente em uma cida-
se fundam em um conceito também agregado de desenvolvi- de nova como Campo Verde onde, ao mesmo tempo, existem espa-
mento  também agregado de desenvolvimento humano susten- ços com uma ótima infraestrutura e outros com rarefação de servi-
tável e uma reflexão qualitativa acerca das condições de vida ços, na qualidade de ocupação dentre outros. Mesmo assim, os 
individuais e coletivas fazem necessárias, porem não são grandes valores existentes cobrados para se ocupar estes espaços nos leva a 
as conquistas ou descobertas materiais que nos fariam ricos, mas verificar “que o preço da terra é definido diferencialmente pela 
as conquistas de nossas forças próprias e da nossa capacidade de localização.” (RODRIGUES, 1994, p. 19) Terrenos com as mesmas 
autodeterminação, do espaço criativo. As condições que deter- dimensões, as mesmas características topográficas, terão preços 
minam se o indivíduo é ou não feliz na cidade onde ele mora fica diferentes, dependendo da localização na cidade. “Essa diferenci-
clara quando o cidadão, originário do interior de outro estado ação que ocorre da produção social da cidade permite aos propri-
brasileiro afirma que em Campo Verde se encontra em melhor etários se apropriem de uma renda extra.”
situação. Não se pode negar que tal individuo se encontrava em 
uma situação lastimável em seu estado de origem, que nem sem- A cidade é particularmente, o lugar onde se 

reúnem as melhores condições para o desenvol-pre é o de seu nascimento, portanto ao chegar a uma cidade que 
vimento do capitalismo. O seu caráter de con-lhe oferece pouco, esse pouco que lhe é oferecido se torna ques-
centração, de densidade, viabiliza a realização tão de aceitação e agradecimento. 
com maior rapidez do ciclo do capital, ou seja, Panzini et all (2007) define qualidade de vida com a “per-
diminui o tempo entre o primeiro investimento 

cepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultu-
necessário à realização de uma determinada 

ra e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus produção e o consumo do produto. A cidade 
objetivos, expectativas e preocupações.” É óbvio que um indiví- reúne qualitativa e quantitativamente as condi-
duo que necessita de duas conduções para ir ao trabalho, em ções necessárias ao desenvolvimento do capi-
uma cidade como São Paulo, e outro que vai ao trabalho cami- talismo, e por isso ocupa o papel de comenda 

na divisão social do trabalho (SPOSITO, 2005 p. nhando em uma cidade como Campo Verde, as expectativas e 
64).preocupações são imensamente diferentes, acarretando uma 

qualidade de vida distinta em cada caso. Mas se analisarmos as 
Então o que dizer a respeito dessas cidades do agronegócio opções de lazer, diversão e cultura entre tais cidades as vantagens 

que se intitulam como ricas e prósperas e se afirmam numa existên-são inigualáveis em relação à capital paulista.
cia moderna? Campo Verde se enquadra numa posição de desta-  Ao observarmos a sua paisagem urbana, Campo Verde 
que na incidência de empregos especializados e técnicos assim possui arborização, ruas limpas, praças em boas condições de uso, 
essa realidade faz com que “a cidade seja a cidade econômica residências que possuem uma arquitetura apreciável, um estilo de 
onde é imprescindível o agrônomo, o veterinário, o bancário, o pilo-vida típico de uma cidade pujante. Porém o custo de vida eleva-
to agrícola, o especialista em adubos, o responsável pelos comérci-do afugenta os mais pobres ou os delega a uma condição de vida 
os especializados.” (SANTOS, 2008, p. 120). Dentro do que frequente-
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mente ocorre essas profissões são as mais requisitadas e acabam uns poucos detentores do capital), com cursos de formação de 
desvalorizando outras de consideradas de menos importância e técnicos agrícolas. Por isso o agronegócio e sua geração de renda, 
gerando enormes desigualdades em relação aos salários, status mesmo que reduzida aos poucos detentores dos meios de produ-
social e na utilização dos espaços urbanos.  ção, estão “na moda”, pois políticas públicas acompanham o avan-

ço da soja, do algodão e do milho. E essas políticas públicas visam 
atrair empresas e indústrias para essas cidades com o intuito de agre-
gar valor ao que vem sendo produzido no campo e assim, tentar 
minimizar as disparidades existentes na divisão social do trabalho A industrialização no campo tornou-se passível graças ao 
principalmente em Campo Verde. É evidente que essa situação aumento da produtividade, pela ampliação da capacidade de 
vem sendo intensamente implantada na cidade.produção agrícola, através da absorção de formas de produção 

A industrialização em Campo Verde se caracteriza pela da indústria pelo campo, um tipo de concentração dos meios de 
transformação de bens para exportação e “os países, cuja renda produção que se tornou altamente mecanizada e especializada. 
vem em grande parte das exportações, são prisioneiros das crises e E numa região de fronteira agrícola, como Mato Grosso, distante 
flutuações da economia mundial, que não têm meios de dominar. dos grandes centros consumidores, para colocar o produto no 
Esses países estão destinados a se voltarem para o exterior que para mercado de forma a competir é necessário manter ou até mesmo 
o interior.” (SANTOS, 2004a, p.111) Portanto, esses países são objetos criar padrões tecnológicos que acabam modernizando e com-
de mudanças estruturais, mesmo na construção das suas infraestru-partimentando territórios, processo que distinguem lugares pro-
turas o que nas cidades onde se instalam essas mudanças são mais pensos à velocidade.
intensamente observáveis. 

O fenômeno urbano acaba não se limitando 
ao comércio, crédito e consultorias, uma vez 
que o crescimento das funções técnicas e 
administrativas das empresas rurais e agroin-

De acordo com o Plano Diretor, o alcance das diretrizes rela-dustriais cria a demanda de empregos preen-
tivas às atividades da indústria em Campo Verde deverá ser elabo-chidos por profissionais de vivência urbana 
rado o Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento Industrial para (FREIRE FILHO, 2006 p. 57).
abarcar as estratégias que visam estabelecer zonas porque na insta-
lação de industrias nos Distritos Industriais.Numa cultura altamente mecanizada e informatizada, 

A alienação de terrenos faz-se necessário para a implanta-como a sojifera, demanda elevados níveis de comercialização de 
ção de indústrias nas éreas indicadas em conformidade com suas produtos especializados voltados à produção, assistência ao pro-
características. Para tal implantação são necessários incentivos dutor, crédito e mesmo artigos voltados à população de alta ren-
fiscais tais como isenção de impostos, terraplanagem, ampliação da. Cabe então ao espaço urbano, sua velha característica de 
da rede elétrica e telefônica e a ampliação da rede de água.concentração, serviços e produtos que devem estar constante-

Com uma alta tecnologia implantada no cultivo de algodão mente à disposição que o processo ocorra de forma organizada.  
e elevado índice produtividade em um raio de 150 quilômetros fez Nesse contexto, nos deparamos com cidades que aumen-
com que o município se intitular, nas as primeiras décadas do século tam o acesso à educação e a especialização (mesmo restritos a 

AS MUDANÇAS EM CAMPO VERDE E SUAS CONSEQUÊNCIAS

A INDUSTRIALIZAÇÃO 
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XXI, como a capital nacional do algodão. No entanto, nos dias de mede entre outras características, resistência, o cumprimento e o 
hoje, esse título fictício não vem sendo vinculado nem nas pseudo- micronaire da fibra. Este indicativo mede a finura e maturidade, 
propagandas vinculadas na mídia local apesar de continuar bem como a sua fiabilidade. Até o momento toda a produção do 
sendo conhecido hoje como um grande celeiro produtivo da algodão de Campo Verde tem se enquadrado dentro dos padrões 
fibra. internacionais de qualidade fazendo com que as indústrias algodo-

Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador do eiras recebam visitas de técnicos, compradores e investidores de 
departamento técnico da Cooperfibra – Cooperativa dos Cotoni- várias partes do mundo como Rússia, Índia, Irã, Estados Unidos e 
cultores de Campo Verde, uma das maiores cooperativas de algo- Japão.
dão do centro-oeste e responsável por 96 empregos diretos com Grande parte da produção é vendida para o mercado inter-
140 cooperadores subdivididos em 75 grupos. Com tais informa- no, e o restante ao exterior. Os Estados brasileiros que mais conso-
ções obtidas pelo engenheiro o algodão começou a ser cultivado mem o algodão produzido em Campo Verde são Santa Catarina, 
em Campo Verde na primeira metade da década de 1990, quan- São Paulo e Minas Gerais. Já os maiores compradores internacionais 
do foram plantados 400 hectares e desde então a cultura tem se da fibra é o mercado asiático sendo o Japão e a China os maiores 
difundido ano a ano. consumidores.

O “ouro branco” como vem sendo chamado atualmente, Campo Verde, em longo prazo, pode vir a se tornar um pólo 
é uma das culturas que mais contribuem para que Campo Verde têxtil a ainda o maior produtor nacional da fibra, ou seja, acredita-se 
tenha, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti- que a cidade tenha potencial para tal e a implantação de mais 
ca, o maior PIB – Produto Interno Bruto agropecuário do Brasil – 753 indústrias que agreguem valor ao produto seja possível, desde que 
milhões de reais. Sem fugir do sentido da industrialização o municí- haja investimentos em mão-de-obra. Porém a industrialização nem 
pio, atualmente, possui 17 indústrias algodoeiras de médio e gran- sempre é benéfica para uma sociedade como a de Campo Verde 
de porte instaladas no entorno da área urbana, dessas 17, três são “Ora, a industrialização vem sempre acompanhada de rápida urba-
consideradas as mais modernas do país em operação. A cultura nização, que só pode se efetivar se o setor agrícola responde com 
do algodão é responsável pela geração de poucos empregos uma oferta adequada de alimentos. Se a totalidade das boas terras 
diretos devido à alta tecnificação implantada que dispensa a agrícolas está concentrada em um sistema anciolado de monocul-
mão-de-obra pouco qualificada e muitos indiretos que são, por tura, a maior procura de alimentos terá de ser atendida com impor-
exemplo, as tornearias e oficinas mecânicas especializadas no tações.” (FURTADO, 2004, p. 250).
maquinário agrícola. No caso de Campo Verde, a maioria dos produtos relaciona-

Dentro dessas indústrias existem processos de qualificação dos à alimentação, por exemplo, são trazidos de outros estados o 
onde a fibra é rigorosamente analisada antes da comercialização que contribui, e muito, para aumentar a disparidade entre valores 
e a primeira característica avaliada é o aspecto visual da pluma. desses produtos a venda na cidade em relação à venda em cida-
No entanto, a aparência do algodão é condicionada de acordo des próximas como Cuiabá e Rondonópolis.
com o clima no momento em que é realizada a colheita, isto é, se O que se deseja são políticas públicas ou parcerias públi-
durante a mesma estiver chovendo, a pluma pode apresentar co/privadas para preparar o trabalhador e dar agregação de valor 
uma qualidade inferior. Portanto, terminado o processo de qualifi- aos produtos primários nas indústrias da cidade. Mas o que realmen-
cação visual, o algodão passa pela classificação técnica que te é o agro-industrialização? Sabe-se que ela exige cada vez mais 
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técnicas modernas, e o urbano que serve de depósito de massa priedade particular. Foi escolhida após decisiva participação do 
sem qualificação, fica a espera de oportunidades nessas cidades poder público municipal e para que houvesse uma redução nos 
do agronegócio brasileiro. valores foi criada a lei número 1.069/2005 de 03 de agosto de 2005 

autorizando o poder executivo municipal a adquirir áreas de terra.
Investimentos de monta, como a instalação Os projetos para a implantação do complexo agroindustrial 
de estabelecimentos industriais com significati- Sadia incluem um abatedouro, fábrica de rações, incubatório e 
va capacidade de produção tecnológica granja de matrizes. Tudo encaminhado ao órgão ambiental SEMA – 
modificam diretamente a estrutura populacio- Secretaria Estadual de Meio Ambiente e com a licença prévia expe-
nal do lugar criando essa sinergia e essas 

dida de imediato, faltando apenas a licença de instalação para o 
mudanças que podem, por fim, ser observa-

início das obras e o anúncio do investimento da Sadia em Campo das na própria organização do espaço da 
Verde gerando aproximadamente 4000 empregos diretos e mais de cidade, nos fluxos viários, na qualidade das 
10.000 indiretos, causaram uma enorme procura por parte das pes-moradias na massa salarial incorporada ao 

comércio local dentre outros (SPOSITO, 2008, soas interessada em oportunidades, porém negadas pela socieda-
p. 80). de local sendo dessa forma aumentando a disparidade social já 

existente.
Para compreender melhor a industrialização de Campo Portanto, no dia 03 de julho de 2008, com a presença do 

Verde vale lembrar as ações do executivo municipal e em 17 de diretor/presidente da Sadia, Gilberto Tomazoni, do governador do 
março de 2005, o então prefeito Dimorvam Alencar com o firme Estado Blairo Maggi, do representante do executivo municipal local 
propósito de trazer empresas e indústrias para investir no município, e de diversas autoridades. A Sadia fez o lançamento da pedra fun-
em especial a Sadia, que já se encontra instalada na cidade damental do início da construção do complexo industrial, com 
desde o ano de 1992, realizou uma visita ao escritório central do investimento astronômico por parte do Município de Campo Verde 
Grupo onde se encontrou com o presidente Walter Fontana Filho, em torno de 630 milhões de reais.
com o atrasado objetivo de convencer a empresa a realizar novos Dessa forma, o crescimento acelerado vem causando sérios 
investimentos em Mato Grosso e especialmente em Campo Ver- problemas tanto na área de saúde quanto educação e segurança 
de. A empresa, na figura de seu presidente, se entusiasmou com o pública da cidade que atualmente não suportará a demanda de 
perfil do município apesar do imenso investimento em Lucas do Rio novos moradores que chegarão devido a tal investimento. Os aten-
Verde se comprometendo a fazer uma visita à região. dimentos nos postos de saúde do município quadruplicaram nos 

Em julho de 2005, executivos da Sadia visitaram Campo últimos dois anos após o anúncio.
Verde, onde se constatou a realidade exposta pelo representante Na área da habitação, a oferta de moradias para aluguem, 
do executivo municipal. O local sugerido para a construção da que já era escassa, se tornou um pesadelo financeiro para os inquili-
futura obra está distante sete quilômetros do centro urbano da nos quando se analisam os valores atualizados pelos proprietários 
cidade em rodovia pavimentada (MT 140), e próxima ao Rio das quando do anúncio da implantação de um mega projeto industrial. 
Mortes. Na ação social, os programas de atendimento à população e aos 

Definido o local da instalação da empresa, o próximo desempregados não estão surtindo o efeito necessário, pois esta 
passo seria o ponto estratégico, a fazenda Rio das Mortes de pro- estruturada a uma demanda menor.
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Na realidade, não há uma preparação prévia por parte da 
administração municipal de 2009 a 2012, pois ao ser definitivamen-
te implantado o projeto Sadia a no completo funcionamento os 
serviços públicos entrarão em colapso como, por exemplo, na Em Campo Verde, a vida encontra dificuldades diferencia-
educação: as escolas municipais e estaduais não vêm compor- das dos grandes centros. Não existem engarrafamentos, mas exis-
tando a demanda, o que esta ocasionando listas de espera inter- tem problemas de trânsito com acidentes e vítimas muitas vezes 
mináveis de vagas em todas elas e atualmente nada vem sendo fatais. Não existem praças vitimadas por vândalos, mas existem 
preparado para suprir futuros problemas ocasionados pelo quem as ignoram. Existe um complexo  relacionamento entre a 
aumento da população como os migrantes com o advento do população e o poder público onde uma relação de dependência, 
projeto. por parte da população, extrapola o nível aceitável. Nem melho-

As pequenas cidades ou até mesmo as médias vêm ten- rando o déficit habitacional a população se sente satisfeita. Morar 
tando de adequar diante dos novos papeis e relações espaciais em Campo verde é caro! É vivenciar o sujo e o limpo, o feio e o boni-
assumidos seja com a região, país ou mundo. Apresentam-se, to, o contemporâneo e o nostálgico.
atualmente, mais diferentes, com comodidades e atrativos antes A necessidade de sobrevivência como qualquer organismo 
disponíveis nos grandes centros. Ao mesmo tempo, ampliam-se as vivo se enquadra na cidade de Campo verde. Seus moradores, suas 
demandas sociais, aguçadas pelo caráter da economia  que não empresas, seus colaboradores e também aqueles que não gostam 
absorve de modo satisfatório a população migrante. dela. Os defeitos e qualidade da cidade são um forte atrativo e um 

Diante disso Amora (2007, p. 365) propõe um pensamento forte “repelente” para quem deseja vivenciar os espaços dessa 
a respeito dos novos moradores e as expectativas geradas neste cidade que jamais será perfeita.
contexto “onde as atividades comerciais e de prestação de servi- A observação das deficiências de infraestrutura no urbano 
ços vão fortalecer as cidades ampliando as suas áreas de influên- em detrimento da força do campo leva a crer que várias áreas 
cia como o exemplo o asfaltamento das estradas intensifica os foram plenamente incorporadas à produção globalizada de produ-
fluxos das pequenas para as médias e grandes cidades.” Com a tos agropecuários industrializados e em Campo Verde verifica-se a 
presença de mais serviços e comércio. difusão do agronegócio e onde se processa uma reestruturação da 

Felizmente, em outubro de 2008 um ofício datado do dia 29 economia e do espaço, resultando no incremento da urbanização 
informa ao prefeito da administração municipal 2009-2012 os moti- deficitária, espacialmente associada ao crescimento do consumo 
vos da paralisação de uma obra que sequer iniciou. O ofício traz a voraz, da migração, e do mercado de trabalho.
informação dos reais motivos e ainda diz que o cenário de grande Observa-se um novo sistema urbano reestruturado no territó-
turbulência internacional, os impactos dela nos resultados da rio, muito mais complexo, resultado da difusão da agricultura meca-
Sadia, as incertezas sobre os seus desdobramentos futuros fez com nizada e do agronegócio globalizado, que tem poder de impor 
que reavaliassem todos os investimentos para os próximos anos especializações. E sem dúvida, o impacto de todas essas transfor-
anulando assim, toda euforia causada pela esperança da implan- mações técnicas, econômicas e sociais na dinâmica populacional 
tação de um complexo tão grandioso e uma decepção para uma e na estrutura demográfica é intenso.
administração municipal que vem se vangloriando de feitos jamais Não é apenas a cidade que tem força para receber e emitir 
implantados em uma cidade tão importante. numerosos e variados luxos. Hoje, muitas das atividades realizadas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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no campo não são necessariamente agrícolas, mas industriais, Editora Expressão Popular, 2007.
visto que uma parte considerável das agroindústrias localiza-se no 
campo. BRASIL. Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo: guia para 

Feita uma análise do que ocorre no campo o urbano tenta elaboração pelos municípios e cidades. 3ª Ed. Brasília; Confea, 2008.
se enquadrar para atender as necessidades impostas pela força 
técnica e científica do campo. Nem sempre o urbano está prepa- CASTELLS, Manuel – A Questão Urbana. Rio de Janeiro; Paz e terra, 
rado para se adequar a tão forte imposição. E é um lócus desses 1983.
acontecimentos. Desde adequação infraestrutural e até de mão-
de-obra são encontrados problemas que necessitam ser sanados FERREIRA, João Carlos Vicente – Cidades de mato grosso: origem e 
ou as dificuldades de adequação se perdurará e o poder público significado de seus nomes. Cuiabá: Editora Buriti, 1998.
vem tentando fazer sua parte, e com poucos resultados positivos, 
essa adequação vem se perdurando com o passar dos anos. FREIRE FILHO, Osni de Luna – Hierarquia urbana e modernização da 

Estudar o urbano vem de encontro com estudar o espaço agricultura in BERNARDES, Júlia Adão; FREIRE FILHO, Osni de Luna 
público como as praças, vias e logradouros. Foi uma tentativa de (orgs). Geografias da soja: BR 163: Fronteiras em Mutação. Rio de 
inserir esta temática nos estudos geográficos e tal pensamento Janeiro. Arquimedes edições. 2006.
sobre Campo Verde não termina, lança um novo olhar, novas 
indagações. Se o espaço urbano vivenciado é mesmo o real ou FURTADO, Celso – Formação Econômica do Brasil. 33ª Ed. São Paulo: 
apenas um meio de se desviar das dificuldades encontradas e Companhia Editora Nacional, 2004.
assim não atentar para detalhes como os que deram inspiração 
para esse artigo. HARVEY, David _ Espaços de Esperança. São Paulo: edições Loyola. 

Solucionar os problemas do urbano com políticas públicas 2005.
adequadas na funcionam sem a participação da sociedade em 
questão. A participação de cada cidadão nas decisões que PANZINI, Raquel Gehrke; ROCHA, Neusa Sicca da; BANDEIRA, Denise 
levam a cidade, o espaço público e o espaço urbano a um futuro Ruschel e FLECK, Marcelo Pio de Almeida – Qualidade de Vida e 
é importante. Silenciar-se com o que ocorre de negativo na cida- Espiritualidade. Revista Brasileira de Psiquiatria, 2007.
de é contentar-se com o status quo de uma sociedade acostuma-
da a vivenciar situações que deixaram de ser usuais por mais de RODRIGUES, Arlete Moisés – Moradia nas Cidades Brasileiras. 5ª Ed. 
um século e certamente outras indagações surgirão e questionar São Paulo: Editora Contexto. 1994.
será o principal motivo para silenciar tais inquietações.

SANTOS, Milton – A Urbanização Brasileira. 5ª Ed. São Paulo. Editora 
da Universidade de São Paulo, 2008.

______________ - O Espaço Dividido: os dois circuitos da economia AMORA, Zenilde Baima – Olhando o mar do sertão: A lógica das 
urbana dos países subdesenvolvidos. 2ª Ed. Editora da Universidade cidades médias no Ceará. in SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão 
de São Paulo,  São Paulo, 2004.(org.) – Cidades médias: espaços em transição. 1º Ed. São Paulo. 
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A TRAJETÓRIA DA ARQUIVOLOGIA: 
TRÊS VISÕES SOBRE OS ARQUIVOS

RESUMO

RESUMEN 

Eliezer Pires da Silva
eliezerpires@gmail.com

Apresenta-se uma revisão de literatura sobre a trajetória da Arquivologia destacando o reconhecimento de 
três visões sobre os arquivos (histórica gerencial e informacional). Considera-se que há uma visão histórica dos arqui-
vos que se estabelece com o modelo de instituição arquivística típica do século XIX, que privilegia a dimensão patri-
monial de acervos custodiados, para servirem à produção historiográfica. O quadro histórico da primeira metade 
do século XX é o elemento de fundo para a identificação do surgimento de uma visão gerencial dos arquivos. A 
demanda de eficiência estatal, frente aos problemas da "explosão documental" por parte dos países desenvolvi-
dos, no período chamado entre - guerras, e o ambiente de difusão das idéias de administração científica, delineari-
am o surgimento do conceito e das práticas de gestão de documentos. O outro enfoque é a visão informacional 
dos arquivos. O discurso da importância da informação como recurso estratégico do ponto de vista do desenvolvi-
mento e da orientação de sucesso das organizações, se faz presente, por exemplo, nas aplicações dos sistemas de 
recuperação de informação aos arquivos. Uma necessidade de atualização das práticas arquivísticas relacionada 
aos discursos, difundidos no final do século XX, que concedem a informação uma condição de elemento funda-
mental na constituição da realidade. Observa-se o surgimento de movimentos de normalização das práticas arqui-
vísticas na direção de sua aproximação de iniciativas internacionais para a interoperabilidade dos sistemas infor-
macionais.

Palavras-chave: arquivologia; arquivos; gestão de documentos.

El presente trabajo presenta una revisión bibliográfica sobre la trayectoria de la Archivistica con base en tres 
perspectivas sobre los archivos (histórica, gerencial e informacional); considera que hay una visión histórica de los 
archivos que se establece con el modelo de la típica institución archivística del siglo XIX y privilegia la dimensión 
patrimonial de los acervos custodiados para que contribuyan a la producción historiográfica; señala el marco histó-
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rico de la primera mitad del siglo XX como telón de fondo para A reconstrução de uma história dos arquivos extrapolaria os 
identificar el surgimiento de una visión gerencial de los archivos; objetivos de configurar a existência de perspectivas e enfoques 
propone que la demanda de una mayor eficiencia estatal por relacionados com o saber arquivístico. Assim, optou-se pela classifi-
parte de los países desarrollados ante los problemas de "explosión cação genérica de visões arquivísticas como um modo de sistemati-
documental" surgidos durante el período de entreguerras, así zar os principais deslocamentos da Arquivologia desde a criação 
como el ambiente de difusión de las ideas de administración cien- das instituições arquivísticas, a partir do século XVIII, até as atuais 
tífica, son los puntos de partida para el surgimiento del concepto discussões de normalização das boas práticas arquivísticas.
de gestión de documentos y sus prácticas; analiza la formación de Pretende-se apresentar uma revisão de literatura sobre a 
la perspectiva informacional en los archivos; discute la importan- trajetória da Arquivologia destacando o reconhecimento de três 
cia de la información como recurso estratégico en lo que respecta visões sobre os arquivos, que não abrangem a totalidade do pensa-
al éxito y desarrollo de las organizaciones; observa el surgimiento mento arquivístico, mas são, ao menos, representativas de parcela 
de movimientos de normalización de las prácticas archivísticas en significativa dos entendimentos neste campo de saber.
las iniciativas internacionales para la interoperatividad de los siste- Para indicar a unidade de cada uma das visões, recorreu-se 
mas de información. à estruturação dos argumentos na descrição de práticas e discursos, 

historicamente referenciados, configurando perspectivas específi-
Palabras clave: archivistita; archivos; gestión de documentos cas em cada uma das visões. Além da caracterização interna das 

três visões, buscou-se também a contextualização de sua emergên-
cia num quadro mais amplo.  

Ao se admitir que ocorram possíveis interseções entre essas 
visões dos arquivos (histórica, gerencial e informacional), acredita-
se na utilidade didática dessa estruturação para a apresentação da  status disciplinar para a Arquivologia ainda não é um 
trajetória da Arquivologia presente na literatura da área. consenso em torno do objeto arquivo. De acordo com 

Não se pretende representar um percurso de evolução por Martín-Pozuelo Campillos (1998, p.155), “o objeto de 
meio das visões. Entende-se que essas perspectivas não estão em estudo da Arquivologia são os arquivos”. A Arquivologia encontra-
evidente rompimento umas com as outras; podem apresentar con-se num processo histórico com um momento de surgimento 
vivência complementar em algumas situações; permitem uma iden-recortado. Na literatura da área, indica-se um marco fundador.
tificação entre as escolas, em outros casos; estabelecem categorias 
profissionais em contextos específicos e sistematizam os principais A partir do estabelecimento do Manual dos 

Holandeses como marco fundador da codifi- deslocamentos do saber arquivístico no percurso de sua formação.
cação da disciplina arquivística podem ser 
apontados alguns tópicos importantes na 
análise das características de configuração 
da área, tanto do ponto de vista de suas bases 

Naturalizou-se, facilmente, identificar arquivo nas diversifica-teóricas e conceituais quanto de sua inserção 
das práticas de registro e tratamento da acumulação, remontando histórica e geográfica (FONSECA, 2005, p. 33).
ao surgimento da escrita. Isso sugere que o objeto da Arquivologia 

INTRODUÇÃO

O

A VISÃO HISTÓRICA DOS ARQUIVOS
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res desempenharam um papel importante a estivera, desde então, em algum espaço institucional recebendo 
esse respeito e, com freqüência, tinham a custó-uma abordagem com o mínimo de técnicas acumuladas na práti-
dia, ao mesmo tempo em que eram os consul-ca. “É ao aparecimento da escrita que remonta o nascimento dos 
tantes, das suas coleções (SCHELLENBERG, 1980, arquivos e da arquivística, bem como as novas ocupações, entre 
p. 22, grifo nosso).

as quais a de arquivista. A escrita permitiu produzir obras literárias 
mas também serviu a administração” (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, 

O modelo de instituição arquivística no século XIX projeta a 
p. 29).

exclusividade dos seguintes objetivos: preservar e dar acesso aos 
Contudo, a partir do século XIX, essa visão histórica dos 

documentos públicos sob sua custódia. Estabelece-se o direito de 
arquivos relaciona-se com o projeto historiográfico de invenção 

acesso aos documentos públicos; o reconhecimento da responsabi-
das tradições nacionais como via explicativa para a constituição 

lidade do Estado sobre o patrimônio documental; e a institucionali-
do modelo de instituição arquivística para a custódia de acervos 

zação de uma administração nacional dos arquivos.
culturalmente importantes de um país.

Um movimento significativamente reproduzido durante o 
Durante o século XIX, a consolidação dos ideais 

século XIX no Ocidente. Nesse sentido, a condição emblemática revolucionários proclamados no final do século 
da experiência francesa na formulação de argumentos conceitu- anterior e a consolidação de uma visão positivis-
ais sobre elementos constitutivos da totalidade reivindicada por ta da História contribuíram para aumentar a 
cada arquivo enquanto conjunto de documentos. A contribuição abertura, ainda que gradual, dos acervos dos 

arquivos públicos. Ganhava espaço e tornava-do Manual dos Holandeses é ressaltada pela estruturação concei-
se um generalizado a idéia de que os arquivos tual das práticas de classificação e descrição nos arquivos.
constituíam a base da pesquisa, e que, desse 
modo, os Estados tinham a obrigação de mantê-
los acessíveis (FONSECA, 1998, p. 39).

Os registros preservados pela coletividade têm funções A experiência francesa de constituição de um arquivo de 
sociais estreitamente relacionadas com a emergência de objetos abrangência nacional possui tanto encadeamentos que justificam 
do saber arquivístico. Isto está presente no comentário de Couture tal criação, como também desdobramentos. Quanto aos encadea-
e Rousseau (1998, p. 31): “O século XIX, com o desenvolvimento do mentos que justificam a criação do Arquivo Nacional da França, em 
nacionalismo, atribui ao documento um valor de testemunho, já 12 de setembro de 1790, logo se estabelece direta relação com a 
não num sentido jurídico, mas para reconstituir a história.” Revolução de 1789, portanto no ano anterior. Os autores canaden-
  Descrevendo o percurso americano da Arquivologia, Schellen- ses tecem comentários:
berg demonstra com clareza a localização próxima da História.

Durante a primeira metade do século XIX [as Os artesãos da Revolução Francesa compreen-
sociedades históricas] colecionavam assidua- dem o “poder” que os arquivos encerram e a sua 
mente livros, jornais, folhetos, papéis privados e importância no exercício do governo, criando os 
curiosidades de todos os tipos [...] os historiado- Archives Nationales de France [...] e querendo 

O MODELO DE INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA DO SÉCULO XIX
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conservar, desde início do mandato, todos os bém objetos com carácter fundador muito 
documentos produzidos sob a nova adminis- acentuado: os selos da República, os tipos de 
tração (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 33). moedas, os padrões dos pesos e medidas 

(SANTONI apud COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 
37).Schellenberg (2002, p. 26) observa o desdobramento: “Foi 

o primeiro arquivo nacional criado no mundo. Nele deveriam ser 
No contexto de relevância institucional que assume essa guardados os documentos da Nova França, documentos esses 

centralização dos arquivos, destaca-se, sobretudo, a importância que traduziam suas conquistas e mostravam suas glórias.”
do papel de subsidiar a construção de uma memória nacional. Esta A elevação da Revolução Francesa ao status de signo 
seria um empreendimento realizado a partir da concentração dos divisor de modelos de sociedade no Ocidente se deve às rupturas 
documentos. que podem ser caracterizadas no pós-1789: movimentos em torno 

da idéia de nação. Conseqüentemente a necessidade de uma 
Foi o que sucedeu notadamente em Paris, quan-história que identifique a coletividade em torno de um Estado. 
do a Revolução Francesa concentrou em um É nessas circunstâncias de mudanças estruturais no modelo 
único depósito, denominado Archives Naciona-

de organização da sociedade que o arquivo entra na agenda das 
les, documentos os mais diversos, tais como o 

transformações de proporções mundiais ocorridas a partir do sécu- Tesouro de Cartas Reais, os arquivos do Parla-
lo XIX. Frank B. Evans, prefaciando a obra de Couture e Rousseau, mento de Paris, os das Abadias e conventos da 
descreve um movimento de deslocamento na função dos arqui- região parisiense, os dos ministérios do governo 
vos no seio das mudanças sociais. Segundo ele, houve real, os dos príncipes emigrados etc., aos quais 

se juntaram, logo depois, os papéis provenientes 
das novas assembléias e administrações criadas [...] o desenvolvimento da História como disci-
pela Revolução (DUCHEIN, 1983, p. 15).plina [...] em que fontes originais são utilizadas 

como materiais de apoio à investigação, os 
depósitos de arquivo, outrora considerados, Na Inglaterra institui-se, em 1838, o Public Record Office. 
sobretudo como “arsenais de leis”, transforma- Neste mesmo ano se cria o atual Arquivo Nacional no Brasil. Para 
ram-se agora em “arsenais da história” (1998, Schellenberg (2002, p. 31), as razões para instituir esse modelo de 
p. 17). arquivo público encontram-se na ordem de ser uma fonte cultural, 

dentro de objetivos do projeto historiográfico do século XIX, conside-
O Arquivo Nacional criado pelos revolucionários fazia parte 

rando a evidência dos direitos das novas relações de cidadania e 
de um projeto de nação, reunindo ali os principais símbolos.

governo que estavam surgindo e, também, da ordem oficial que 
caracterizava o trabalho governamental.

Os arquivos da Revolução Francesa agrupam, 
Dentro desse quadro, com o modelo de instituições arquivísti-em primeiro lugar, os documentos das instânci-

cas dirigidas aos objetivos de pesquisa histórica, apresenta-se a as governamentais da Revolução. São tam-
experiência francesa de formulação da abordagem do respeito bém constituídos pelo núcleo duro da nova 

ordem. Eles são não só o receptáculo de docu- pela totalidade de cada arquivo.
mentos em sentido comum; recebem tam-
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 O ENUNCIADO FRANCÊS subseqüente reordenação dos arquivos, basea-
da em concepções ideológicas atingiram tais 
proporções em França, que a situação se tornou 

No contexto da Revolução Francesa, ocorreu a reunião 
de certo modo incontrolável e alarmante, do 

dos arquivos no Arquivo Nacional, que se manifestou, radicalmen- ponto de vista arquivístico. Face a esse estado 
te, contrária ao mínimo do que já havia sido desenvolvido sobre a de coisas, surgiu a necessidade de impor ordem 
relação entre o acúmulo dos documentos e a atividade geradora no caos que se gerara, o que levou à formula-
deste. ção de umas “instructions pour la mise en ordre 

et le classement des archives départementales 
et communales” (SILVA et al., p. 107, negrito Não se trata já da absorção ou da transferên-
nosso).cia de arquivos por parte de outro serviço – 

prática que se tornou vulgar a partir do século 
XVI – mas, efectivamente, da quebra da uni- O problema demandou solução que ao seu tempo foi prag-
dade estrutural dos arquivos. Mais do que a mática. O fato de ser objeto de uma circular – despacho administra-
nacionalização e mudança forçada dos tivo – é sintomático. A solução veio por meio de instruções promulga-
documentos, importa salientar o fato de, pela das pela direção do Ministério do Interior, inspiradas no que propõe o 
primeira vez na história dos arquivos, se defen-

então chefe da Seção Administrativa dos Arquivos Departamentais, 
der a desarticulação metódica dos acervos 

Natalys de Wally – em 24 de abril de 1841. de origem, tudo em nome de valores estranhos 
A ambiência administrativa dessa resolução poderia tornar ao critério que presidiu à sua concentração 

tal diretriz exclusivamente pragmática, não fossem os posteriores por parte das entidades produtoras. É o colap-
so da estrutura sistémica concebida – e desde lampejos de intenção de justificar o enunciado. Percebe-se, assim, 
sempre praticada – pelos responsáveis e profis- na idéia de fundo de arquivo uma totalidade descaracterizada 
sionais de arquivo. Estava-se, assim, a desferir quando numa classificação por assunto. 
um golpe num modelo milenar, cuja razão de 
ser assentava no respeito pela rede de liga- A classificação geral por fundos é uma única 
ções entre os documentos que integram um verdadeiramente capaz de assegurar o pronto 
mesmo sistema de informação (SILVA et al., cumprimento de uma ordem regular e uniforme 
1998 p. 101, grifos nossos). [...] Se, em lugar desse método, fundamentado, 

por assim dizer, na natureza das coisas, se pro-
O desmonte que começa ser realizado nos arquivos trouxe põe uma ordenação teórica [...], os arquivos 

conseqüências negativas de imediato. No entanto, no percurso cairão em desordem difícil de remediar [...] Em 
da adulteração da noção orgânica já existente em torno do con- qualquer outro tipo de classificação que não 

seja por fundos corre-se o grande risco de não se ceito de arquivo, os franceses trazem uma contribuição para a 
saber onde encontrar um documento (WALLY, questão que surge da prática com o caos gerado na incorpora-
1890, apud DUCHEIN, 1983, p. 16).ção de diferentes arquivos pelo Arquivo Nacional.

Schellenberg reconhece as raízes pragmáticas do respeito A política de incorporações em massa e a 
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aos fundos de arquivo. Um de seus argumentos sobre a importân- Schellenberg comenta:
cia do princípio é:

Conquanto o princípio do respect des fonds não 
haja sido adotado consistentemente na França, O princípio confere ao arquivista orientação prática e econômica 
depois de sua formulação em 1841, deu-se, para o arranjo, descrição e consulta dos documentos em sua cus-
contudo, um importante passo à frente. O antigo tódia. Antes de formulado o princípio, os arquivistas, como vimos, 
sistema de arranjar os documentos de acordo 

reordenavam, em relação aos assuntos [...] Tal reajustamento era 
com algum sistema arbitrário de classificação 

muito complicado [...] Tão moroso se revelava que absorvia, em de assuntos foi abandonado, ao menos teorica-
geral, todo o tempo do arquivista. [...] O princípio de proveniência mente, e substituído por um sistema baseado em 
suplantou o processo de dispor os papéis em conformidade com princípio aplicável de maneira geral (2002, p. 
os assuntos. Destarte, um método de arranjo de todo dificultoso 245).

viu-se substituído por outro de caráter prático (SCHELLENBERG, 
1980, p. 110, grifos nossos). O trabalho de Martín-Pozuelo Campillos presta um serviço de 

crítica à “monumentalização” em torno de 1841, quando apresenta 
O fundamental na circular de 1841 é que determina que experiências durante a Idade Média em que a documentação de 

não haja mistura das proveniências e que os documentos de insti- um dado reinado, por exemplo, era tratada como uma unidade; ou 
tuições diferentes não podem ser mesclados. seja, sombras da noção de fundo, posteriormente, formulada na 

França do século XIX.
O respeito deste primeiro grau é essencial para 
que os documentos de arquivo conservem a La formulación del Principio de Procedencia no 
sua plena utilidade administrativa, uma vez es resultado de un único momento ni sucede en 
que os documentos activos e semiactivos de un único lugar. Mostraré lo que ha sido su evolu-
uma unidade formam uma entidade própria ción, señalando de forma muy particular todas 
que não pode ser misturada com os documen- aquellas formulaciones que representan verda-
tos de uma ou de várias outras unidades. Por deramente una novedad y que suponen, de 
outro lado, este primeiro grau é também indis- alguna manera, un hito en su evolución teórica. 
pensável à plena existência do valor de teste- (1998, p. 25, grifo nosso).
munho do documento de arquivo, visto que o 
próprio fundo de arquivo, de que depende O enunciado francês do respeito pelos fundos de arquivo 
esse valor, procede diretamente desse respei- tem sido reconhecido como um marco importante na formação do 
to (SCHELLENBERG, 1980, p. 83).

saber arquivístico. Essa experiência teria formulado os traços essen-
ciais do conceito de arquivo. A partir de então haveria uma compre-

Nesse sentido, busca-se a preservação da construção de 
ensão objetivada dessa unidade lógica formada pelo conjunto de 

um conjunto de documentos acumulados no entorno de uma 
documentos acumulados no exercício de uma atividade, tendo em 

atividade, consolida-se a noção de fundo em que a própria exis-
vista suas funções de testemunhar o passado. 

tência pressupõe não desmontá-lo em outros. Em outro trabalho, 
Essa seria uma contribuição ao trabalho arquivístico que foi 
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ampliada na publicação do Manual dos Holandeses, aproxima- Parece nítido, desde o prefácio, a construção de diretrizes 
damente 50 anos depois da enunciação do respeito aos fundos em detrimento da suposta rigidez de uma normatização de procedi-
de arquivo pelos franceses. mentos. “Enganar-se-ia redondamente, porém, quem nos atribuísse 

o desejo de colocar as regras no presente Manual como um jugo aos 
ombros dos nossos colegas” (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 
HOLANDESES, 1973, p. 11). Ao exporem sobre a estrutura do inventá-
rio, demonstra-se, em sua essência, o quanto eles ultrapassaram os O Manual dos Holandeses é a forma como se conhece, no 
parâmetros de meramente regrar o tratamento dos arquivos, no Brasil, o Manual de arranjo e descrição de arquivos. Essa obra foi 
sentido de que revela o quanto este espaço de saber aplicado publicada pela Associação dos Arquivistas Holandeses em 1898.
tende a conduzir-se por princípios.Além de marco fundador da Arquivologia na literatura da 

área, é, também, nas palavras de Couture e Rousseau, estandarte 
O ponto de vista a partir do qual cumpre ordenar do “segundo grau” do “princípio da proveniência”:
o arquivo há de ser definido pelo julgamento do 
arquivista, que deve levar em conta, nessa maté-

No segundo grau, o princípio da proveniência 
ria, a natureza do acervo. [...] como já foi obser-

exige que todos os documentos em um fundo 
vado, cada arquivo reclama o seu próprio arran-

de arquivo ocupem um determinado lugar 
jo e, por muito desejável que fosse estatuir regras 

que tem de ser respeitado ou restabelecido, 
gerais a esse respeito, há que renunciar a seme-

caso a ordem primitiva ou a ordem original 
l hante  p ropós i to  (ASSOCIAÇÃO DOS  

tenha sido modificada por qualquer razão 
ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 111, grifo 

(COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 83).
nosso).

O Manual dos Holandeses é absolutamente inovador ao 
O parágrafo 16 e seu comentário são emblemáticos no 

seu tempo com as enunciações emitidas, incluindo discussões 
tocante à perspectiva que está sendo apresentada aqui. Inicia-se 

conceituais, apesar de ser um manual com todo o pragmatismo 
com o reconhecimento da existência de um método na disposição 

que porventura possa sugerir. É estruturado no formato de cem 
arranjada dos arquivos: há relações entre os documentos constituin-

“parágrafos”, designação adotada pelos próprios autores. O con-
do o todo. A organização da administração que produziu o arquivo 

teúdo está desenvolvido na condução dos comentários de cada 
está refletida na acumulação por ela feita.

uma das normas. 
Existe um aspecto em que a obra fica datada. São ques-

O sistema de arranjo deve ser baseado na orga-
tões específicas de tipologia documental, práticas de acondicio-

nização original do arquivo, a qual, na sua essên-
namento e modelos institucionais, que são características de uma cia, corresponde à organização do órgão admi-
época. nistrativo que o produziu. [...] Esta regra, adotada 

A produção foi coletiva, “ao se discutir, na Associação dos pela Associação de Arquivistas, é, de todas, a 
Arquivistas, a proposição em apreço, houve, num ponto, divergên- mais importante, porque nela se formula o princí-

pio fundamental, do qual derivam as demais cia de opiniões” (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 
(ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 48).

 O MANUAL DOS HOLANDESES
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1973, p. 44, grifo nosso). período de tempo e não algo feito mais tarde, em determinada 
data fixa” (p. 117).

Os mesmos arquivistas acreditavam que É interessante como o parágrafo 38 assevera a mentalidade 
da abordagem arquivística dos documentos observando o elemen-

A organização original de um arquivo deve to catalisador do conjunto fazendo do grupo unidade orgânica. 
corresponder naturalmente, nas suas linhas “Antes de descrever-se um volume ou um amarrado cumpre conce-
principais, à antiga estrutura da entidade ber-se claramente a idéia dominante que presidiu à formação” (p. 
administrativa que o produziu. Isso dispensa 

80).
demonstração. A antiga organização não se 

Encontra-se no parágrafo 21 a constatação da perspectiva formou arbitrariamente, não resultou do aca-
de análise documental fundamentalmente original da disciplina so, mas é a conseqüência lógica do modo por 
arquivística sobre seu objeto. “Não é o assunto do documento, mas que se constituiu a unidade administrativa, de 

cujas funções o arquivo é resultado. Esse órgão a sua destinação, o que deve determinar o lugar que lhe cabe ocu-
construiu, por assim dizer, o seu arquivo e, ao par no arquivo” (p. 58, grifo nosso). O fio condutor do “olhar” arquivís-
fazê-lo, tomou em consideração a sua própria tico reside no perguntar sobre a atividade institucionalizada que foi 
constituição e necessidades (p. 47, grifos nos- fator gerador da acumulação; e, nesta relação, visualizar a constitu-
sos). ição do arquivo.

Martín-Pozuelo Campillos (1998) aprofunda essa visão históri-
No parágrafo seguinte desenvolve-se a positividade de ca dos arquivos apresentando os enunciados teóricos sobre o Princí-

uma reconstituição da ordem original de conjuntos recolhidos a pio da Proveniência: o alemão em 1819, o francês em 1841 e o 
uma instituição centralizadora. holandês em 1898. Percebe-se a tentativa de identificar uma rela-

ção entre o surgimento desse Princípio e o desenvolvimento da 
No arranjo do arquivo, portanto, urge, antes 

Arquivologia assentados no modo de classificar os documentos 
de mais nada, restabelecer o quanto possível 

segundo os motivos de agir que deram existência aos mesmos no a ordem original. Somente então será possível 
contexto da entidade produtora do arquivo. julgar-se se é conveniente, ou não, e até que 

Propõe, ainda, definir os elementos básicos para a formula-ponto, dela apartar-se. [...] faz ressaltar o fato 
de que, via de regra, aquele arranjo se estabe- ção teórica do Princípio da Proveniência. Ela investiga o conceito 
leceu em consonância com os requisitos da de instituição, bem como o fenômeno da institucionalização, na 
organização passada e se acha a eles estrei- perspectiva de ser tal conceituação o primeiro elemento para o 
tamente vinculado (p. 49 e 50). enunciado da Proveniência. Buscam-se parâmetros conceituais nas 

definições do termo instituição, estabelecidas pela Sociologia – 
Os arquivistas holandeses criaram mesmo uma espécie de papel social –, pelo Direito – institucionalidade legal – e pela Política – 

sacralidade da ordenação imposta na ocasião da acumulação exercício do poder. 
administrativa dos documentos, e nisso estaria a existência do que Na Sociologia, a instituição é visualizada como fenômeno 
é arquivo, compreensão evidente no seguinte comentário: “O social em que o mesmo se dá na reunião humana em torno de um 
arquivo é um todo orgânico, que se veio criando durante certo fim demandado pela necessidade legitimada pelo coletivo. Postas 
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as implicações sociais, conseqüentemente a institucionalidade é ciação do Princípio da Proveniência é enfatizado na proximidade 
objeto da ordem legal. Aspecto no qual o ordenamento jurídico do conceito de instituição e a sua produção documental. É no evi-
regula o funcionamento. O Direito constitui-se fonte de definição dente cumprimento de sua função, razão primeira da existência 
para o conceito de instituição. E sobre a faceta Política, a institui- institucional, que acontece a produção documental, servindo-lhe 
ção se revela como ferramenta de exercício do poder. ao próprio funcionamento. Essa autora trabalha conceituações 

O que faz a autora é analisar o conceito de instituição a genéricas sobre documento como ferramenta de transmitir conhe-
partir do conceito de Estado. Este como pacto, fundamento divi- cimentos, idéias e testemunho. Importa, sobretudo, a sinalização da 
no, contrato social, todos esses esquemas vistos sob os recortes relação diretamente proporcional entre documento de arquivo e 
tradicionais da historiografia: Idades Média, Moderna e Contem- instituição que agencia tal produção documental. 
porânea.

Considero documento de archivo el documento Para a autora, na contemporaneidade, a conceituação 
que resulta de un proceso administrativo o jurídi-de instituição torna-se cada vez mais complexa quando se encon-
co, así como todos aquéllos que hacen posible tra, então, a consolidação de noções de poder e de serviço públi-
tal proceso, recogidos en un archivo, donde cos implicados. Esse percurso sobre o conceito de instituição logo 
paulatinamente van prescribiendo sus valores 

se revela estreitamente relacionado com a proposta de apontar 
originales sustituyéndose por otros de prueba e 

que as principais relações de poder acabam materializadas a información (MARTÍN-POZUELO CAMPILLOS, 
partir da escritura documental. Portanto, constata-se ser a institui- 1998, p. 98).
ção o primeiro elemento na formulação da existência de uma 
organicidade entre a acumulação documental e a atividade que A autora transita por vários espaços disciplinares que elegem 
a gerou. o documento como objeto de estudo – áreas como a Diplomática, 

o Direito, a História e a Documentação –, para, ao fim do percurso, 
Entendemos por Institución a partir del análisis expor uma quase contingência diferenciadora do que é documen-
precedente y desde la perspectiva archivísti- to de arquivo.
ca, el sujeto productor de conjuntos orgánicos 
de documentos [...] la Archivística se encuen-

Será, pues, el origen el elemento que determine 
tra, fundamentalmente, interesada en aquella 

la diferencia entre el material de archivos y el de 
documentación producida, emanada o 

bibliotecas y en consecuencia el elemento 
generada por aquellas organizaciones que 

diferenciador de ambas instituciones, en suma 
poseen una base legal. Base que es, en definiti-

aquel que convierte a bibliotecas y archivos en 
va, la que legitimándolas les concede la vía 

instituciones profundamente diferentes (MARTÍN-
por la cual va a transcurrir su existencia y que 

POZUELO CAMPILLOS, 1998, p. 101).
definirá igualmente la producción documen-
tal y el tratamiento posterior de la misma en el 

Quanto aos elementos conceituais que trazem especificida-seno de l  a rch ivo (MART ÍN-POZUELO 
de ao documento de arquivo, ela emite observações sobre cinco CAMPILLOS, 1998, p. 86 e 87).
aspectos. Aponta o contexto de criação como determinante na 

O segundo elemento – documento de arquivo – para enun- configuração de circunstâncias produtoras de um acúmulo auto-
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co de este principio: el 24 de abril de 1841, fecha maticamente encadeado na atividade. Uma unicidade derivada 
en que se formula el principio francés de fondo, y de uma realidade singular de gênese e/ou localização reivindica-
el 1898, año en que tiene lugar la aparición de la da por cada documento. A autenticidade vinculada com a capa-
obra de los holandeses, donde se establece la cidade de testemunhar momentos e situações com fidelidade. 
específica ordenación de los fondos en el seno 

Uma multiplicidade informativa ou heterogeneidade de conteú-
del que hoy se conoce como principio de respe-

do no sentido de que se pode extrair informação de coesividades to al orden original de los documentos. Cada 
para além da circunscrição documental e isso também ser ele- uno de estos dos principios representan, a mi 
mento conceitual determinante para especificar documento de juicio, la significación teórica de aquellos dos 
arquivo. E a quinta observação toca com bastante propriedade valores que antes he considerado y representan 

una doble significación de un principio más numa necessidade de satisfação de cada um dos quatros quesitos 
general, esto es el de Procedencia (MARTÍN-elementares: contexto, unicidade, autenticidade e multiplicidade 
POZUELO CAMPILLOS, 1998, p. 34, grifo nosso).informativa.

O terceiro elemento para enunciação teórica do Princípio 
Torna-se pertinente caracterizar a especificidade de cada da Proveniência é o arquivo. Aqui Martín-Pozuelo Campillos discu-

contribuição, a de 1841 e a de 1898. Couture e Rousseau enfatizam a te em que medida a definição de conjunto de documentos acu-
dualidade em forma de vertentes de definição; apresentam dois mulados organicamente na condução de uma atividade instituci-
graus do Princípio da Proveniência.onal representa esse conceito. Aponta três requisitos imprescindí-

veis nessa caracterização de uma acumulação documental ser 
Há um primeiro grau do princípio da proveniên-arquivo:
cia que permite isolar e circunscrever a entidade 
que constitui um fundo de arquivo no que respei-

1. la existencia de una organización (institución) con unas ta ao modo como este se distingue de qualquer 
funciones cuyo ejercicio se plasmará en una serie de documentos outro. Além disso, há um segundo grau que visa 

2.  la decisión expresa de que éstos sean conservados ao respeito ou à reconstituição da ordem interna 
3. el orden que posibilita la localización de los mismos (1998, do fundo (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 83, 

grifos nossos)p. 108).

Por essa visão histórica dos arquivos, os autores canadenses A autora faz um esforço na direção de identificar a delimi-
reconhecem que o saber arquivístico ganha sua formalização no tação do espaço disciplinar arquivístico fundamentalmente nutri-
século XIX junto aos movimentos de invenção dos Estados nacionais. do pela construção teórica sobre a organicidade dos arquivos, 
O caso emblemático foi o francês. noção elementar para enunciação da Proveniência que é esta-

Nessas iniciativas de reunir todos os documentos públicos em belecida na perspectiva histórica de valorização dos arquivos.
arquivos nacionais ficaria estabelecido o discurso da naturalidade Salienta, ainda, a dualidade complementar do enunciado 
formadora dos arquivos, o que se articula com a idéia de que o Prin-francês e o Manual dos Holandeses.
cípio da Proveniência combate arranjos temáticos, porque quer 

Dos son los hitos históricos en el desarrollo teóri- preservar a disposição documental estabelecida pela intencionali-
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dade originalmente produtora desse conjunto de documentos. (SCHELLENBERG, 1959)
Isso permitiria uma produção historiográfica com um privilegiado Assim, com a denominada explosão documental, a partir da 
conhecimento sobre o passado. O arquivo enquanto herança Segunda Guerra Mundial, as demandas por uma eficácia da ação 
cultural para a posteridade. administrativa e para uma eficiente gestão econômica crescem e 

A visão histórica dos arquivos se distingue por esses elemen- exigem das comissões governamentais nos EUA soluções para o 
tos de valorização das entidades custodiadoras de acervos para a volume de documentos do Estado.
pesquisa, fundamentalmente, historiográfica. Aponta-se para o O controle sobre a seleção de documentos a conservar e o 
surgimento, no século XIX, de um modelo de instituição arquivística processo de reduzir a proporções manipuláveis a massa documen-
que concentra documentos deslocados do lugar em que foram tal característica da administração moderna, buscando a conser-
administrativamente acumulados para ocuparem espaço num vação permanente daquela que tem valor cultural futuro, sem 
depósito centrado em servir a pesquisa histórica. menosprezar a integridade substantiva da massa documental para 

No entanto, até a chamada “explosão documental”, na efeitos de pesquisa, configurariam uma renovação epistemológica 
primeira metade do século XX, não se colocava o problema de no universo da Arquivologia, assinalada pela adoção do conceito 
guardar todos os documentos produzidos pelas administrações. de gestão de documentos (INDOLFO, 2008).

A emergência de uma visão gerencial para suprir a Nessa perspectiva os arquivos são fundamentalmente instru-
demanda de racionalização da produção, do uso administrativo mentos auxiliares da administração, são os espaços para preservar a 
e da eliminação de documentos associa-se à perspectiva que vai memória institucional, conservando direitos estabelecidos em pro-
se estabelecendo de não se poder guardar tudo. cessos administrativos. Portanto, o arquivo é entendido como o con-

junto de documentos, a sua organização e o serviço estruturado em 
torno do seu uso.

O arquivo é reconhecido nos processos de documentação 
das transações de seu produtor. Os documentos são entendidos Na primeira metade do século XX delineia-se uma realida-
como possibilidade de consignação do ato, para um eventual retor-de na qual as necessidades da administração pública encampam 
no ao registrado nesse contexto de controle, de prova e de tomada uma possível agenda da Arquivologia, num movimento de aproxi-
de decisão.mação da função social dos arquivos às demandas de eficiência 

Na visão gerencial dos arquivos, enfatiza-se a perspectiva da e transparência administrativas do Estado.
gestão administrativa. Têm-se os objetivos de sustentar direitos da As iniciativas governamentais nos Estados Unidos, entre 
instituição servindo-lhe de memória para uma continuidade assen-1905-1909, de instalar um comitê presidencial para aprimorar méto-
tada nos atos registrados. De modo geral, surge um modelo de com-dos departamentais sobre os documentos; a criação no período 
preensão das funções arquivísticas no controle documental desde o de 1910 a 1933 de comissões, planos e conselhos para busca de 
planejamento da criação até a sua destinação final.eficiência por parte do governo federal, bem como os trabalhos 

De acordo com Jardim (1995), a visão gerencial seria menos desenvolvidos pelas Comissões Hoover, em 1947-1949 e em 1953-
uma rejeição à visão histórica do que sua ampliação em novas 1955, para a organização do ramo executivo do governo em rela-
bases. Supõe-se que as instituições arquivísticas, especialmente as ção à sua produção documental, foram fatos que colocaram em 
anglo-saxônicas, além de ampliar suas funções, renovem sua voca-evidência o surgimento de uma visão gerencial dos arquivos 
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ção como “lugar de memória”. para os documentos no escopo gerencial das organizações. 
Elas seriam: a produção de documentos racionalizada para 

evitar o não essencial, ampliar a utilização dos documentos neces-
sários e aplicar adequadamente recursos tecnológicos (reprografia, 
automação); a utilização dos documentos priorizando a disponibili-Para Evans (1994), a Gestão de Documentos coloca os 
dade rápida dos documentos necessários; utilização a baixo custo fundamentos para um enfoque global da administração de arqui-
dos documentos e mobilização de recursos de armazenamento de vos e documentos. Ele afirma que os registros e os arquivos são 
acordo com a freqüência e natureza das consultas; e a destinação ferramentas (instrumentos) e subprodutos dos processos adminis-
dos documentos realizando a identificação dos documentos por trativos. Portanto, os documentos, independentemente de sua 
classes, a classificação destas classes com vistas a sua conservação forma física ou características, são aqueles gerados ou recebidos 
ou eliminação e eliminação periódica de documentos não perma-e mantidos por uma instituição ou organização, na administração 
nentes.de suas atividades. O documento é entendido na condição oficial 

A eficácia de um programa de gestão de documentos e legal, de acordo com seu contexto institucional e organizacio-
dependeria da adequação de métodos de classificação dos docu-nal. A administração de documentos é identificada como área da 
mentos, da criteriosa avaliação documental em suas temporalida-gerência administrativa geral, relacionada com o aumento da 
des e a integração do serviço de arquivo. Sucessivas fases por que economia e eficiência na preparação, na manutenção e na recu-
passam os documentos de um arquivo, desde sua produção à guar-peração dos registros documentais. 
da permanente ou eliminação. O ciclo de vida dos documentos é compreendido desde 

Associa-se a esse programa de gestão de documentos a sua produção ou recepção por qualquer repartição, passando 
idéia das três idades dos arquivos em que se estabelecem estágios pela sua manutenção e sua recuperação na administração de 
do tratamento dos documentos arquivísticos em função das neces-uma organização, até sua retenção como parte dos arquivos da 
sidades de seus usuários. Os arquivos são considerados correntes, instituição ou sua destruição final.
intermediários e permanentes, de acordo com a freqüência de uso Essa compreensão das funções arquivísticas tem a finalida-
por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores de de efetivar um controle eficiente da administração, com a 
primários (administrativo, jurídico e fiscal) e secundários (testemunho aplicação de princípios e técnicas para reduzir a quantidade e 
e informação).melhorar a qualidade dos documentos; para manter (processa-

Nesse sentido, produziram-se argumentos na direção de um mento e arquivamento) e utilizar os documentos no exercício das 
ciclo vital para os documentos: na fase inicial são produzidos corpo-atividades dessas instituições; para assegurar a transferência siste-
rificando o exercício de atividades, em seguida utilizados no contex-mática para depósitos intermediários dos documentos de uso não 
to administrativo das organizações e depois destinados a elimina-corrente e para efetuar a avaliação dos documentos preservando 
ção ou preservação para dar testemunho sobre o que aconteceu aqueles que têm valor permanente para a instituição.
no passado.Na publicação Gestão de Documentos: conceitos e pro-

Dessa forma, a partir da emergência da gestão de docu-cedimentos básicos (ARQUIVO NACIONAL, 1995, p. 15) encontra-
mentos, há a ampliação das funções arquivísticas para além da se a estruturação das fases que vêm sendo entendidas como 
custódia de acervos em instituições arquivísticas, isso na direção dos momentos básicos desse planejamento, controle e organização 
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serviços de arquivo estruturados junto aos processos de trabalho métodos de trabalho envolvendo rotinas de padronizações das 
dentro das administrações. formas de documentar.
 O surgimento de instrumentos de trabalho, como um Daí a importância da classificação para avaliar e estabele-
esquema de classificação, que ordena a disposição dos docu- cer temporalidade aos documentos. No contexto dos arquivos, essa 
mentos em função das atividades e transações desse organismo classificação seria entendida a partir da lógica orgânica entre a 
produtor do arquivo, e uma tabela de temporalidade, que materi- natureza da ação que gera o documento e a forma conferida a 
aliza a avaliação em termos de uma indicação dos prazos de guar- este.
da e de destinação final (eliminação e preservação permanente) A classificação arquivística demarcaria a estrutura do produ-
permitem o estabelecimento de programas de gestão de docu- tor do arquivo em suas funções na totalidade das responsabilidades 
mentos para auxiliar o funcionamento das organizações. e das finalidades dessa entidade; e em atividades enquanto ações 

A visão gerencial dos arquivos, com o estabelecimento de referidas nos documentos que as efetivam.
normas para o tratamento documental, auxilia a tomada de deci- Nesse horizonte de funções, atividades e atos, configurado-
são. A implementação do controle sobre os trâmites documentais res da produção documental, busca-se determinar temporalidade 
é um modo de assegurar a localização dos documentos na con- aos documentos por meio da avaliação.
dução administrativa das transações. A valoração dos documentos arquivístivos teria como pressu-

Essa perspectiva da gestão de documentos tem na avalia- posto a classificação destes em relação ao exercício das atividades 
ção que estabelece temporalidade e destinação aos documen- desta entidade produtora. A tabela de temporalidade dos docu-
tos uma referência essencial. mentos objetiva o registro da análise da documentação e estabele-

ce prazos de guarda e destinação final de conjuntos de documen-
tos de acordo com parâmetros jurídicos, fiscais, legais e de memória 
administrativa.

É diante da impossibilidade de guardar tudo que se coloca-As práticas arquivísticas sob a orientação do conceito de 
ria a avaliação de documentos. Uma primeira sistematização dos Gestão de Documentos evidenciam a condição essencial da 
argumentos em torno dessa atividade de valoração seria a distin-avaliação documental na sustentação da buscada racionaliza-
ção de valores que marcam os documentos na contemporaneida-ção do ciclo vital dos documentos.
de: valores primários e secundários.O conceito de arquivo precisaria, segundo Schellenberg 

Os documentos nasceriam no cumprimento das atividades (2002), incorporar dinâmicas seletivas para formar a parte da 
exercidas pela entidade produtora do arquivo com implicações massa documental que apresentasse valores para além das 
administrativas, fiscais, legais e executivas, que impõem os traços razões pelas quais os documentos vieram a existir.
caracterizadores do valor primário, uma categorização do ambien-Os motivos de ordem administrativa, e não a disponibilida-
te originário do acervo.de tecnológica para proliferação dos documentos, caracterizari-

Os valores secundários teriam de ser identificados nas formas am a produção documental resultante das ações de trabalho 
documentais seriadas que representam a origem, o desenvolvimen-dentro das organizações. Desse modo, desenvolvem-se argumen-
to e o funcionamento do produtor do arquivo, servindo-lhe de teste-tos para racionalizar a formação dos arquivos. Inicialmente um 
munho sobre a existência e as atividades exercidas. Além disso, uma controle da produção de documentos com a simplificação dos 
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importância informativa atribuída aos documentos de conteúdo processos de trabalho. Quer dizer, o arquivo é formado por informa-
com elevado grau de concentração de informação não recapitu- ções que são geradas no curso das tarefas realizadas, por isso infor-
lada. mações profundamente relacionadas a esses processos de traba-

A visão gerencial ecoa as compreensões da Administra- lho. A mediação informacional instituidora do arquivo teria a forma 
ção. Aponta-se para o florescimento de filosofias da Administra- de registros relacionados com o encadeamento de ações enquan-
ção na perspectiva da mediação burocrática da racionalidade to processos de trabalho geradores e estruturadores de informação.
corporificada no documento. Este passa ser visto como imbuído A função dos arquivos estaria na perspectiva das possíveis 
do atributo racional dentro do funcionamento das organizações. reutilizações da informação gerada e estruturada por processos de 

Do ponto de vista da gestão, o documento é mais do que trabalho, que lhes impõem uma interpretação contextual. O primei-
algo decorrente dos procedimentos administrativos contendo ro momento dessa lógica é o apoio operacional dos arquivos para 
privilegiado testemunho do que aconteceu, é o próprio funda- continuidade administrativa. A tomada de decisão é munida de 
mento e razão dos processos de trabalho nas organizações. referências anteriores, a validação dos compromissos envolve os 

A visão gerencial dos arquivos privilegia a entidade docu- arquivos, os ideais de prestação de contas demandam a evidência 
mental para a implementação de programas de gerenciamento arquivística confiável. 
arquivístico dentro das administrações. No entanto, nota-se que Essas seriam as funções primárias do arquivo caracterizadas 
ocorrem alterações nesse contexto a partir da emergência de pela intencionalidade da entidade produtora no desempenho de 
uma chamada era da informação com o advento das tecnologi- processos de trabalho. A função secundária do arquivo seria a de 
as de informação e de comunicação, o que promoveria uma herança cultural, numa outra ordem de intencionalidade, que iden-
abordagem informacional dos arquivos. tifica o que é representativo para a posteridade. 

A forma registrada da informação, na perspectiva arquivísti-
ca, estabeleceria uma compreensão a partir dos elementos que 
constituem os documentos. A noção de forma material da informa-
ção, com aspectos físicos e intelectuais, é entendida como institui-Ao final do século XX inicia-se uma reformulação de domí-
dora de uma unidade lógica envolvendo carregador físico dessa nio na Arquivologia. Nesse período emerge o estabelecimento da 
informação e a função na criação do registro.associação da finalidade dos arquivos à de informação como 

O acesso rápido às informações para desempenho de tare-uma responsabilidade assumida pela área.
fas institui a funcionalidade dos arquivos, reproduzindo a estrutura Para Thomassem (2006), arquivo é o conceito central nos 
organizacional do seu produtor.estudos da Arquivologia. Esse autor identifica a presença da 

Além da forma material da informação registrada, a partir de noção de arquivo a partir da vida cotidiana até às configurações 
processos de trabalho, e da sua estruturação lógica pela estrutura governamentais e empresariais, em que o modo arquivístico de 
funcional da entidade produtora, o fenômeno informacional nos agir tem o intuito de dar suporte à memória dos produtores de 
arquivos teria o atributo de contexto. arquivo.

Os fatores ambientais de geração e estruturação da infor-Nessa demonstração de um fenômeno arquivístico é colo-
mação formariam a base interpretativa dos conteúdos, formas e cada a composição informacional dos arquivos no sentido de 
estrutura de registros nos arquivos. Esse contexto arquivístico incluiria informações serem produzidas e estruturadas na dinâmica dos 
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elementos de ambiente organizacional, do ente produtor, contex- A pesquisa arquivística estaria interessada em estudar as 
to de administração e uso das informações. relações entre a informação e os elementos de contexto de sua 

A dinâmica das tarefas dentro de uma organização seria o geração e estruturação.
fator de estruturação da informação para o contexto arquivístico. Angelika Menne-Haritz (1998), autora que se dedica aos 
Na prática, essa informação gerada com uma finalidade pode ser estudos da avaliação e da proveniência em ambientes eletrônicos, 
reutilizada em outros processos de trabalho, desde que haja instru- coloca o paradoxo que só a destruição de partes dos registros abre 
mentos de gerência sobre os metadados (informação sobre a acesso à informação potencial da situação original. Usa a metáfora 
informação), para permitir a recuperação informacional deman- de uma floresta que não pode ser vista, porque há muitas árvores. 
dada na execução de outras tarefas. Nessa perspectiva, insere a relevância da avaliação para promover 

Os serviços de arquivo configurariam uma interpretação o acesso às informações no contexto do arquivo.
organizacional do ente produtor sobre a estruturação das informa- Essa autora recoloca o Princípio da Proveniência para 
ções geradas e utilizadas na lógica de seus processos de trabalho, caracterizar o elemento que permite uma diferenciação entre infor-
o que significa apenas uma representação da estrutura de traba- mações genericamente consideradas e as informações arquivísti-
lho da organização. cas. O cenário da escrita eletrônica estaria oferecendo outras funci-

O caráter processual da informação gerada e estruturada onalidades para essa tecnologia cultural de produzir registros, o que 
no contexto arquivístico apresentaria adicionamentos nas suas agora permite novas formas de comunicação. Estas experiências 
relações com as tarefas do ente produtor, na medida em que são indicam que novas ferramentas e instrumentos são possíveis e só 
reutilizadas. precisam ser moldados para demandas arquivísticas.

A Arquivologia teria na informação relacionada aos pro- No arquivo, a geração de informação é considerada como 
cessos de trabalho de uma entidade produtora de arquivo, o seu parte das atividades, não só de produzir textos ou informações. A 
objeto privilegiado. Este seria uma informação gerada e estrutura- visão informacional do arquivo é instrumentalizada para analisar e 
da nas circunstâncias executivas das tarefas. compreender as estruturas de produção de documentos e sua com-

Os objetivos desse saber arquivístico repousariam nos pro- posição em seriações. 
cessos informacionais que são produtos e produtores da realiza- A perspectiva informacional colocaria a necessidade de 
ção de uma função. A preservação de uma estrutura informacio- compreensão dos arquivos para além da forma isolada da dimen-
nal que serve de evidência para transações efetuadas. são de comunicação ou da técnica de arquivamento. Coloca o 

A metodologia da Arquivologia estaria apoiada nos observador diante de relações que formam um cenário para visuali-
aspectos de forma material, de estrutura organizacional e de con- zação das razões e partes envolvidas nas ações formadoras dos 
texto administrativo, caracterizadores do fenômeno informacional arquivos. 
nos arquivos. Esta posição estabelece um ponto de vista sobre a adminis-

Nessa abordagem, defendida por Thomassen, pretende- tração, vendo-a assessorada pelo saber arquivístico para a orienta-
se que o trabalho arquivístico seja de análise da missão, da função ção de sucesso de seus negócios. 
e das tarefas do produtor do arquivo, visando a configurar uma Reconhece-se que os processos decisórios ocorrem num 
instância de intervenção para o arquivista, na perspectiva de ser intervalo de tempo no qual são constituídos por seqüências de ativi-
este um agente na otimização de fluxos informacionais. dades inter-relacionadas. Nessa lógica, a escrita organizacional 
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ser verbal ou registrada num suporte como o institui a ligadura temporal e espacial na efetivação de funções, 
papel, a fita magnética, o vídeo, o disco óptico produzindo uma escritura informacional que tanto pode ser refe-
ou o microfilme. Pode ser ou orgânica, isto é, rência de ações ocorridas como também media a ocorrência de 
elaborada, enviada ou recebida no âmbito da outras. 
sua missão, ou não orgânica, isto é, produzida 

A produção informacional nesse ambiente cumpre fun-
fora do âmbito desta. A produção de informa-

ções organizacionais com intenções visíveis. Existiria uma unidade ções orgânicas dá origem aos arquivos do orga-
na intenção estruturadora de informações registradas para os nismo. 
processos de trabalho. Essa apreciação da dinâmica de geração 
informacional nas organizações demonstraria os condicionamen- Para Ketelaar (2002), na visão informacional, a idéia de arqui-
tos de significado das informações registradas no contexto dos vo continua sendo o potencial de servir para compreender o passa-
arquivos. do, como é enfatizado pela perspectiva histórica. O arquivo está no 

Para Menne-Haritz, os processos de trabalho são realizados valor atribuído pela sociedade à manutenção de evidência do 
junto da estabilidade de vestígios de operações como referência passado para o futuro.
sobre o que aconteceu. A atividade gera evidência que oferece Entende-se que a gestão, sobre as atividades dentro de uma 
conectividade para novas operações. organização, apreende um processo de geração de informação 

Essa visão informacional dos arquivos tem sido apresenta- vinculada ao contexto de andamento das tarefas dessa organiza-
da, na literatura da área, na perspectiva da gestão da informação ção. Nesse sentido, percebe-se a formação distribuída da produ-
dentro das organizações. ção informacional, que deve ser gerida na perspectiva de serem 

processos comunicativos, além de evidência do funcionamento da 
organização, servindo-lhe de memória.

Ketelaar enxerga as práticas diárias das organizações na 
produção informacional às vezes indefinida entre o oficial e a forma-O papel da informação no contexto administrativo é assi-
ção paralela de arquivamentos de conveniência relacionados às nalado como recurso estratégico, tão importante como os recur-
tarefas organizacionais. As atividades de criação e utilização da sos materiais e financeiros. 
informação estariam orientadas à transmissão da ação e da expe-Segundo Couture e Rosseau (1998, p. 65), as organizações 
riência através do tempo, um fenômeno individual e coletivo.apresentam necessidades de acesso rápido a informações. Esses 

De acordo com Terry Cook (1998), o arquivo deve ser reco-processos informacionais são entendidos como redes de comuni-
nhecido como um ambiente informacional. Haveria um complexo cação por onde circula informação de características afetas ao 
de ações envolvidas na realização de um trabalho numa dinâmica âmbito profissional do arquivista.
de usos da informação. As tecnologias de informação e de comuni-

Todos os membros do organismo têm necessi- cação são vistas como o fator de impacto para as mudanças na 
dade de informação para desempenharem direção de uma visão informacional das práticas arquivísticas.
as suas respectivas funções. Arranjam informa- Assim, observa-se que, tanto na visão histórica como na 
ção necessária tanto no exterior como no gerencial, o objeto do trabalho arquivístico é abordado do ponto 
interior do organismo. Essa informação pode 

de vista de ser uma entidade, nesse caso a documental. Quanto a 
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visão informacional, nota-se, fundamentalmente, a ênfase nas Para Campos (2006), o tratamento e a recuperação das 
ações de informação, ou seja, abordar relações ou processos de informações são questões, atualmente, colocadas no âmbito das 
comunicação no quadro das interações intersubjetivas. atividades arquivísticas na forma da gestão da informação arquivís-

Para Rodrigues (2006, p. 21) exigências informacionais da tica, envolvendo os processos de descrição de pontos de acesso 
sociedade atual tanto na perspectiva dos serviços governamen- passíveis de serem recuperados em conjuntos documentais. 
tais quanto dos negócios terão colocado mudanças nas funções e Essa descrição arquivística, em vias de padronização, tam-
atividades dos arquivistas com necessidades de tratamento e bém configuraria um processo de tratamento da informação no 
recuperação da informação que redefine os objetivos e o corpo contexto dos arquivos.
conceitual da Arquivologia.

Santos (2007, p. 175-219), ao tratar da prática arquivística 
“em tempos de gestão do conhecimento”, apresenta a visão 
informacional dos arquivos nas práticas arquivísticas inseridas nas As iniciativas de normalização da descrição arquivística têm 
discussões sobre gerir o conhecimento nas organizações. O arqui- sido apresentadas como uma preocupação com uma melhor recu-
vista é entendido como profissional da informação. peração da informação nos arquivos. Para Leão (2006, p. 24), “do 

Nesta perspectiva, a gestão do conhecimento é definida ponto de vista arquivístico, ter acesso à informação significa a cons-
como busca pela eficiência e eficácia dos processos organizacio- trução de um acesso à informação contextualizada, de acordo 
nais, intervenções realizadas por meio da inovação. Identifica-se o com suas condições de produção”. 
saber arquivístico relacionado com o uso das táticas de mapea- A descrição arquivística buscaria identificar os elementos de 
mento do conhecimento organizacional, gestão de competênci- informação dos arquivos para a instauração de sistemas de recupe-
as e controle do ciclo dos processos de trabalho. ração da informação arquivística.

Os objetivos da gestão da informação nos arquivos estari- De acordo com Fonseca (2001), ao fim da década de 1980, 
am no interesse de contribuir com a eficácia administrativa das o Conselho Internacional de Arquivos iniciou o processo de constru-
organizações considerando, também, os outros usos em termos de ção de normas de descrição de documentos arquivísticos a serem 
permitir um conhecimento histórico das sociedades. Esse gerenci- propostas à comunidade arquivística internacional. Em janeiro de 
amento da informação estaria no 1992, foi elaborada a primeira versão da ISAD(G) – Norma geral inter-

nacional de descrição arquivística, que estabelece áreas de infor-
[…] estabelecimento de um sistema de infor- mação para a descrição arquivística padronizada. Em 1996 foi con-
mação […] que permita a organização, o cluída a ISAAR (CPF) – Norma internacional de registro de autorida-
tratamento e recuperação das informações 

de arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias, que 
arquivísticas de maneira eficaz, adequada e 

propõe o registro de autoridade para entidades produtoras de confiável, como suporte ao processo de toma-
arquivo.da de decisão, ao controle da organização, 

Nesse quadro, aponta-se, ainda, para as iniciativas do Con-ao apoio das ações, bem como a preserva-
ção da história e da memória institucional selho Internacional de Arquivos, por meio do atual Comitê de Boas 
(MORENO, 2006, p. 93). Práticas Arquivísticas, que vem elaborando normas para o trabalho 

arquivístico. É o caso da ISIAH, em discussão, para regrar os elemen-

 A NORMALIZAÇÃO ARQUIVÍSTICA
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tos de descrição das instituições custodiadoras de acervos arqui- necessidades impostas pelo quadro das tecnologias da informação 
vísticos, e a ISDF, também em discussão, para a descrição das e da comunicação no âmbito do desenvolvimento do pensamento 
funções de produtores de arquivo. arquivístico.

Santos (2007, p. 65), em artigo sobre a representação da Essa visão informacional dos arquivos foi apresentada dentro 
informação em arquivos, trata da viabilidade de uso de padrões de um esquema que reconhece três perspectivas diferentes sobre a 
utilizados na biblioteconomia e seu impacto na Arquivologia. Arquivologia e os arquivos presentes na literatura da área (histórica, 

gerencial e informacional), tendo em vista o interesse de apontar 
Tem-se como certo que a palavra de ordem especificidades nas finalidades das práticas arquivísticas nas cir-
da era da globalização é o compartilhamento cunstâncias sociais e históricas que deram forma a cada um desses 
de informações visando à economia de recur- enfoques.
sos. Para que isso ocorra de forma eficiente e 

No conceito de arquivo, alguns aspectos estão contempla-
eficaz, necessário se faz que a padronização 

dos: conjuntos de documentos “guindados” ao status de bens cultu-da representação da informação seja estrutu-
rais, que são preservados por seu valor histórico, fundamentalmente rada de forma mais coerente, atendendo às 
na visão histórica; condição estruturada de um serviço técnico den-necessidades de buscas de usuários, não só de 

bibliotecas, mas, também, de arquivos. tro das organizações, contando com locais onde os documentos 
são controlados em sua utilização administrativa, basicamente 

Os movimentos de normalização das práticas arquivísticas indicando uma perspectiva gerencial dos arquivos; e estruturas de 
representariam uma abordagem informacional dos arquivos. O recuperação de informação sobre a dimensão comunicativa do 
que vai ao encontro da proposta de uma gestão da informação funcionamento das organizações nas relações que estão estabele-
na perspectiva do saber arquivístico inserir-se nesse quadro de cidas, essencialmente na visão informacional.Essas visões não são, 
intervenção profissional sobre o domínio informacional no mundo necessariamente, excludentes ou um processo evolutivo. 
contemporâneo.

A visão informacional tem sido apresentada, na literatura 
da área, em associação com as transformações socioculturais a 
partir da emergência das tecnologias da informação e comunica- Considera-se que há uma visão histórica dos arquivos que se 
ção. Nesse sentido, a atualização das práticas arquivísticas em estabelece com o modelo de instituição arquivística típica do sécu-
relação aos discursos das novas tecnologias, difundidos no final do lo XIX, que privilegia a dimensão patrimonial de acervos custodia-
século XX, concederia à informação uma condição fundamental dos, para servirem à produção historiográfica. Nesse sentido, há o 
no território da Arquivologia. Isto se soma ao surgimento de movi- reconhecimento da importância da experiência francesa na cria-
mentos de normalização das práticas arquivísticas na direção das ção dos arquivos nacionais, além de enunciar a abordagem con-
iniciativas internacionais de padronização da informação visando textual que caracteriza o saber arquivístico.
à interoperabilidade dos sistemas informacionais. Nessa normaliza- O quadro histórico da primeira metade do século XX é o ele-
ção, objetiva-se uma descrição arquivística que estrutura informa- mento de fundo para a identificação do surgimento de uma visão 
ção para servir de “ponto de acesso”. gerencial dos arquivos. As relações entre os arquivos e a administra-

Abre-se uma esfera de apreciação do impacto das novas ção teriam sido em alguma medida, negligenciadas no cenário da 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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formação dos Estados nacionais. Os arquivos eram, na visão históri- ARQUIVO NACIONAL. Gestão de Documentos: conceitos e procedi-
ca, vistos enquanto instituições para a sustentação de identidades mentos básicos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993. 49 p. (Série 
nacionais. Publicações Técnicas, n. 47).

A visão gerencial estabeleceria uma ampliação das fun-
ções arquivísticas. A demanda de eficiência estatal, frente aos ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e 
problemas da “explosão documental” por parte dos países desen- descrição de arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1975.
volvidos, no período chamado entreguerras, e o ambiente de 
difusão das idéias de administração científica, delineariam o surgi- CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivo, documento e 
mento do conceito e das práticas de gestão de documentos. informação: velhos e novos 

O outro enfoque é a visão informacional dos arquivos. De suportes. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 15-23, p. 34-40, 
acordo com Rodrigues (2006), considera-se que as ações instituci- jan./dez. 
onais da Unesco, a partir dos anos de 1980, envolveram estudos 
acerca do impacto das tecnologias de informação e comunica- CAMPOS, Maria Luiza de Almeida. Indexação e descrição em 
ção na ordem da cultura e dos parâmetros técnicos de interven- arquivos: a questão da representação e recuperação de 
ção sobre os documentos. A divulgação de estudos aproximando informações. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 17-
a formação profissional dos arquivistas e dos bibliotecários é um 31, 2006.
traço dessa tendência.

O discurso da importância da informação como recurso COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um 
estratégico do ponto de vista do desenvolvimento e da orienta- entendimento arquivístico comum da formação da memória em um 
ção de sucesso das organizações, se faz presente, por exemplo, mundo pós-moderno. Estudos Históricos, FGV, Rio de Janeiro, n. 21 - 
nas iniciativas de sistemas nacionais de informação recomenda- 1998.
dos pela Unesco e, também, nas aplicações dos sistemas de recu-
peração de informação aos arquivos. COUTURE, Carol; ROUSSEAU, Jean-Yves. Fundamentos da disciplina 

Nesse sentido, ocorre um deslocamento das funções arqui- arquivística. Lisboa: Dom Quixote, 1998.
vísticas, até então mais associadas aos elementos contextuais da 
entidade documental, e ampliando-se frente aos potenciais da DUCHEIN, Michel. O Respeito aos fundos em arquivística: princípios  
representação temática, numa interface com a Ciência da Infor- teóricos e problemas práticos. Arquivo & Administração, Rio de 
mação. Janeiro, 10-14(11): 14-33, abr. 1982 ago., 1986.

Essa abordagem informacional também estaria presente 
em recentes exercícios, a partir de meados da década de 1990, EVANS, Frank B. Princípios fundamentais para um enfoque global da 
de inserção do saber arquivístico nas táticas organizacionais de administração de arquivos e documentos. Arquivo & Administração, 
gerir conhecimento. Rio de Janeiro, v. 15-23, p. 5-11, 1994.

_____. Nota à tradução portuguesa. In: COUTURE, Carol; ROUSSEAU, 
Jean-Yves. Fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: Dom 
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AS PRÁTICAS CULTURAIS E AS RELAÇÕES DE SOCIABILIDADE 
NA COLÔNIA RIOGRANDENSE: ESPAÇO DE AGLUTINAÇÃO E 

DISPUTAS

RESUMO

ABSTRACT  
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O presente artigo trata do processo de inserção de imigrantes alemães e seus descendentes na Colônia 
Riograndense, região de Maracaí, estado de São Paulo, ocorrido entre 1950 a 1990, por meio das práticas culturais, 
de lazer e das festas. Estas práticas permitiram a inserção dessa população à sociedade brasileira e a ressignifica-
ção da cultura herdada. 

Palavras-chave: imigrantes alemães; práticas culturais; inserção.

This article discusses the process of integration of immigrants and their descendents in the  Riograndense 
Colony, region of Maracaí, state of São Paulo, occurred between 1950 and 1990, through cultural practices, leisure 
and holydays. These practices have enabled the inclusion of this population to Brazilian society and the redefinition 
of inherited culture.
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INTRODUÇÃO

O

AS PRÁTICAS CULTURAIS E DE LAZER

Entre os mais velhos, muitos lamentam o desaparecimento 
de práticas da cultura alemã que há anos atrás faziam parte do 
cotidiano das pessoas. Os moradores se reuniam nos finais de sema-presente artigo¹ trata do processo de inserção de 
na para as apresentações de teatro em língua alemã, apresenta-imigrantes alemães e seus descendentes na Colônia 
ção de corais, sessões de cinema; e para a realização de bailes, nos Riograndense, região de Maracaí, estado de São Paulo, 
clubes que usavam, especialmente, para a prática das tradições ocorrido entre 1950 a 1990, por meio das práticas culturais, de lazer 
culturais. e das festas. Estas práticas permitiram a inserção dessa população 

Sr. Heins relembrou dos bailes que eram realizados frequente-à sociedade brasileira e a ressignificação da cultura herdada. 
mente no Clube da Barra Mansa e lança um olhar crítico frente às A Colônia Riograndense agregou em torno de si principal-
transformações ocorridas em relação à postura dos jovens que bus-mente imigrantes alemães e migrantes de origem alemã vindos do 
cam diversão fora da Colônia.Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, mas, também 

grupos de diversas nacionalidades – poloneses, austríacos, húnga-
Hoje o jovem tem um baile lá não sei aonde, ele ros e suíços, estes últimos com menor expressividade. 
pega o carro e vai. Na época não, muita gente, Os sentimentos que permearam as práticas cotidianas, 
o baile era aqui embaixo, no salão dos Pichol, só 

embora indicassem trajetórias de vida e experiências comuns, 
dessa água aqui da Barra Mansa, enchia o 

evidenciaram olhares distintos sobre essa mesma experiência. salão.²

É importante salientar que havia naquela época mais gente 
morando na Colônia que nos anos subsequentes. Se para as gera-

Os momentos de lazer na Colônia Riograndense são relem- ções mais jovens é necessário se deslocar para outras cidades da 
brados pelas pessoas com grande nostalgia. A juventude, segun- região em busca de diversão, já para as gerações mais velhas isso 
do os meus entrevistados, reunia-se para jogar bola, fazer piqueni- não ocorreu, pois, além de haver muita gente morando na Colônia 
ques, realizar encontros de jovens, nadarem no rio, pescar, realizar Riograndense não havia transporte, nem mesmo condições finan-
bailes e outras formas de lazer “que lhes permita uma determinada ceiras para isso. Os jovens encontravam-se constantemente para as 
identidade”. (DONZELLI, 2006, p.128). mais variadas atividades de lazer - as quais já foram mencionadas - 

As práticas culturais e de lazer eram simples, e proporciona- pois conviveram intensamente uns com os outros, numa dinâmica 
vam integração entre as pessoas. Certamente, as opções de lazer de relacionamentos que foi se transformando com o passar dos 
de um jovem que viveu nessa época não eram muito diversifica- anos.
das, mas mesmo assim, tinham um significado positivo. Se os entre- Alguns lugares foram se tornando ponto de referência na 
vistados, quando eram jovens tinham menos opções de lazer e de Colônia Riograndense, como o Clube da Curva, construído por volta 
práticas culturais, em contrapartida, os jovens das últimas gera- de 1952-1953, por iniciativa de dois sócios gaúchos que já tinham 
ções passaram a ter muito mais oportunidades de estreitar suas uma venda³ de secos e molhados no mesmo local.
relações de amizade e de ampliar suas atividades culturais, mas Um dos sócios do armazém era o Sr. Alvino Mielke, meu entre-
nem por isso as opções de lazer de épocas passadas eram menos vistado, e o outro era o Sr. Herbert Lamb. O Clube da Curva foi cons-
prazerosas. truído próximo ao núcleo onde os gaúchos se instalaram, mas tam-
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bém, próximo ao que podemos chamar de núcleo central da inaugural realizada em 1959 é de Associação Recreativa, Esportiva, 
Colônia. Artística e Beneficente – Colônia Riograndense. Anos mais tarde 

O Clube funcionava no sistema de sócios, no qual cada um passou a ser Associação Esportiva, Recreativa, Cultural Riogranden-
contribuía com uma quantia em dinheiro, para a manutenção do se S/C. O nome Clube da Curva é um apelido dado por estar locali-
mesmo. Realizavam-se bailes e, além disso, ali foi construída uma zado numa curva. 
cancha de boliche e, mais tarde, cancha de bocha que trouxe Naquela época, havia outro Clube localizado na Água da 
muita diversão aos seus frequentadores. Essa prática foi trazida Barra Mansa, no núcleo mais central da Colônia, onde os alemães se 
para a Colônia especialmente pelos gaúchos. O clube tornou-se fixaram. Era uma associação que organizou um coral só de homens - 
ponto de referência por oferecer um local onde as famílias pudes- o Männer Gesangverein Waldeslust - e que foi uma iniciativa dos 
sem fazer suas compras e também passar momentos de lazer e colonos alemães. Cantavam em vários eventos da região, em fes-
descontração. Conta-se que haviam estabelecido uma regra tas, nas apresentações de teatro que eram bastante usuais na épo-
para a utilização do espaço de lazer do Clube. Durante a semana, ca. Nesse período, o Clube ainda não tinha um salão apropriado, e 
cada bairro tinha seu dia para jogar bocha, e aos domingos todos os bailes promovidos eram realizados no barracão de alfafa da Famí-
podiam participar coletivamente, jogando entre si. lia Pichol. O coral se apresentava em cultos, casamentos e festas em 

O Sr. Alvino - um dos sócios - me contou qual foi o objetivo geral. 
ao construir o Clube. O barracão de alfafa serviu durante muitos anos para a reali-

zação dos eventos, especialmente os bailes, situação comum em 
Aquele tempo a Colônia estava ainda, tava outras experiências de comunidades rurais. Entretanto, com o pas-
fraco de gente, então a juventude ia uma vez sar dos anos, ele não era mais um espaço adequado para a realiza-
na festa em Assis, em Maracaí, então falemos, ção dos bailes. Foi então que resolveram construir um salão de bailes 
vamos fazer o Clube pra segurar a juventude para a associação que já existia. 
aqui, então os de fora pode vim  aí. Cledivaldo Donzelli, ao se referir aos bailes realizados nos 

bairros rurais de Penápolis/SP, afirma que, “foram lembrados na 
Aproximadamente em 1954, o Clube começou a funcionar perspectiva de uma organização sob responsabilidade da família 

promovendo regularmente os bailes. A frequência das famílias era proprietária da casa que utilizava os terreiros que serviam para o 
permanente, visto que, ao longo dos anos, foram criando alguns preparo da comercialização dos produtos agrícolas e as tulhas que 
espaços onde pudessem se divertir e se integrar socialmente. armazenavam para posterior venda e consumo próprio”. (DONZELLI, 
Como todos os membros da família iam ao baile, e as mães não 2006, p.136).
tinham com quem deixar os filhos menores, as crianças se acostu- A associação do Clube da Barra Mansa é mais antiga do que 
maram a dormir embaixo da mesa em que a família se assentava, a do Clube da Curva, porém o salão oficial foi construído por volta 
seja com os parentes seja com os amigos. Ou então, podiam dor- de 1967, quando passou a denominar-se Clube Recreativo Lírico da 
mir num cômodo, uma espécie de berçário, com várias camas Barra Mansa – Colônia Riograndense. As lembranças narradas em 
que ficava dentro do salão de bailes. Certamente, esse espaço relação aos bailes evidenciam um profundo sentimento de nostal-
não comportava todos os filhos pequenos das famílias que fre- gia. As famílias vinham à pé ou em cima dos poucos caminhões que 
quentavam o Clube. passavam pegando o pessoal, tanto para frequentar o Clube da 

A primeira denominação do Clube que consta na Ata 

4 
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Curva quanto o Clube da Barra Mansa. 1935. Até 1967, as festas, bailes e outros eventos eram realizados nas 
Meus entrevistados contam que não poupavam esforços e casas dos associados. 

sacrifícios para chegarem até o local dos bailes, seja a pé, a cava- Nas atas das assembléias da associação, além de prestação 
lo ou de caminhão. Inicialmente eram realizadas festas tradiciona- de contas da tesouraria e das eleições realizadas para novos cargos 
is como a da Imigração Alemã, comemorada desde longa data, da diretoria, consta também um relatório especificando as diversas 
tanto no Clube da Curva quanto no da Barra Mansa e também os atividades desenvolvidas pelo clube, como por exemplo: apresen-
bailes. Mais tarde, passaram a realizar outras festas, de proporções tação do coral, bailes com o conjunto do próprio clube, eventos 
bem maiores, como já mencionei. importantes como a festa de comemoração da data de imigração, 

As festas tradicionais em comemoração ao Dia dos Pais, peças teatrais, a demissão e admissão de novos sócios, piqueniques, 
Dia das Mães, aniversários de fundação da Igreja Luterana e da programação de filmes, comemoração em noites de Natal, festas 
própria Colônia Riograndense eram realizadas com base na tradi- particulares, brincadeiras dançantes e bailes carnavalescos, estes 
ção da Igreja Luterana, a partir, pois, da crença religiosa, e na qual dois últimos a partir da década de 1980. Os membros da associação 
a presença das pessoas era marcante, frequentadas por homens, que deixassem de cumprir suas obrigações eram afastados.
mulheres, jovens e crianças, e se tornaram expressão de devoção De acordo com a análise da atas foi possível observar que, a 
e de fé, além de poder “externar o momento de satisfação de partir da década de 1980, as transformações vão acontecendo de 
pertencerem a uma comunidade”. (DONZELLI, 2006, p.130). forma gradativa, modificando a maneira de realizar essas ativida-

Havia também as festas que eram promovidas nos clubes des, realizando outras festas e mudando também a maneira de 
no dia 25 de julho em comemoração ao Dia da Imigração Alemã, pensar da comunidade, estabelecendo novas formas de relaciona-
e foram festejadas durante muitos anos, tanto no Clube da Barra mento. Nesse período, já se tem a preocupação de chamar a polí-
Mansa quanto no Clube da Curva. Neste, festejava-se de maneira cia nos bailes, devido às brigas constantes, e isso se deve às transfor-
mais simples, sem muito investimento, voltando-se para os próprios mações sociais e culturais vivenciadas pelas pessoas nessa época, e 
moradores da Colônia que, além dos almoços comemorativos e da integração e da convivência com a população brasileira.
bailes, também encenavam peças teatrais e cantos. A partir dos Analisando as fontes, é possível apreender as diferenças 
anos 1980, houve uma transformação, na qual os dirigentes da culturais entre os alemães que vieram diretamente da Europa e de 
Cooperativa passaram a incrementar mais esse evento, evidenci- gaúchos de descendência alemã, já radicados no sul do Brasil. 
ando diferentes concepções de cultura e de tradição. Como os gaúchos vieram de uma região pobre da Alemanha (Huns-

A partir da década de 1980, também foram criadas festas rück), e já haviam incorporado os costumes brasileiros, é muito pro-
como a do Chopp e a Oktoberfest, que passaram a ter um signifi- vável que as divergências eram de ordem cultural e pelas diferen-
cado simbólico da tradição alemã, utilizando a identidade ger- ças de classes sociais.
mânica como forma de chamar a atenção da população da Além disso, hábitos como o de se vestir de maneira mais sim-
região, recebendo-os, numa dinâmica de integração e de trocas ples, andar de chinelo e também em relação à culinária, que era 
culturais. muito diferente da dos alemães, pois as primeiras gerações de imi-

O Clube Recreativo e Lírico da Barra Mansa foi oficialmente grantes adequaram seus hábitos alimentares aos dos brasileiros, ao 
legalizado, com livros de atas e diretoria própria, e com a constru- mesmo tempo em que compartilharam e recriaram muitos desses 
ção de um salão, em 1967, porém a associação já existia desde hábitos. Outro elemento muito importante foi a questão da língua, 
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visto que os alemães falavam o alemão culto, e os gaúchos, o Entretanto, a questão me parece muito mais complexa, se conside-
dialeto Hunsrückisch que, como vimos, é um dialeto que sofreu rarmos a diversidade cultural presente na Colônia, os valores que 
grande influência da língua portuguesa. nela estão impregnados, a disputa por lugares sociais, e as novas 

Os conflitos entre eles estenderam-se até em relação à relações de sociabilidade que foram se estabelecendo na Colônia.
construção dos clubes. Isso resultou na construção de dois clubes, Como havia dois Clubes funcionando em lugares diferentes, 
um no bairro formado por alemães e o outro no bairro constituído um mais próximo dos alemães e outro, dos gaúchos, temendo que 
por gaúchos. O Sr. Heins, morador da Água da Barra Mansa relem- houvesse conflitos e provocações em decorrência da realização 
brou do momento em que ele mesmo sugeriu que fizessem um dos bailes, que eram frequentes nos dois clubes, o Sr Alvino, um dos 
Clube para todos, num lugar mais neutro, próximo à Igreja, porém, sócios que construiu o Clube da Curva, me contou que propôs um 
ambas as partes não cederam, e acabaram ficando com os dois revezamento nos finais de semana, sendo que cada qual teria o seu 
clubes, um no núcleo dos gaúchos e outro no dos alemães. dia, pois havia a necessidade de arrecadar fundos para a manuten-

ção de ambos. Porém, não houve acordo, como conta Sr. Alvino,
Houve atrito com os daqui com os de lá, né? 
Então fizeram aquele salão de madeira, numa Quando nós fizemos o Clube, eu fui lá falar com 
ocasião, o Paulo Hermes era presidente, os a diretoria do Clube da Barra Mansa, vamos 
daqui então pensaram em construir, porque o combinar certo, um mês nós faz a festa, outra vez 
salão lá embaixo de alfafa, já não era mais vocês faz a festa, pra ninguém prejudicar o 
próprio pra isso, porque lá em cima só tinha outro, não queremos, nós não queria prejudicar 
aquele salão de madeira, eu dei a sugestão, eles. Mais então comecemos assim, três ou qua-
falei pro Hermes tudo bem, já existe o salão aí, tro vez assim, aí eles viu que toda a gente puxava 
aqui ainda não tem, tão querendo construir, pra cá, quando eles tinha festa, quase não tinha 
vamos pegar o meio, o centro, vocês vêm pra gente, aí eles começaram fazer o dia que nós 
cá e nós vamos um pouquinho pra lá. Pega- fizemos. Fizemos placas falando o dia que ia ter 
mos o alto lá perto da Igreja, alguém deve baile. Aí eles fizeram no mesmo dia. Aí estragou 
fornecer uma área lá perto da Igreja. (.....) Mas tudo. Então o Clube da Barra Mansa quebrou. A 
vamos nos unir, fazer um só, faz um maior, já faz gente puxou mais aqui, tinha muito mais gente 
de tijolo, então construíram esse maior que é o de lá.
Pichol. Tanto é que hoje não tem nada lá e 
nada cá. E tem mais um salão na Igreja que Sr. Heins também relembra os momentos vividos e as relações 
não precisaria daquela, bastaria um lá perto, 

estabelecidas entre os dois grupos que expressaram as diferenças 
era o suficiente pra Colônia.

culturais.

Para o Sr. Heins a possibilidade de fazer um único Clube  Eles vieram muitas vezes aqui, e nós tocamos lá 
para a Comunidade da Colônia Riograndense teria proporciona- muitas vezes, mas sempre aquela coisa um puxa 
do o fortalecimento da união, por meio do relacionamento mais pra lá e outro pra cá.
intenso. Como se o fato de haver apenas um salão de festas e 
bailes tivesse poupado “que hoje não tem nada lá e nada cá”. Nessas recordações, tanto o Sr. Alvino quanto o Sr. Heins evi-

7
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denciaram uma disputa por lugares sociais presente no interior da do grupo de Coral de Trombones. Ele foi fundado com o apoio do 
comunidade. Pastor Luterano Johannes Knoch, em 1958, aproximadamente. O 

Certamente, as diferenças culturais de ambas as partes, costume de tocar trombones veio da Alemanha e havia também 
impregnadas de costumes e de tradições, que se expressaram a outros instrumentos de sopro. Esse Coral se apresentava nos cultos 
partir das diferenças de classes sociais, foram motivos de conflitos realizados na Colônia, nas apresentações de teatro feitas pelos 
entre eles nas instituições e na própria comunidade. É necessário próprios moradores, e em apresentações fora da Colônia. Tocava 
atentar também para as redes de relações que se estabeleceram especialmente músicas folclóricas e hinos religiosos. Permaneceu 
entre iguais e entre brasileiros, que simbolizaram lutas de represen- em atividade até aproximadamente 1975. As canções que, geral-
tação do espaço social. As formas de sociabilidade e de convívio, mente falavam da Alemanha, eram cantadas em língua alemã.                   
as possibilidades criadas através da dinâmica de circulação, e a Os Clubes, as festas tradicionais e os grupos de corais desen-
ocupação do espaço físico, forjaram as mais diferentes formas de volveram papel importante na integração das famílias dos alemães 
inserção na comunidade. e seus descendentes com a sociedade brasileira. Sem esses momen-

Práticas culturais, como as festas, têm o caráter de “com- tos de lazer e sociabilidade, e os espaços físicos como os clubes, é 
partilhamento do símbolo que é comemorado e que, portanto, provável que muitas famílias tivessem desanimado mais facilmente 
inscreve-se na memória coletiva como afeto coletivo, como jun- frente às dificuldades do dia-a-dia.
ção dos afetos e expectativas individuais, como um ponto em Sr. Heins relembrou da juventude saudável da sua época. 
comum que define a unidade dos participantes”. (DONZELLI, 2006, 

Com quatorze, quinze anos eu gostava de tocar, p.129).                          
tinha um conjuntinho.....Então a gente gostava Nesse período, toda a família frequentava os mesmos luga-
disso, tocava em quase todos os bailes que era res junta. Acompanhavam uns aos outros e se integravam com 
convidado. E no tempo da juventude né? Na parentes e amigos. Não havia com quem deixar seus filhos, e as 
Igreja, era mais animado que hoje. Hoje os 

atividades culturais e de lazer não eram tão constantes. Além dis-
jovens não se ajuntam, não sei o que está acon-

so, o acesso aos lugares que as realizavam também era difícil, tecendo, a gente ia quase todo domin-
assim, toda a família participava e aproveitava das programações go.....Depois tinha o Coral de Trombone..... Tudo 
realizadas na comunidade.            isso acabou. Tinha uma época tinha dois conjun-

É importante salientar que as famílias que moravam próxi- tos, o que eu fazia parte e na Estiva também 
tinha....tinha dois Coral de Igreja. Mais tarde, mas umas das outras compartilhavam os meios de transporte. 
esse Coral de Trombones tocava na Igreja e Como muitas pessoas não tinham nenhum transporte motorizado, 
tinha o Gesangverein Waldeslust, era um Coral se juntavam para ir até os locais das festividades. Havia casos em 
só de homens, eles cantavam quando tinha que o dono do caminhão, que era conhecido por todos, passava 
teatro e às vezes na comunidade e até em 

no bairro recolhendo as pessoas, que se acomodavam em cima 
outros lugares. 

do mesmo com o objetivo de se divertir e festejar. As famílias, geral-
mente numerosas, faziam qualquer esforço para aproveitar as O “conjuntinho” mencionado por Sr. Heins e denominado 
poucas oportunidades de diversão. Edelweis, era uma banda musical fundada por volta de 1957, e que, 

Uma das formas de cultivar a tradição alemã foi por meio tocava nos bailes realizados nos bairros da Colônia Riograndense. 
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Os seus participantes eram moradores do bairro da Água da Barra mais significativo de 1984 até a falência da Cooperativa, em 1994. 
Mansa, onde se fixaram os alemães. Animaram a região até apro- Em 1989, por ocasião do cinqüentenário da Riograndense, foi funda-
ximadamente 1975, especialmente no Clube da Barra Mansa, do o Centro de Tradições Gaúchas Querência Riograndense, que 
tocando músicas alemãs, sendo elas, em ritmo de marchinha, apresentava as danças tradicionais gaúchas, mas que sobreviveu 
valsa e xote, numa espécie de “mini- Oktoberfest”. Eles tocavam pouco tempo, se desmembrando juntamente com a Cooperativa. 
na Colônia e também eram convidados a tocar fora dali, ao Desse grupo faziam parte várias pessoas ligadas à diretoria 
mesmo tempo em que recebiam outras bandas musicais em even- da Cooperativa, e também os associados. Já o grupo folclórico 
tos comemorativos. Com o passar do tempo, foi diminuindo a sua alemão permaneceu em atividade até mais ou menos o ano de 
participação nos eventos, até que o conjunto se desmembrou. 2000, quando, aos poucos, se desmembrou. O grupo folclórico ale-

Havia também as encenações teatrais realizadas no Clube mão, assim como o grupo de dança gaúcha, contaram com o 
da Barra Mansa, bem como na própria Igreja Luterana, que retra- apoio da Cooperativa Riograndense.
tavam um pouco dos costumes e dos hábitos do povo alemão. A revista elaborada em 1989, especialmente para as come-
Posteriormente, passaram a encenar peças teatrais em língua morações do cinqüentenário da Cooperativa, ressalta a “preserva-
portuguesa, e a receber grupos de teatro das cidades vizinhas, ção da cultura” através do apoio que a mesma prestou aos grupos 
como o de Maracaí, para se apresentar nos eventos promovidos folclóricos, destacando a participação do presidente da Cooperati-
no clube. va, Adêmio Fetter.

Mais tarde, em 1982, como o Clube da Curva enfrentava 
As tradições alemãs são cultuadas na Colônia dificuldades para a sua manutenção, foi sugerido e aprovado na 
Riograndense pelo grupo Folclórico Goldener Assembléia Geral que ele se tornasse propriedade da Cooperati-
Sonnenschein, dividido em três categorias princi-va, passando ela mesma a mantê-lo e conservá-lo. Nessa época, 
pais: infantil, de senhoras e de jovens. Em julho de passou a denominar-se Associação Esportiva Recreativa Cultural 
84, o então presidente Ademio Fetter, preocu-

Riograndense S/C. Em 1989, os dirigentes da Cooperativa, em 
pado em fazer com que a Colônia não esque-

comemoração ao seu cinqüentenário, passaram a promover a cesse as suas origens, preservando a sua cultura, 
Oktoberfest, que se transformou em um dos maiores eventos da o que é fundamental em qualquer povo, lançou 
região, até o período em que veio a falir. o desafio de constituição do grupo. Em novem-

O Clube da Curva foi reformado e ampliado em 1984. Até bro do mesmo ano, o Sonnenschein era funda-
do. (Revista do Cinqüentenário de Fundação da 1982, o salão era de madeira, e de tamanho razoável. Na recons-
Cooperativa Agrícola Mista da Colônia Riogran-trução, sua estrutura física tornou-se bem maior, feita de tijolos com 
dense, dezembro de 1989, p.28).cancha de boliche, bolão, quadra de esportes e atuação de um 

professor de educação física. Passou a ser palco de grandes fes-
A revista, organizada e subsidiada pela própria Cooperativa, tas, que atraíam um grande número de pessoas para a Colônia.

reforça o apelo à memória do pioneirismo, ao se referir à fundação A liderança da Cooperativa Riograndense também apoi-
do grupo folclórico alemão.ou e financiou a fundação do grupo folclórico Goldener Sonnens-

Da mesma forma, a revista destaca a fundação do CTG chein, em 1984, sendo que acolheu jovens, mulheres e crianças da 
Querência Riograndense em 1989, reforçando a idéia de que o CTG própria Colônia e das proximidades. O grupo teve seu período 

9
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nasceu do objetivo de preservar as tradições gaúchas na Colônia. grupos folclóricos, procurei uma das dirigentes e fundadoras do 
Nesse período, cujas tradições foram ressignificadas, é grupo - Johanna Ziegler . Ela me revelou que a diretoria da Coope-

salutar destacar que muitos jovens descendentes de alemães rativa liderada por Adêmio se propôs de imediato a dar apoio ao 
casaram-se entre iguais. O fato de as pessoas estarem inseridas na grupo, depois que ela e Alfred Völk  propuseram a formação do 
sociedade brasileira e conviverem mais intensamente com os mesmo. 
brasileiros indica que havia a possibilidade dos casamentos acon- Foi durante a gestão de Adêmio na Cooperativa, que surgi-
tecerem mais entre os descendentes de alemães com os brasilei- ram os grupos folclóricos e festas típicas alemãs e gaúchas. Segundo 
ros. Entretanto, com a criação dos grupos - alemão e gaúcho - ele, era uma forma de manter a cultura alemã. Ele explica que,
houve uma retomada dos casamentos entre iguais. Certamente, 

Eu vi o que é tradição. (....) Eu vi o que une o isso aconteceu pela convivência e a integração entre a popula-
povo, certo? (....) Naquela rodada de boliche, ção de descendentes alemães nesse período. 
de bôtcha, no próprio grupo folclórico é que as Os casamentos entre luteranos e católicos foram comuns 
famílias se unem, e de repente, você não con-nos anos iniciais da colonização. O mesmo aconteceu no período 
versa com fulano, vocês nunca se aproximaram. 

da década de 1980, quando se formaram os grupos folclóricos. 
De repente, um filho seu entra na dança e vai 

Muitos jovens luteranos se casaram com jovens católicos, ambos dançar com fulano. (...) Isso é sociabilismo. (...) 
de origem alemã, passando a reelaborar a cultura herdada. Essa era a idéia central. (....) Nós temos capaci-

Como não podia ser diferente, a revista reforça a figura de dade pra isso, nós temos um local, nós temos um 
Adêmio como idealizador. Clube, nós temos gente. Se precisar buscar um 

professor de dança, vamos buscar ele. Então, é 

No dia 19 de agosto de 1989, foi criado o CTG - assim que se faz as coisas.
Centro de Tradições Gaúchas da Colônia 
Riograndense, que já foi batizado de Centro Se, de um lado, os grupos folclóricos foram apoiados pelas 
de Tradições Gaúchas “Querência Riogran- lideranças da Cooperativa Riograndense, mesmo que visando man-
dense”. Mais uma vez o desafio foi do presi- ter seus próprios interesses, ao mesmo tempo em que projetaram 
dente licenciado da Cooperativa e prefeito 

socialmente a Colônia, e a própria Cooperativa, ao utilizar a identi-
de Maracaí, Ademio Fetter, que exerceu 

dade alemã como status de comunidade próspera; por outro lado, papel preponderante não só no crescimento 
houve momentos em que os membros dos grupos souberam tirar da Cooperativa Riograndense, mas também 
proveito da situação, fazendo uso de alguns elementos da cultura na preservação da cultura da Colônia. (Revis-

ta do Cinqüentenário de Fundação da Coo- alemã para também ganhar maior visibilidade.
perativa Agrícola Mista da Colônia Riogran- Fhilippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, observam que os 
dense, dezembro de 1989, p.29). grupos étnicos em certos momentos de suas trajetórias passaram a 

usar elementos de sua cultura como instrumentos para obter vanta-
Mais uma vez, vemos o apelo à memória do pioneirismo, gens. Nesse sentido, “a questão fundamental é compreender as 

como justificativa à preservação da cultura e como uma forma de condições nas quais indivíduos que podem reclamar uma pertença 
Adêmio ganhar mais visibilidade. étnica são levados a desenvolver uma solidariedade com outros 

Para esclarecer qual teria sido a essência da fundação dos 
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indivíduos pertencentes à mesma categoria para conseguir van- sociedade, uma imagem positiva na região que ele mesmo soube 
tagens políticas ou econômicas”. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, aproveitar.
1998, p.96). Tentando apreender a opinião das pessoas sobre essa mani-

Quando Adêmio afirma que nós temos capacidade pra festação cultural, o Sr. Gustavo Reinecke critica a dimensão gigan-
isso, nota-se alguns aspectos importantes. A Cooperativa, por tesca que ela teria tomado.
meio do uso da identidade alemã, reforça a ideia de algo que deu 

Eu não tem nada contra esses coisas folclóricas, certo, ou seja, a cultura “alemã/gaucha” passou a ser uma repre-
eles têm que te apoio, porque esses jovens aque-sentação simbólica das tradições e não uma prática cultural. O 
la época não tinha dinheiro, vamos dizer, às apoio dado aos grupos folclóricos e a preocupação em manter 
vezes um ou outro tinha, mas a maioria, você viva a tradição, ao apelar para a memória do pioneirismo e para a 
sabe muito bem não tinha esse dinheiro. Então 

tradição alemã, tanto no que se refere aos gaúchos, quanto aos 
lógico, tem que ser um lugar, se não é a Coope-

alemães, foram formas de passar à população da região como foi rativa, ela tinha um certo movimento, ela podia 
se construindo uma imagem positiva da empresa. fazer isso aí. (.....) Mas não em faraonicamente, 

Arnold Assmann revela o orgulho que tinha da Cooperati- entendeu? Faraonicamente quer dizer ih! Tá.... 
va. grandes coisas. Em pequenas coisas se dá certo, 

se perde está bom, se ganha está bem, mas 
faraonicamente. (....) Isso aí quebrou, viagem A gente usava crachá (da Cooperativa) na 
pra lá, viagem pra cá, educação pra lá e pra cá cidade, não tirava do bolso porque queria 
que não deu retorno. (....) E se a Cooperativa mostrar pro povo que nós somos Colônia Rio-
tinha feito nesses limites não tinha machucado grandense.(.....) A Bandeirantes vivia aqui 
nunca, mas quando começou esses coisas fazendo reportagens, a Riograndense saía na 

televisão. A Riograndense era uma senhora grandes, aí o dinheiro saiu mais do que entrou.
Cooperativa, só perdia pra Usina Maracaí. Apesar de expressar de maneira enfática que a Cooperativa 
(.....) Eu trabalhava nessa época e funcionava deveria mesmo apoiar as tradições, por meio dos grupos folclóricos, 
sim, o associado mandava ver, ele tinha orgu- pois ela tinha, não só condições financeiras para este fim, mas tam-
lho da Cooperativa dele. (.....) A gente tinha bém o status e a visibilidade que, contribuiriam para que muitos asso-
orgulho dela. ciados atingissem maior expressividade no cenário sócio-político da 

região. Fica evidente que essas manifestações culturais tomaram 
Arnold Assmann reforça o aspecto da visibilidade que os 

proporções gigantescas, e que havia a necessidade de um grande 
associados e funcionários da Cooperativa Riograndense obtive-

investimento financeiro. 
ram na região, fossem eles descendentes alemães de segunda e 

Se por um lado, procurou-se investir na retomada das tradi-
terceira geração ou de brasileiros. Sem dúvida, a representativida-

ções alemãs, buscando obter maior visibilidade, por outro é possível 
de da Cooperativa e de seus associados na região era bastante 

evidenciar a falência de todo um modo de vida, pautado na cultura 
significativa. Outro aspecto relevante que Arnold relembra, é o 

alemã que, aparentemente, não fazia mais sentido. Ao se inserir na 
fato de o associado ter orgulho da Cooperativa, um sentimento de 

sociedade brasileira, os imigrantes alemães e seus descendentes já 
pertencimento ao grupo e ao lugar social que eles ocuparam na 

não são mais um grupo coeso, unido pelas tradições culturais que 
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reerguer o ânimo da população, tão abatido procurou manter ao longo dos anos. Essa foi uma experiência que, 
pela destruição. No entanto, a motivação e o tanto a Cooperativa quanto a própria Colônia Riograndense, 
envolvimento verificados não se dariam, por tiveram de vivenciar ao se inserir, integrando-se à sua nova identi-
exemplo, com um baile de carnaval e com dade.
desfile a fantasia, pois isso não teria nada a ver 

As festas da Imigração Alemã foram crescendo e atraindo 
com a população blumenauense. Era preciso 

muitos visitantes àquela região. A organização de festas como a tocar aquela musiquinha alemã para o cara 
Oktoberfest e a Festa do Chope foi justificada pelas lideranças da chorar, para o cara sentir no coração que é uma 
Cooperativa como formas de retomar e preservar a tradição ale- coisa dele que está sendo valorizada. Foi isso 
mã. Essas festas eram divulgadas em toda a região. Quem se que foi feito. Foi isso que deu certo. Essa festa, 

orientada pelo retorno das tradições trazidas envolvia na divulgação eram os membros da diretoria da Coope-
pelos imigrantes alemães que colonizaram a rativa e as pessoas mais chegadas a eles, bem como os membros 
região, é pois, plena de citações do passado, do grupo folclórico alemão, e ainda outras pessoas, que se envol-
criando um complexo simbólico que entrelaça viam exclusivamente para trabalhar nessas festas. Ao mesmo 
passado e presente. Assim, fixa um quadro ritual 

tempo em que se projetavam socialmente, também se integra-
incorporado pelo lazer mecânico e moderno, 

vam, recebendo adeptos da cultura alemã nos grandes eventos. conferindo à cultura do passado outros significa-
Certamente, todos se beneficiavam socialmente. dos e outras funções. (FLORES; WOLFF, 1997, 

Se a Oktoberfest foi criada na Colônia Riograndense com o p.162 e 163).
objetivo de retomar as tradições, utilizando-a como forma de 
representação, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, não foi Ao apelar para a identidade alemã, dois aspectos, aparen-
muito diferente. Lá, a iniciativa da festa surgiu da necessidade de temente contraditórios, devem ser mencionados. Ao mesmo tempo 
alavancar a economia regional, depois das fortes enchentes que em que o grupo se projetava socialmente, também se integravam 
destruíram parte da cidade. Maria Bernadete Flores e Cristina Wolff na sociedade brasileira e recebiam simpatizantes da cultura alemã, 
reforçam a idéia de representação simbólica. por meio da participação da população local e regional nos gran-

des eventos que, de certa forma, também lhes permitia colocar-se 
A invenção dessas festas tem reafirmado em evidência.
identidades, remexido lugares de memória, Vestiam roupas típicas alemãs, levavam suas canecas de 
criado cenários simbólicos, representado e chope e saíam pela região afora, em cima de um caminhão, espe-
reforçado valores e aspirações. Mas a proble-

cialmente equipado para a divulgação da festa, com direito até da 
mática não se encerra na perspectiva do 

presença do “vovô chopão” . Iam com o carro da Cooperativa e retorno das tradições para reforçar identida-
de particulares até as cidades da região e, chegando lá, subiam no des étnicas, embora talvez este aspecto seja 
caminhão, começavam a dançar e pular, a beber muito chope, um vetor mobilizador. O Sr. José Geraldo Pfau, 

membro da Comissão Organizadora da Okto- animados por muita música típica alemã, reforçando, assim, o 
berfest – 93, disse que o motivo imediato da aspecto da visibilidade. 
criação da festa foi um esforço para reerguer Nas cidades em que passavam, paravam nas ruas, onde 
a cidade depois das grandes cheias, para todos desciam e dançavam, parando até mesmo o trânsito. A divul-

15
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gação da Oktoberfest chamava a atenção de todos, os quais promover visibilidade por meio da preservação da tradição alemã e 
mantinham os olhos atentos, imaginando como seria a animação gaúcha, e criar laços de convívio a partir de elementos desta tradi-
da festa. ção.

Esse evento atraiu um grande número de participantes, e Dagobert Rieger participou dos grandes eventos e de sua 
nele havia muito chope, danças típicas, músicas e uma mistura de divulgação, e relembrou como eram as manifestações culturais. 
comidas entre as típicas alemãs e o churrasco gaúcho. A festa que Partindo do presente, sua memória constrói uma explicação para o 
começava geralmente na quinta-feira e ia até o domingo, incita- que conviveu no passado,
va as pessoas a se exceder na bebedeira, na música e na diversão. 

Pensando hoje, na época às vezes a opinião da Diante disso, a Colônia passou a ser conhecida e respeitada na 
gente era diferente. Agora olhando pra trás região como um lugar de prosperidade. Dessa forma, as pessoas 
hoje, a impressão que dava é que a cultura que moravam na Colônia Riograndense, independentemente de 
alemã foi usada em benefício de alguns pra se serem de origem alemã ou não, passaram a ganhar mais desta-
promover com a cultura alemã e realmente foi o 

que, numa disputa de espaço de um lugar social de prestígio.
que aconteceu porque a pessoa fazendo isso aí 

Campos, analisando a influência da comunidade alemã ela conseguia, era um jeito de chamar atenção 
em relação às festas na região do Vale do Paranapanema, afirma pra ela ser vista. Se analisar hoje era isso aí. Se 
que, contar de novo uns 20 anos atrás, a cultura pare-

ce que ela não tava tão avançada como ela de 
Antes do início da Oktoberfest, os organizado- repente ela avançou nesse pouco tempo que 
res e membros da Cooperativa saíam pelas tinha o grupo alemão, não foi tão conhecida a 
ruas de algumas cidades da Alta Sorocabana nossa região como foi conhecida naquela déca-
de Assis, fazendo a propaganda do evento. da, por exemplo. (....) A gente entrava, se diver-
Esse tipo de acontecimento marcou significati- tia, mais estava ali pra trabalhar. E era gostoso, 
vamente a influência da colonização alemã você trabalhava mais ao mesmo tempo você se 
no Vale do Paranapanema também no senti- divertia, você ia pros lugar, você estava no meio. 
do cultural. (CAMPOS, 1997, p.152). Só que se analisar hoje chega a conclusão que 

nós fomos usados pra algumas pessoas se pro-
mover e foram promovidos, foram reconhecido O que foi possível observar é que, ao apoiar os grupos fol-
à nível, não vou dizer nacional, mas à nível esta-clóricos e promover grandes festas, que repercutiram em toda a 
dual foi muito reconhecido. Eu acho que a cultu-região, como estratégias para retomar as tradições, a diretoria, ao 
ra alemã, ela sempre andava antigamente sim, 

se apegar à identidade alemã e à memória do mito fundador, 
mais nunca nessa propaganda, nessa divulga-

procurou projetar a Cooperativa e seus associados. As festas pas- ção que teve aqueles, não sei se chego a ser, 
saram a significar a preservação das tradições inseridas num cená- ah! Mas acredito que sim, uns 10 anos foi sim ou 
rio de representação e de simbologia. Sendo assim, a preservação até mais, sendo que passando aquele auê da 
da cultura representou a continuidade da identidade alemã. Cooperativa aqueles um que não ia resolver 

mais pra ser promovido, acabaram não incenti-Nesse sentido, a tradição e a cultura foram vivenciadas e pensa-
vando e nem patrocinando mais, aí ela acabou das mais como algo simbólico, como representação que visou 
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morrendo. Porque se fosse uma cultura estabili- dança, vai ver o que nós dançamos? Eu pessoal-
mente na época aceitava tudo, mas analisando zada jamais isso ia afetar tanto assim, né?
hoje, eu acho que isso não era legal não. Não 
concordo, nem aqui e nem em Pomerode, lá Alguns aspectos devem ser aqui mencionados. Em primeiro 
está igual, todo mundo de fogo, de cultura tem lugar, Dagobert enfatiza a forma com que a cultura alemã foi 
muito pouco. Porque quando uma coisa....eu, 

utilizada, ou seja, para promover visibilidade a algumas pessoas 
na minha opinião não pode virar quanto mais, 

que, a partir desses eventos, converteram para si, para a Colônia e quanto mais, quanto mais dias, quanto mais 
para a própria Cooperativa Riograndense, alguns benefícios. gente, não pode virar isso, tem que manter a 
Outro aspecto é que, por meio das festas culturais, as pessoas apro- cultura mesmo. Porque que eu vou querer todo 
veitavam a ocasião para se divertir, conhecer outras cidades, mundo lá, toda a redondeza. Não tenho nada 

contra fazer uma festa, tudo bem, mas assim sendo este um meio de inserção e projeção social. 
sempre, manter a tradição não é isso.Por último, as contradições existentes nesse contexto. Se, 

por um lado, os grandes eventos culturais significaram investimen-
Johanna, ao relembrar das práticas culturais e das festas, tos simbólicos que proporcionaram maior visibilidade política e 

assume a mesma postura dos outros entrevistados. Ela critica a econômica, por outro a cultura é vista como base de sustentação 
forma com que eles próprios utilizaram a cultura alemã, ou seja, da própria Cooperativa. Portanto ao falir, com ela se diluem todas 
como um grande espetáculo cultural, procurando ganhar lugar de as formas de representação cultural. As formas tradicionais de 
destaque na região. Entretanto, o grupo folclórico de Johanna tam-preservação das tradições e a resignificação de alguns traços da 
bém ganhou visibilidade, em nível regional.cultura continuaram fazendo parte do cotidiano das pessoas, 

Cabe ressaltar que essa manifestação cultural, que envolve mesmo que esporadicamente.
muita “badalação” e muita bebida, faz parte também do universo Johanna acredita que a tradição não se mantém apenas 
cultural de outras regiões do país, como a Oktoberfest de Blumenau em torno de eventos e festas que procuram reafirmar a existência 
e de Pomerode, ambas cidades do Estado de Santa Catarina, como de uma cultura, como ela mesma diz, é necessário algo mais.
já mencionamos. Isso já vem se transformando de alguns anos para 

Porque pra você manter uma cultura você cá, e parece haver uma ressignificação da cultura, que passou a 
tem que estudar um pouco. Se eu estou em utilizar exageradamente certos elementos da própria cultura alemã, 
cima de um carro alegórico, toda lá vestida como é o caso da cerveja e do chope. Em alguns momentos, as 
estou lá com o chope na mão, você está pessoas preservaram as tradições no cotidiano ou mesmo em mani-
aprendendo alguma coisa? O que eu discor- festações coletivas dentro do próprio grupo que foram reelabora-
dava na época, aliás, discordo hoje que foi 

das. Já em outros momentos, transformam a prática cultural em 
feito, a tradição foi apagando, porque virou 

representação simbólica, na qual a cultura herdada tem outros muita coisa grande, muita bebedeira, quanto 
significados.maior, mais cerveja tomasse melhor era. Aí 

Sr. Heins também expõe seu ponto de vista sobre essa ques-virou o que virou. Isso não tem nada mais a ver 
com cultura. Cultura pra mim é cantar, fazer tão trazendo à tona suas lembranças. 
teatros, porque todo mundo está de fogo. 
Você acha que alguém ainda vai assistir uma 
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 Na verdade não foi resgatado nada, porque cedendo espaço às novas formas de relacionamento e configuran-
nessa época já tava quase tudo perdido, né? do-se em atitudes e comportamentos mais individualistas nos tem-
A única coisa que ainda foi feito é umas dança pos atuais. 
que a Hanni fazia lá, mas no restante. (.....) Eu Contudo, a população em geral, tanto as gerações mais 
saí como funcionário em 85, mas até lá então 

velhas de imigrantes e seus descendentes quanto as gerações mais 
já tinha perdido muita coisa. Se for pra manter 

jovens, expressam diferentes opiniões sobre suas escolhas, especial-a cultura alemã acho também que devia 
mente no que diz respeito ao modo de viver e de trabalhar. As novas então falar, escrever, saber mais sobre a cultu-
gerações estão inseridas num novo contexto histórico, no qual pare-ra alemã, não só dançar.
ce não haver mais espaço para as experiências vividas no passado 
e, que, paulatinamente, foram sendo transformadas a partir da Aqui, ficam evidentes as diferentes concepções de cultura 
inserção na sociedade brasileira, construindo novas formas de rela-que as pessoas defendiam, e que estão inseridas num processo 
cionamento e diferentes modos de vida, recriando, pois, valores e bastante complexo, pois nelas se expressaram valores, costumes, 
significados.tradições e diferentes percepções dos modos de vida. Para uma 

Com o passar dos anos, o Clube da Barra Mansa e o Clube parcela da população de descendentes de alemães, a cultura 
da Curva foram, aos poucos, sendo desativados. Esporadicamente, significou investimentos simbólicos e de representação, na tentati-
realizavam-se festas ou bailes organizados por particulares. Enquan-va de recolher os restos da tradição alemã que se enfraqueceu e 
to o Clube da Barra Mansa já havia enfraquecido, por volta da déca-então foi necessário apelar para a memória do pioneirismo e da 
da de 1970, o Clube da Curva funcionou por mais tempo, como identidade alemã, como uma forma de se projetar socialmente, 
principal centro de lazer e de festas, especialmente a partir da déca-ao mesmo tempo em que já haviam construído uma nova identi-
da de 1980, quando foi ampliado.dade. Para outros, significou saudosismo de algo que eles não têm 

mais, apenas quando se encontram com alguns amigos ou paren-
tes com os quais compartilham traços da cultura alemã, reconstru-
indo o elo que havia no passado de pertencer ao mesmo grupo. 
Portanto, os sentimentos múltiplos que se entrecruzam na memó- Ao longo de sua existência, a Colônia Riograndense passa 
ria, evidenciam uma Colônia que perdeu sua identidade alemã de uma experiência de solidariedade e de auxílio mútuo para outra, 
ao se inserir na sociedade brasileira. de caráter mais individualista. Muitas pessoas, principalmente as 

A Colônia Riograndense vivenciou um processo de trans- mais velhas, lamentam a perda de relações de amizade e de solida-
formação, que culminou em alterações no cotidiano das pessoas. riedade, quando, no passado, se sentiam mais próximos uns dos 
As gerações mais velhas viveram experiências de solidariedade e outros. Tudo isso se deu em virtude de grandes transformações nas 
de auxílio mútuo, mas também de conflitos e de tensões. Nessa esferas sociais, culturais e políticas.
experiência vivida e compartilhada, certos elementos da cultura Muitos lamentam a diminuição das reuniões em família ou 
vão se transformando e, consequentemente transformando tam- com vizinhos, as rodas de chimarrão, as maneiras como cada um 
bém os modos de ser e de viver. As relações de amizade, por exem- preparava suas refeições, a vivência da fé, as celebrações de 
plo, que foram extremamente cultivadas entre as famílias no pas- momentos importantes como, por exemplo, o Natal e as trocas cul-
sado, foram também gradativamente sendo transformadas, turais vivenciadas no cotidiano, criando e recriando práticas cultu-
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rais num processo mais amplo de inserção. Podemos observar, que cada um ocupou por meio do apego à cultura alemã e gaúcha 
assim, como os elementos da cultura alemã foram se diluindo na de descendência germânica. 
convivência com os brasileiros; e no compartilhar das festas folcló- É visível a preocupação em manter viva uma imagem de 
ricas, como a Oktoberfest, atribuindo à cultura herdada outros desenvolvimento alcançado pela população da Colônia Riogran-
significados e representações. dense, um apelo à memória do pioneirismo, utilizando a cultura 

Dagobert, que na sua época de juventude participava de alemã para atrair visitantes à região e, assim, explorar economica-
apresentações de teatro, cantos, dentre outras práticas culturais, mente a festa numa perspectiva de turismo, articulada às festas 
relembrou, como no passado, o sentimento de pertencimento ao folclóricas, nas quais, a cultura é reinventada. 
mesmo grupo e a preservação da tradição alemã foi muito mais Ao refletir sobre as divergências que existiram entre gaúchos 
significativa do que em anos posteriores, quando já havia uma e alemães, foi possível apreender uma rede de relações de poder 
integração maior entre membros do mesmo grupo e com os de que permeou a inserção dessa população na sociedade brasileira. 
fora dele. Os conflitos e as tensões estiveram sempre presentes entre eles, no 

convívio diário, incluindo-se os momentos de lazer e as festas, pois, 
O que eu acho que perdeu muito, é uma coisa ao mesmo tempo em que havia aspectos em comum, as diferenças 
que não tem como negar é em relação à sociais os distanciavam. Estas, expressavam-se nos diferentes costu-
cultura alemã. Ali perdeu muito, porque hoje mes, nos hábitos, na língua, nos modos de viver e na cultura , e se 
em dia não tem mais tradição, praticamente manifestavam por meio da convivência socialmente compartilha-
acabou, não tem quase mais nada, em rela-

da no interior da comunidade.
ção ao passado, no caso referindo a época 

Deve-se levar em consideração que os gaúchos os quais se do meu pai, nessa época tinha muito mais 
instalaram na Colônia, também tinham origem alemã, ou seja, fazi-opção.
am parte do mesmo grupo étnico. Integravam as mesmas institui-
ções, porém havia uma suposta superioridade cultural entre aqueles Tais afirmações se fundamentam nas transformações ocor-
que vinham diretamente da Alemanha e, mais amplamente, da ridas nos diferentes segmentos da sociedade, nas novas relações 
Europa, “pois os grupos de status se definem menos por um ter do de sociabilidade que foram se estabelecendo na vida das pesso-
que por um ser, irredutível ao seu ter, menos pela posse pura e sim-as. Ao se inserir na sociedade brasileira, os descendentes de ori-
ples de bens do que por certa maneira de usar estes bens”. gem alemã adquiriram uma nova identidade, a brasileira, embora 
(BOURDIEU, 1974, p.15). No caso específico da Colônia Riogranden-os traços da cultura alemã ainda estejam presentes no seu cotidia-
se, os bens podem ser tanto materiais quanto culturais.no.

Falando a mesma língua, participando comunitariamente Ao analisar em detalhes e tentar apreender o verdadeiro 
da Igreja Luterana, se reunindo em associação através da Coopera-sentido das propostas de retomar a tradição alemã, seja promo-
tiva Riograndense foram construindo laços comuns. Como membros vendo eventos como a comemoração da imigração alemã todos 
de uma mesma comunidade, compartilharam experiências, mas de os anos, a realização da Oktoberfest, a festa do chope, seja numa 
maneiras diferentes, disputando lugares e fazendo escolhas varia-tentativa de preservação da cultura por meio dos grupos folclóri-
das, pois “traços culturais diferenciadores riscam a linha de demar-cos, foi possível evidenciar, na Colônia, uma manifestação cultural 
cação entre os grupos étnicos, mas pouco lhe importando quais, que visou construir e manter uma representação do lugar social 
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davam muito bem não. Agora o porquê? Os uma vez que podem variar no decorrer do tempo e ao sabor das 
gaúchos não se davam com os daqui. Porque interações com outros grupos”. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, 
eles, os gaúchos andavam de chinelo, então os p.12).
daqui, nos bailes, assim né, chamavam de “ir-Os conflitos e as tensões existentes na Colônia, calcados na 
mãos de chinelo”, aí então começava e o pau 

convivência entre alemães e gaúchos se expressaram pelas dife-
quebrava.... Os gaúchos, já de 4ª, 5ª geração de 

renças sociais e pelo poder aquisitivo, que proporcionavam a eles alemães, não se consideravam alemães, diziam 
modos de viver distintos e uma cultura menos refinada, dependen- nós somos gaúchos. ”
do da sua posição social. As diferenças assumem o caráter de 
representação do lugar na sociedade que cada um deles ocu- Analisando as lembranças do Sr. Alvino e do Sr. Heins, é possí-
pou. vel enveredar pelos caminhos dos conflitos, em que as diferenças 

A maioria das pessoas não trouxe consigo muitas economi- vão aparecendo, opondo “alemães” e “gaúchos”, e cujos desdo-
as, visto que já vinham fugindo de uma Alemanha e de uma Euro- bramentos foram as brigas nos bailes. Se, por um lado, O Sr. Alvino 
pa conturbada, porém aqueles imigrantes que vieram de regiões acredita que esses embates aconteciam em decorrência dos insul-
mais pobres da Alemanha tiveram mais dificuldades em relação tos em relação aos modos de se vestir mais simples; por outro, havia 
às questões sociais. Certamente, não tomamos essa informação uma postura, segundo o Sr. Heins, dos gaúchos não se considerarem 
como algo generalizado, mas procurando compreender que esse alemães. De todo modo, fica evidente que as tensões apareciam 
processo é muito mais complexo do que apenas analisar individu- pela diversidade cultural existente ali, mas que emergiram efetiva-
almente algumas experiências de imigrantes e de seus descen- mente das diferentes condições de classes sociais.
dentes. Sem dúvida, ambas as partes tinha preconceito em relação 

O Sr. Alvino, integrante do núcleo dos gaúchos, se lembrou a outra. Os alemães por se considerarem “tão alemães”, o suficiente 
do relacionamento, às vezes tenso, entre alemães e gaúchos. para não enxergar as diferenças do gaúcho de origem alemã que já 

estava adaptado aos costumes dos brasileiros, especialmente das 
Tinha gente que tinha um pouco de rixa, nós classes mais populares. Os gaúchos estavam numa situação um 
não, mais tinha gente que tinha. Os alemão 

pouco contraditória. Não se consideravam nem alemães, nem bra-
com os gaúcho não combinou. Os alemão 

sileiros, mas sim gaúchos. Isso causava certo desconforto, pois, às chamava nós de “irmãos de chinelo”, essas 
vezes, se sentiam inferiorizados em relação aos alemães; já em coisa. Também eles tinha um pouco de direito, 
outros momentos, pareciam totalmente imersos nos costumes do tinha alguns gaúcho que era muito briguento. 
Brasil que não necessitavam retomar a identidade alemã.Quando eles ia lá, então sempre saía briga. 

Então eles começaram a maltratar os gaú- Sobre as tensões que emergiram das diferenças sociais entre 
chos, então a Colônia foi separado. a população dos bairros rurais de Penápolis, Cledivaldo Donzelli 

afirma que, 
O mesmo relembra o Sr. Heinrich, morador da Água da 

(...) de fato essas pessoas representavam uma Barra Mansa.
confluência de determinantes sociais caracteri-
zadas num contexto social, político e cultural, Houve uma época, remota, que eles não se 
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cujas manifestações indelevelmente interferi- embriaguez mais rápida com uma quantidade 
am na maneira de enxergar o outro e a si pró- menor de bebida. E comporta também uma 
prio, num exercício de identidade que mescla- modificação nas formas de consumo: a cerveja 
va o parâmetro conceitual de classe, nacio- e o vinho são bebidos em sucessivos tragos e o 
nalidade, etnia e raça. (DONZELLI, 2009, p.15). processo de embriaguez é paulatino. A aguar-

dente é ingerida em copos pequenos, num só 
trago, “a palo seco”, e a conseqüente embria-Um aspecto no tocante à inserção, diz respeito ao costume 
guez é fulgurante. A saber, a maximização do de consumir bebida alcoólica nos bailes. Os gaúchos consumiam, 
efeito, a aceleração, o arrebatamento e o além da cachaça, vários tipos de bebidas, como as “batidinhas” 
preço baixíssimo dessa bebida criou novas quali-

de menta e de côco, os conhaques, dentre outras bebidas. Esse 
dades de embriaguez (...). (CAMARGO, 2009, 

hábito se tornou constante nos bailes, e havia um consumo bem p.7).
elevado de bebidas, facilitado pelo baixo custo delas. Com isso, as 
brigas aumentaram, pois até mesmo na forma de se referir ao Enfatiza ainda a autora que as suas “qualidades etílicas” 
outro, os insultos quanto à forma de se vestir, ou então, os flertes projetam-se de forma negativa nos seus consumidores, os quais 
com as mesmas moças. Enfim, tudo era motivo para iniciar as bri- foram encarados sob forte preconceito pela sociedade.
gas. Porém, o preconceito em relação aos nordestinos que vie-

Pelo que pude apreender, as brigas não eram tão violen- ram trabalhar na região, nesse período, manifestou-se na recusa de 
tas. O que mais acontecia eram os empurrões e as discussões. As sua participação efetiva nas atividades de lazer e de conviviabilida-
brigas mais violentas aconteceram na época em que havia muitos de. Nos bailes, as moças que não queriam dançar com eles, temiam 
migrantes nordestinos morando na cidade de São José das Laran- que os pais tomassem conhecimento da fama de briguentos que 
jeiras, os quais vieram para trabalhar na produção de algodão, a eles tinham. Além disso, o acesso às bebidas mais baratas e com 
partir de 1950. Eles também frequentavam os bailes e, geralmente efeito de embriaguez mais eficiente e rápido, tornava o clima tenso. 
arrumavam confusões, como as brigas por causa das moças que Certamente, isso não era uma regra geral. As moças que se atrevi-
não queriam dançar com eles ou porque já tinham o parceiro de am a dançar com os mais comportados, enfrentavam o preconcei-
dança. Enfim, como eram de uma classe menos favorecida, bebi- to e incitavam as brigas. De qualquer forma, a presença dessa popu-
am cachaça e bebidas mais populares - e também mais baratas - lação causou desconforto e, muitas vezes, incômodos e brigas. Tal 
e, assim, acabavam se embriagando. situação foi vivenciada também nos bairros rurais de Penápolis, no 

Daisy de Camargo detalha as qualidades e os efeitos pro- interior de São Paulo, analisados por Donzelli. Segundo ele, 
duzidos em seus usuários e as representações sobre a cachaça na 
cidade de São Paulo, no final do século XIX e no início do século XX (...) eram “coitados” e “pobrezinhos” que se 
nos seguintes termos: agregavam como colonos e diaristas às comuni-

dades já estabelecidas, portanto “estrangeiros”. 
Devido a uma destilação que permitia ultra- Muito embora nos relatos dos descendentes de 
passar em muito os limites naturais, a aguar- europeus apareçam discursos afirmativos quan-
dente contém dez vezes o teor alcoólico do to à integração de mineiros e nordestinos num 
vinho e da cerveja, o que proporciona uma processo natural e tranqüilo, deixam escapar 
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inconscientemente algumas manifestações mações históricas e culturais que ocorreram ao longo dos anos, 
de desapreço à presença deles nos bairros. configuraram-se em novas relações de sociabilidade, no que diz 
(DONZELLI, 2009, p.7). respeito ao trabalho, à família, ao lazer, aos costumes e às tradições 

que foram sendo reconstruídas e, que se inserem numa dinâmica 
É provável que a cultura considerada mais elevada dos mais complexa, que é a inserção efetiva dos imigrantes alemães e 

alemães em relação à cultura dos gaúchos “irmãos de chinelo” seus descendentes na sociedade brasileira. 
tenha sido o ponto nodal dos conflitos entre os grupos. Aqueles 
que viveram na Europa talvez considerassem que sua cultura fosse 
mais elevada do que aqueles que vieram de algumas regiões do 
Brasil, como foi o caso dos descendentes de alemães do Sul do 

BOURDIER. P. O Poder Simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
país.

Mesmo considerando que naquela época a Alemanha 
CAMARGO, Daisy de. Cachaça versus café: a guerra das 

passou por graves problemas, o fato de terem sido criados num 
substâncias nos corpos e nas cidades (final do século XIX e começo 

país europeu provavelmente influenciou as diferenças culturais 
do XX). Revista Eletrônica do CEDAP – Patrimônio e Memória. UNESP – 

entre alemães e gaúchos, numa disputa por um lugar social de 
FCLAs, v.5, n.1, out.2009.

destaque. Embora os gaúchos já tivessem se familiarizado com os 
costumes brasileiros, não podemos deixar de ressaltar o aspecto 

CAMPOS Jr., Luís de Castro.  O Cooperativismo no Vale do das diferenças sociais. Ademais, como muitos gaúchos viveram a 
Paranapanema – Estudo das Cooperativas: Riograndense, experiência da imigração em momentos anteriores, é possível que 
Agropecuária de Pedrinhas Paulista e Coopermota. Assis, Tese de suas economias já tivessem sido aplicadas na subsistência da famí-
Doutorado em História. Unesp, 1997.lia. 

Consideremos ainda mais dois aspectos. O primeiro diz 
DONZELLI, Cledivaldo Aparecido. Bairros rurais de Penápolis – SP no respeito ao fato de que muitos dos familiares dos gaúchos vieram 
contexto do processo migratório - 1940-1970. Dissertação (Mestrado de regiões pobres da Alemanha e, por isso, também encontraram 
em História) Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Universidade dificuldades aqui no Brasil. O segundo se refere ao fato de que eles 
Estadual Paulista, 2006.vieram com o sonho de melhorar de vida. Para muitos deles, as 

condições sociais só se agravaram e, ao migrar para a Colônia, as 
__________________. Penápolis/SP no contexto migratório: os seus tensões sociais se sobressaíram. No entanto, vale salientar que nem 
registros e significados (1940-1970). Revista Eletrônica do CEDAP. todos que vieram do Sul do país para a Colônia tiveram os mesmos 
Patrimônio e Memória. UNESP – FCLAs. v.5, n.1, out. 2009. problemas, especialmente de ordem econômica, como foi o caso 

do pioneiro Michel Lamb, que construiu uma vida estável para ele 
FLORES, Maria B. R. e WOLFF, Cristina S. Imagens que não se apagam: e sua família.
representações de gêneros na Oktoberfest. In: Projeto História nº 14, Creio que as diferenças que existiram entre gaúchos e 
São Paulo: PUC-SP, 1997. alemães foram cedendo espaço aos sentimentos que foram sur-

gindo nos relacionamentos estabelecidos entre eles. As transfor-
POUTIGNAT, P. STREIFF-FENART, J. Teorias da Etnicidade. Trad. Elcio 
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Fernandes. São Paulo: Editora UNESP, 1998. época treinava um time de basquetebol feminino na Colônia Rio-
grandense.

THOMPSON. E. P. Costumes em Comum. Estudos sobre a Cultura 
tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Alfred Völk participou da fundação do grupo. Trabalhava na Coo-

perativa e morava na própria Colônia Riograndense.

Entrevista com Adêmio Fetter em 18/01/03.

¹Este artigo é parte integrante da pesquisa de Doutorado intitulado 
Entrevista com Arnoldo Assmann em 25/01/03.Tecendo destinos: a inserção de imigrantes alemães e seus des-

cendentes na Colônia Riograndense – Maracaí/SP – (1950-1990), 
Entrevista com Gustavo Reinecke em 29/04/03.desenvolvida no período de 2006 a 2010, na Universidade Estadual 

Paulista – UNESP.
Vovô Chopão é uma figura típica da Oktoberfest. Ele representa 

um dos símbolos da cultura alemã – a cerveja e o chope. ²Entrevista com Heinrich Hoffmann em 19/07/02.

Entrevista com Dagobert Rieger em 02/05/03.³A Venda era uma espécie de Secos e Molhados. Nela as pessoas 
faziam as compras de gêneros alimentícios e também outros tipos 

Entrevista com Johanna Ziegler em 25/04/03.de utensílios domésticos. Funcionava também como um lugar de 
encontro entre as pessoas.

Entrevista com Heinrich Hoffmann em 30/04/03.

A cancha de bocha funciona praticamente como a cancha de 
Entrevista com Dagobert Rieger em 02/05/03.boliche. A primeira cancha de boliche do Clube foi construída 

pelo meu pai, Sr. Plínio Baumgarten. 
Thompson (1998) analisa a cultura como um todo e para ele não há 

separação entre os valores, os costumes, os hábitos e a moral, tra-Entrevista feita com Alvino Mielke em 30/07/02. 
zendo ao lado do termo cultura o termo experiência social. Os valo-
res não são só pensados e sim vividos através do diferentes modos de Entrevista com Heinrich Foffmann em19/07/02.
vida.

Entrevista com Alvino Mielke em 30/07/02. 
Entrevista com Alvino Mielke em 30/07/02.

Entrevista com Heinrich Hoffmann em 19/07/02.
Entrevista com Heinrich Hoffmann em 19/07/02.

Entrevista com Heinrich Hoffmann em 19/07/02.

Johanna Ziegler é formada em educação física e naquela 
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MEMÓRIA E ESQUECIMENTO, MUSEUS E PATRIMÔNIO 
IMATERIAL: A DANÇA POPULAR SIRIRI NOS ESPAÇOS 

CULTURAIS E MUSEOLÓGICOS EM CUIABÁ-MT

RESUMO

ABSTRACT  
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Giordanna Santos²
giosants@gmail.com 

Atualmente, o patrimônio deixa de ser simplesmente herdado para ser estudado, discutido, compartilhado 
e reivindicado, e desta forma colocado no nível de abrangência devida, como direito à memória. Nesse sentido, 
nota-se que manifestações culturais do patrimônio imaterial estão indo além de suas próprias localidades também 
estão ocupando o centro das cidades, bem como “novos lugares”.Esse processo foi observado na prática cultural 
da cidade de Cuiabá, região de Mato Grosso, Brasil, por meio da interação entre patrimônio imaterial e museu. 
Alguns espaços culturais e/ou museológicos em que está ocorrendo essa interação são Museu de Caixa D'Água 
Velha, Casa do Artesão, Museu de Arte e Cultura Popular de Mato Grosso.  

Palavras-chave: Patrimônio imaterial, museus, cultura popular.

Currently, the heritage ceases to simply be inherited to be studied, discussed, shared and claimed, and there-
fore placed in the appropriate level of coverage, such as right to memory. In this context, we can already see that 
the cultural intangible heritage make their own locations are come to occupy “new places” too. This process was 
observed in the cultural practice of the city of Cuiabá, Mato Grosso, Brazil, through the interaction between intangi-
ble heritage and museum. Some museums that is occuring this interaction are “Museu de Caixa D'Água Velha”, 
“Casa do Artesão” and “Museu de Arte e Cultura Popular de Mato Grosso”.

Keysword: Intangible heritage; museums; popular culture.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

M

SIRIRI: MEMÓRIA E ESQUECIMENTO, CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS E 
RELAÇÕES DE PODER

nhos , portanto, com a utilização de matérias primas de seus meios 
socioculturais, no entanto na contemporaneidade passa por ressig-
nificações. Essas ressignificações se dão nas vestimentas, instrumen-
tos musicais, modo de dançar, letras de músicas, entre outros ele-emórias, identidades, patrimônio imaterial são 
mentos. temáticas integrantes da pesquisa de Mestrado, “O Siriri 

Os instrumentos já não necessitam ser rudimentares, pois na contemporaneidade em Mato Grosso: suas relações 
essas comunidades já têm acesso a outros tipos de materiais e com e trocas”. Foi a partir desse projeto que se observou a interação 
isso resulta em uma sonoridade melhor. A roupa, também, tão entre patrimônio material, por meio de alguns museus e/ou 
pouco necessita ser feita com o mesmo tecido de que décadas ou espaços culturais, e patrimônio imaterial, por meio da dança 
séculos anteriores. O modo de dançar pode ser, e é na maioria dos popular siriri. Uma das observações dessa pesquisa foi os “novos” 
casos, substituído por coreografias. As músicas são atualizadas e lugares que a dança passou a integrar nos últimos 10 anos. Dentre 
contextualizadas. Os brincantes já não falam apenas de seu local, eles está o museu. 
mas sim do regional, nacional e mundial. Ressalta-se que esta análise é posterior a pesquisa de Dis-

Cuiabá, e toda região metropolitana onde há presença da sertação e não integra o trabalho final publicado, pois fugiria do 
dança foram até as décadas de 70 e 80 do século passado, isolada objetivo principal, que era analisar as relações sociais e trocas 

do cotidiano do país. entre atores sociais envolvidos no processo de produção e difusão 
Hoje não ocorre mais isso; da dança, entre os anos de 2008 a 2010. Porém esta é uma obser-
pois as distâncias geo-vação resultante de pesquisas bibliográficas e da pesquisa em 
gráficas foram encurta-campo desse período, feitas as devidas atualizações conceituais, 
das ou até mesmo desa-bem como a inclusão de conceitos integrantes da atual pesquisa 
parecem com o advento (de Doutorado), “Novos Atores Sociais nas Políticas Culturais”. 
das comunicações, seus Antes de mostrar os conceitos com os quais nos baseamos para 
meios e novas tecnologi-formulação das análises deste artigo, mostra-se, de forma breve, o 
as, cada vez mais globa-que é o objeto do artigo: a dança siriri.
lizados. Assim, não há 
como a dança perma-
necer estagnada no 
século 18 e 19, período 
no qual provavelmente 

Atualmente, a ênfase na origem e originalidade de mani- teria se iniciado a mani-
festações e folguedos populares não vale mais para os conceitos festação, com a ocupa-
contemporâneos. Por várias décadas, ao se pesquisar sobre a ção da região mato-
dança siriri, notava-se um esforço grande em tentar datar e instituir grossense por bandeiran-
sua origem. O que é necessário que se saiba é: a dança é uma tes. 
manifestação popular, com forte presença da oralidade³, possui P a s s a - s e  d e  u m a  
sua estética e performance criadas a partir da vivência de ribeiri-

4

 

Dois momentos: na década de 1980 (primeira 
foto) e em 2009 (segunda foto); as mudanças e 
ressignificações na estética visual da dança. 
Crédito da fonte: Secretaria Municipal de Cultura 
de Cuiabá.
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dança de roda ou em duplas, com passos simples e bater das pal- de posse está presente nos versos “o siriri de Mato Grosso”, “nosso Rio 
mas das mãos, uma brincadeira após a lida, para uma dança Paraguai”, como forma de apropriação dos elementos do seu 
coreografada e encenada, uma representação. Hoje pode classi- contexto social e, assim, criando mecanismos de defesa, por meio 
ficá-la como uma dança dramática, conceito de Mário de Andra- do essencialismo.
de . Pelas descrições: “a beleza do Pantanal”, “nosso Rio 

As músicas também foram se atualizando. Hoje, falam do Paraguai”, provavelmente trata-se da região entre Cáceres. 
Pantanal e sua sustentabilidade, a Copa de 2014, Água, entre Tomando-se como emissor o ribeirinho dessa região, a construção 
outras temáticas recorrentes no cenário nacional e internacional. de “gente feia” pode ser atribuída, dependendo da época que se 
Abaixo um exemplo de canção para se dançar siriri. tomar como referência, ao colonizador/migrante, à elite local ou 

até mesmo ao sul mato-grossense, pois muito antes da divisão do 
Estado já havia uma disputa política entre Cuiabá e Campo Avoa Tuiuiú
Grande.Avoa tuiuiú encomprida seu pescoço.

Sob uma perspectiva histórica, essas comunidades Venha conhecer de perto, o siriri de Mato Grosso.
ribeirinhas passaram, em diferentes períodos, por uma forma de Cururu é pra cantá
dominação (simbólica), seja por parte do colonizador ou das elites Siriri é pra dança (bis)
locais. Por isso, a necessidade de sentimento de posse e/ou de Agora vamos falar do nosso Rio Paraguai
defesa, exposta no verso “vou defender meu siriri, que gente feia Vamos conhecer de perto
quer tomar”. Atualmente, já não há, em sua maioria, o essencialismo A beleza do pantanal.
presente na música acima. A apropriação de elementos de outras Mamãe eu vou na serra
manifestações se dá a partir dos próprios brincantes e demonstra a Diga papai que eu não vou lá
abertura desses atores sociais a novas culturas. É claro que nem Vou defender meu siriri
todos os grupos são totalmente abertos a essas ressignificações, ou Que gente feia quer tomar.
seja, esse processo se dá de forma heterogênea e ao tempo de 
cada grupo.Como são fontes da oralidade dos ribeirinhos e também 

Este contexto inicial foi para mostrar como uma dança, e das comunidades rurais, a maior parte dessas letras não possui 
seus atores sociais, que em determinadas épocas, excluída do autoria, origem e data. Essa oralidade e também o caráter épico e 
contexto local da região metropolitana da capital mato-grossense narrativo das letras nos remetem às canções e poesias populares 
passou a ocupar a cidade e também espaços hegemônicos. Para europeias na Idade Moderna (BURKE, 2010).
um espaço cultural que já nasce a partir de uma elite hegemônica Assim como as canções populares europeias da Idade 
(e para ela), como os museus, passar a abrigar peças ou produzir Moderna, as toadas de cururu  são grandes narrações sobre o 
mostras com temática das culturas populares, ocorreu-se um longo modo de vida do homem da zona rural e/ou do ribeirinho, 
processo histórico cultural em nível mundial, envolvendo relações de expressam as “funções práticas” dessas comunidades. Nas letras 
poder, negociações e dominações; sobretudo, atualmente, de siriri, algumas canções remetem às cantigas de roda. É 
envolve também ações de políticas culturais, voltadas para o interessante notar que na canção acima mostra a animosidade 
patrimônio e proporcionando o direito à memória, bem como o com relação ao “outro”, denominado “gente feia”. E o sentimento 

5
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mais nítida que nos pareça a lembrança de um exercício da cidadania. Para se falar em memória no 
fato antigo, ela não é a mesma imagem que processo de produção e difusão da dança siriri utilizo 
experimentamos na infância, porque nós não prioritariamente a concepção de memória coletiva, pois, assim 
somos os mesmos de então e porque nossa como afirma Maurice Halbwachs, “a memória individual existe 
percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, 

sempre a partir de uma memória coletiva”, ela é pautada na 
nossos juízos de realidade e valor. O simples fato 

continuidade e deve ser vista sempre no plural (memórias de lembrar o passado, no presente, exclui a 
coletivas) (CARVALHAL, 2006) .Pois são resultantes de processos de identidade entre as imagens de um e de outro e 
interação social. Nesse sentido Éclea Bosi diz: “A memória do propõe a sua diferença em termos de ponto de 
indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a vista. [...] A menor alteração do ambiente atinge 

a qualidade íntima da memória (BOSI, 1987: 17)classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, 
com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a 

Dessa maneira, as memórias que estão sendo construídas esses indivíduos” (1987:17).
sobre siriri, seus atores e seus locais de produção são ressignificadas Memória não se refere apenas a fatos passados, mas sim a 
na medida em que a própria dança evolui. Porém nesse mesmo culturas que se utilizam de fragmentos de lembranças do passado 
processo de inclusão de uma manifestação que fora excluída da para continuaram, por meio da produção no presente, 
memória social em décadas anteriores, ocorre, novamente, integrando a vivência e os costumes de uma localidade. No caso 
processos de exclusão, por conta de relações de poder, inerentes à do siriri, a memória do que essa manifestação foi, é um mecanismo 
cultural. de pertencimento à sociedade local, e constrói as chamadas 

A se pensar: 1) Uma representação do universo cultural de identidades cuiabanas e mato-grossenses. Desse modo, o 
Cuiabá (o siriri) é inclusa no processo, contudo para ser elevada ao conceito de memória (s) tem dialogado com as concepções 
nível de direito à memória social desta localidade, outra contemporâneas de culturas e identidades. Ou seja, memórias, 
manifestação deixou de integrar esse processo; ou seja, onde há identidades, culturas devem ser pensadas a partir da interação de 
memória, há também esquecimento. 2) Que memória está sendo atores sociais e sempre em constante ressignificação, dando 
construída na contemporaneidade? Ou a partir de que atores dinamicidade a produção cultural. 
sociais? Assim, as relações de poder e o processo de dominação 
entre os atores sociais envolvidos na manifestação irão influenciar Na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com na construção das memórias coletivas. 
imagens e ideias de hoje, as experiências do 
passado. A memória não é um sonho, é A memória coletiva foi posta em jogo de forma 
trabalho. Se é assim, deve-se duvidar da importante na luta das forças sociais pelo poder. 
sobrevivência do passado 'tal como foi', e que Tornarem-se senhores da memória e do 
se daria no inconsciente de cada sujeito. A e s q u e c i m e n t o  é  u m a  d a s  g r a n d e s  
lembrança é uma imagem construída pelos preocupações das classes, dos grupos, dos 
materiais que estão, agora, à nossa indivíduos que dominaram e dominam as 
disposição, no conjunto de representações sociedades históricas. Os esquecimentos e os 
que povoam nossa consciência atual. Por silêncios da história são reveladores desses 

7
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mecanismos de manipulação da memória e SANTOS, 2010:2).
coletiva (LE GOFF, 1990: 427).

No debate contemporâneo, o sentido de patrimônio se 
Todavia não é somente no âmbito da memória que se nota amplia. Atualmente, não é apenas o bem que se herda, mas o bem 

esses mecanismos. Os próprios conceitos vigentes de culturas, constitutivo da consciência de um grupo, um campo de disputas e 
identidades, patrimônios são construídos a partir da visão da classe de negociações, articulando-se estreitamente à memória e às 
dominante (Estado, Universidades e intelectuais, etc.). Por mais identidades sociais. 
que haja a ampliação dos conceitos, e até mesmo a prevista Como observa Pierre Nora (1997:391), passamos hoje de um 
interação com a sociedade civil, essa categoria do pensamento patrimônio de tipo nacional a um patrimônio de tipo simbólico e 
(cultural) são construídas a partir de uma visão hegemônica e identitário, de um patrimônio herdado a um patrimônio 
possuem instrumentos prioritariamente condizentes à classe reivindicado, de um patrimônio visível a um patrimônio invisível, de 
hegemônica. Por exemplo: há a valorização e “reconhecimento” um patrimônio ligado ao Estado a um patrimônio social, étnico ou 
da tradição oral, porém, os mecanismos de incentivo à cultura, comunitário. 
bem como outros instrumentos do âmbito cultural , seja em nível Da mesma maneira que o conceito de patrimônio, e 
local, regional ou nacional, continuam sendo do âmbito da consequentemente seu uso e aplicação no campo das Ciências 
escrita. Humanas e Sociais, a Museologia também foi se ampliando e, assim, 

Mas não se pode deixar de reconhecer que nas últimas traduzindo os parâmetros mundiais contemporâneos de cultura, 
décadas vários conceitos no âmbito cultural, dentre eles a própria bem como se aproximando mais da sociedade e dos atores sociais. 
noção de cultura, foram se adequando às novas realidades Deixa-se de lado a ideia de museus como ligados a 
sociais. Dessa forma, tem-se uma visão mais ampla de cultura, categorias hegemônicas do pensamento e da produção cultural, 
bem como uma compreensão mais dinâmica de patrimônio e até traduzindo unicamente as memórias das classes dominantes, para 
mesmo há “novos” campos de estudo e pesquisas sobre essas se enxergar os “novos” museus (ou, museus contemporâneos) como 
áreas, com enfoques contemporâneos, como, por exemplo, a espaços de diálogo, interação com atores sociais hegemônicos ou 

não e traduzindo, expondo, culturas (no plural) e não apenas uma nova Museologia . No Brasil, por exemplo, 
cultura (da classe dominante).

A noção de patrimônio desencadeada a 
partir da década de 1980 passa a incorporar Segundo Machado (1998), os primeiros museus, 
bens culturais que não têm necessidade de concebidos e criados pelos poderosos da 
mediação de objetos. A Constituição de 1988 época [...] tinham como inspiração reunir o 
dá um passo fundamental ao inserir narrativas maior número possível de objetos e obras raras, e 
existentes fora do padrão moderno europeu [...] por intermédio destes, reafirmar seu poder. 
como referência à identidade nacional. Desse Criado pelos reis da França, para deleite dos 
modo, amplia a noção de patrimônio nobres da corte, o Louvre foi a primeira 
brasileiro, incluindo a referência à identidade, instituição designada como Museu. Durante 
à ação e à memória dos diferentes grupos muito tempo os museus voltaram-se, quase que 
formadores da sociedade brasileira (SEVERINO exclusivamente, para a preservação do 
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passado, dos interesses e da memória das concepção de patrimônio para além do material e muito mais do 
classes dominantes. A concepção e a que uma representação da elite artística e cultural, começa a se dar 
atuação dos museus só começaram a mudar a partir da década de 60 e 70, um período de reconstrução dos 
nas primeiras décadas do século XX. O mundo Estados Nações europeus, após Segunda Guerra Mundial. É nessa 
vinha passando por grandes transformações 

época também que a Unesco (Organização das Nações Unidas 
desde a Revolução Industrial, em meados do 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) começa a estabelecer século dezenove. Embora os museus tenham 
parâmetros na área do patrimônio. origem em séculos passados, os testemunhos 

Na década de 70, do século passado, foram definidos da cultura popular ou as expressões de folclore 
comumente referidas vão constituir-se, importantes paradigmas na Museologia, a partir da Conferência 
enquanto coleções etnográficas, em tempo Geral, de 1972, em Santiago do Chile, na qual o ICOM estabelece: o 
relativamente recente da história da museu integral, ou seja, um museu que proporcione mecanismos 
museologia. [...] O atual conceito de museus, que garantam à comunidade integrar-se com o seu meio material e 
mundialmente aceito, foi elaborado na cultural; e o museu enquanto instituição capaz de dinamizar a 
década de 70 pelo ICOM – Conselho 

mudança social. 
Internacional de Museus – organismo ligado à 
UNESCO, que trata do museu como 'uma 
instituição permanente, aberta ao público, 
sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 
de seu desenvolvimento, que adquire, 
conserva, pesquisa, expõe e divulga as 

Seguindo essas novas formas de se pensar, fazer e transmitir evidências materiais e os bens representativos 
cultura e o patrimônio cultural, e conciliando as diretrizes da nova do homem e da natureza, com a finalidade de 
Museologia, que nos últimos 30 anos se vê um despertar pelo promover o conhecimento, a educação e o 
patrimônio imaterial, e consequentemente sua valorização. lazer'. (QUINTELA, 2004).

Entende-se, para o foco deste artigo, que não é possível 
pensar na interação entre patrimônio imaterial (sendo as culturas No caso do Brasil, a evolução da concepção dos museus, 
populares um segmento do patrimônio imaterial) e museus, sem de acordo com Quintela apud Abreu (2004:1996), dá-se em três 
destaca-se a necessidade e a importância de se falar nos novos perspectivas: museu como identidade e história nacional, que se 
conceitos adjacentes à área (nova Museologia, ecomuseus, inicia em 1922 com a fundação do Museu Histórico Nacional; 
museus integrais e outras concepções contemporâneas). museus como representantes do patrimônio histórico e artístico 

Infelizmente, o contrário ainda não é regra; ou seja, nem nacional, ligados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
todos os museus trabalham com as “novas” práticas, ou práticas Nacional (IPHAN, em 1937; nessa época chamava-se Serviço do 
museias contemporâneas. No contexto brasileiro, museus como os Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN) e por último, a 
apresentados neste artigo ainda não são maioria. ideia de museus aproximada com povo, que se deu a partir dos 

Dentre os vários museus que há na capital do Estado de Mato anos 1940, com o movimento folclorista, em defesa do folclore 
Grosso, destacamos neste trabalho os museus ou espaços culturais: nacional. 
Museu de Arte e Cultura Popular (MACP), por se tratar de um espaço Observa-se que tanto no âmbito mundial como no Brasil, a 

10PATRIMÔNIO IMATERIAL  E MUSEUS: A DANÇA SIRIRI EM 'NOVOS 
LUGARES'
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museu voltado para a cultura popular por isto o prioritariamente para arte e cultura popular e um exemplo de 
seu nome: Museu de Arte e de Cultura Popular. museus integrados; Museu do Morro da Caixa D'Água Velha, um 
Não que os seus idealizadores, Aline Figueiredo, museu relativamente contemporâneo e que trabalha conceitos 
Humberto Espíndola e Terezinha Arruda, vissem a atuais (expostos na seção anterior); e Sesc Casa do Artesão, que 
arte tendo essa divisão de erudita e popular, 

apesar de ser um local para comercialização de obras, vem nos 
mas pelo que sei deram este ensejo no nome, 

últimos anos disponibilizando espaço para mostra e exposição de para exatamente, reforçar as questões da 
representações e obras que retratem o patrimônio imaterial de cultura popular e não permitir que no futuro, os 
Mato Grosso. seus dirigentes, ou a política administrativa, 

Como o patrimônio imaterial, de qualquer região ou mudassem o seu enfoque. Como é um museu 
que tem sua história voltada para a visualidade, localidade, é vasto, foi feito um recorte; então, para a análise do 
as suas atividades sempre foram realizar mostra tema é levada em consideração apenas a dança siriri, e seus 
de artes plásticas na sua essência, porém o elementos constituintes, como, por exemplo, indumentárias, 
artesanato sempre foi encarado como parte instrumentos musicais, representações de grupos, oralidades 
[...]. E como ele tem no seu conceito as questões 

relacionadas a essa manifestação, entre outros aspectos 
de cultura popular, as exposições ditas da 

relacionados ao siriri. cultura popular sempre vieram enriquecidas do 
No período compreendido entre 2008 e 2011, nota-se que contexto de onde foram criadas. Sempre que 

ocorreram, pelo menos, duas a três exposições, por ano, houve uma mostra exclusiva da produção da 
relacionadas com a dança ou aspectos dessa manifestação. cultura popular, teve uma apresentação das 

manifestações folclóricas a eles ligadas. Em Dentre elas, selecionamos para uma breve análise: “Cultura 
1974, com a grande enchente que assolou popular na arte de São Gonçalo”, no MACP , em 2011, neste ano 
Cuiabá, onde os níveis das águas acabaram também ocorreu a Exposição de artesanato da Comunidade São 
com bairros inteiros, o São Gonçalo Beira Rio Gonçalo Beira Rio, no Sesc Casa do Artesão, apresentando a 
ficou sem ter como produzir a cerâmica, pois 

cerâmica, a devoção ao santo São Gonçalo e aspectos da 
seus barreiros [locais onde se encontra o barro] 

dança siriri. acabaram embaixo das águas. Foi nesse 
Em uma entrevista com o diretor do Museu de Arte e momento que o MACP entrou com apoio 

Cultura Popular, Dr. José Serafim Bertoloto afirma que a junção do logístico e material para resguardar a 
patrimônio material e imaterial sempre foi presente no MACP. permanência da produção e realizando uma 

grande exposição da produção do local, 
ajudando assim a sobrevivência dos habitantes O MACP, desde sua criação, sempre abriu 
do local e da cultura popular evidentemente. espaço para artistas locais (ou como algumas 
No lançamento do Catálogo Livro do Acervo do pessoas chamam, artistas populares). Porém já 
MACP em dezembro do ano passado teve a ocorreu alguma exposição, mostra sobre 
apresentação do grupo folclórico de São patrimônio imaterial local, antes deste ano? 
Gonçalo o Flor Ribeirinha, da mesma forma que Qual a relação do museu com danças locais, 
na exposição do Patrimônio Imaterial Mato-como siriri, ou outras manifestações?
grossense, teve a apresentação dos Curueiros R: O MACP já nasceu com a concepção de 
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mirins de Poconé. Vale a pena lembrar a É importante salientar que a partir de 2001, quando a dança 
Exposição da Cultura Popular no MACP em passou a ser representada em um festival (Festival de Cururu e Siriri, 
2010, resultante de um projeto de pesquisa do que neste ano irá para 10ª edição), a manifestação também 
Museu Edison Carneiro do Rio de Janeiro, que começou a ser retratada (mais ainda) nas artes plásticas do Estado, 
apresentou fotos e objetos de cerâmica de 

e também, é exibida em “novos lugares”: os museus, as pesquisas 
São Gonçalo, redes e tecelagens de Limpo 

nas Universidades, as telas da televisão e as páginas dos jornais. Esse Grande em Várzea Grande, um altar para a 
é um exemplo de relação de poder e negociações nas políticas viola de cocho e com a apresentação dos 
culturais, que ainda não estão desvinculadas das políticas de grupos de siriri e de cururu. Os tocadores de 

viola de cocho foram recepcionados pela Governo. 
apresentação de um grupo de coralista da No ano passado, o Sesc Casa do Artesão também realizou 
UFMT, o que foi muito interessante e uma exposição similar a deste ano, mas não mostrava 
gratificante de se ver, depois disso, ficaram o especificamente apenas a dança siriri e a comunidade de São 
tempo todo tacando, espontaneamente, Gonçalo Beira Rio. Intitulada “Danças: manifestações populares”, a 
entorno do altar enquanto acontecia o 

mostra exibiu várias danças do estado de Mato Grosso, como 
coquetel de abertura da mostra. Acredito que 

dança dos Mascarados, dança de São Gonçalo, dança do a integração da erudição do coral com o 
Chorado e cururu. Fazendo uma breve análise, apontamos que popular dos violeiros fez crescer em muito o 
essas exposições carecem de uma contextualização e notas conceito entre os dois lados. Os violeiros com 

isto se sentiram em casa ao serem explicativas juntamente com as peças. Esses elementos são 
recepcionados por um grupo de iguais. imprescindíveis, pois acreditamos que os espaços culturais e/ou 

museológicos são formas de valorizar, difundir e preservar a memória 
e, principalmente, são, na nossa opinião, “lugares de memória” (Les 
Lieux de Mémóire, conceito criado por Pierre Nora); e como tal 
necessitam “recontar” essas memórias, e não apenas recorrer aos 
aspectos estéticos de obras que retratem essas manifestações 
integrantes da cultura local. 

Os lugares de memória nascem e vivem do 
sent imento  que não ex i s te  memór ia  
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é 
preciso manter os aniversários, organizar as 
celebrações, pronunciar as honras fúnebres, 
estabelecer contratos, porque estas operações 
não são naturais  ( . . . ) .  Se v ivêssemos 
verdadeiramente as lembranças que eles 
envolvem, eles seriam inúteis. E se em 
compensação, a história não se apoderasse 

Cartazes da Exposição do MACP e do Sesc Casa do Artesão. 
Crédito/Fonte: Divulgação IPHAN e Sesc Comércio Cuiabá.
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deles para deformá-los, transformá-los, sová-
los e petrificá-los eles não se tornariam lugares 
de memória. É este vai-e-vem que os constitui: 
momentos de história arrancados do 
movimento de história, mas que lhe são 
devolvidos (...) (NORA 1993, p. 13)

Por último destacamos o Museu do Morro da Caixa D'Água 
Velha que foi criado em 2007, entretanto atualmente vem 
sofrendo de problemas estruturais e financeiros, pois a Prefeitura 
Municipal, que é a responsável pelo espaço, não disponibiliza 
recursos financeiros suficientes para a manutenção do Museu. Em 
2009, e em outros anos também, o Museu do Morro abrigou 
exposições sobre a dança siriri. 

Nesse período, a mostra integrou o Festival de Cururu e Siriri 
de 2009, que estava em sua oitava edição. Foram exibidas 
fotografias, vestimentas utilizadas por alguns grupos, banners 
explicativos sobre a dança e falando sobre alguns grupos de siriri e 
algumas esculturas em cerâmica feita pelo artista Seu Clínio, da 
comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Além dessa exposição, o 
Museu do Morro já cediou mostras de artistas plásticos que 
retratam as danças siriri e cururu, entre outras manifestações da 
cultura local. 

Nota-se que a interação patrimônio imaterial e museus, por 
meio do caso abordado neste artigo, ampliam e traduz as 
concepções contemporâneas de patrimônio, culturas populares, 
memórias e identidades (local). Porém, é necessário observar que 
em qualquer processo social, há “seleções”, ou seja, ao mesmo 
tempo em que, atualmente, valoriza-se o siriri e o agrega a um 
espaço antes não destinado a ele, valorizando a memória das 
comunidades detentoras dessa manifestação, também está 
ocorrendo o processo inverso com outras expressões culturais. Ao 
elegermos algumas representações, expressões ou manifestações 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Exposição da dança siriri, integrante 
do 8º Festival de Cururu e Siriri de 
Cuiabá.  Crédi to/Fonte:  S i te  
CáceresTur.

Exposição 'Bazar do morro', peças 
d e  F r e d  e  A l a i r  F o g a ç a .  
Crédito/Fonte: Site Mato Grosso 
em foco.

Museu Morro da Caixa D'Água Velha.
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do patrimônio imaterial, ou até mesmo do material, para compor 
os espaços museológicos e deixam outras de fora. O processo de BOSI, Ecléa. Memória e sociedade, lembranças de velhos. São 
memória é intrínseco ao do esquecimento, como bem pontua Paulo: T. A. Queiroz, 1987.
Paul Zumthor. 

Segundo Zumthor, “nossas culturas só se lembram BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo, SP. 
esquecendo, mantêm-se rejeitando uma parte do que elas Companhia das Letras, 2010.
acumularam de experiência, no dia a dia. A seleção drena assim, 
duplamente, o que ele criva” (1997:13-5). CARVALHAL, Juliana Pinto. Maurice Halbwachs e a questão da 

O siriri, por questões relativas à política (e aqui fazemos a M e m ó r i a .  R e v i s t a  E s p a ç o  A c a d ê m i c o ,  2 0 0 6 .  
ressalva: não se trata de políticas culturais ou políticas para http://www.espacoacademico.com.br/056/56carvalhal.htm
patrimônio), foi elevado a categoria de patrimônio como 
identidade local (de uma certa identidade “cuiabana”), ganha CASCO, Ana Carmen Amorim Jara. Sociedade e educação 
espaços culturais, museus, praças públicas, palcos. Mas há outras patrimonial. Patrimônio: Revista Eletrônica do IPHAN, 2007. 
tantas danças, que mostram a riqueza e diversidade cultural da http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=131
região, que não têm os mesmos espaços. 

Por isso, como dito inicialmente, cremos que o patrimônio é CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Cultura Popular e 
um bem constitutivo da consciência de um grupo, no entanto é sensibilidade romântica: as danças dramáticas de Mário de 
também um campo de disputas e de negociações. Andrade. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 19, nº 54, 

Mas não se pode deixar de pontuar que ao levar alguns fev/2004.
elementos integrantes do contexto cultural da dança siriri aos 
museus, mesmo com os processos de esquecimento, esses FIGUEIREDO, Aline. Arte aqui é mato. Cuiabá-MT, EDUFMT: 1990.
fragmentos de memória estão contribuindo para a vivência dos 
costumes locais. FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além de pedra e cal: por uma 

concepção ampla de patrimônio cultural. In: ABREU & CHAGAS 
(orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 
Janeiro, DP& A, 2003. p. 56-76

ABREU, Regina. Síndrome de museus? In: Seminário Folclore e 
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O Patrimônio como categoria Cultura Popular. Rio de Janeiro: Funarte, CFCP, 1996. (Série 
do pensamento. In: ABREU & CHAGAS (Orgs.). Memória e Encontros e estudos, 2).
patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro, DP& A, 2003. p. 
21-29.ANDRADE, Mário. (1934a), “Danças dramáticas, introdução e 

primeira versão”. Arquivo Mário de Andrade, IEB/USP, 27 pp.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: 
Centauro,2004.BERTOLOTO. Iconografia das águas: o rio e suas imagens. Cuiabá-

MT, Carlini & Caniato: Cathedral Publicações, 2006.
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Nas danças dramáticas se nota a presença de música, dança e caracteriza pela criação de novos modelos, buscando uma 
dramatização. “ [...] obedecendo a um tema dado tradicional, concepção modernizada. 
respeitam o princípio formal da suíte, i.e. Obra musical constituída 
pela seriação de várias peças coreográficas” (CAVALCANTI apud A Unesco define como Patrimônio Cultural Imaterial, na 
ANDRADE, 2004). Salienta-se que a classificação do siriri enquanto “Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial”: 
dança dramática é uma denominação proposta pela "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas 
pesquisadora; nesse sentido não há nenhuma institucionalização - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que 
ou autodenominação dos próprios atores sociais. lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 

casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
Cururu é uma dança folclórica regional típica da região Centro- patrimônio cultural". Dessa maneira, pode-se considerar patrimônio 

Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), mas originária de São cultural imaterial como uma grande e ampla categoria, a qual as 
Paulo. Também pode ser somente cantada, com dois violeiros a culturas populares podem ser inseridas.
disputar versos e repentes. No Centro-Oeste é típica das festas dos  
santos padroeiros, principalmente do Divino Espírito Santo e de São “Criado em janeiro de 1974, o MACP fundamentou propostas em 
Benedito. São usados a viola-de-cocho, o reco-reco e o ganzá. torno do conceito de museu – ação, organismo vivo e em constante 
Nos desafios, cada violeiro desafia o outro, como um repentista. O interação com a comunidade e que viabilizou o potencial criativo 
tempo é marcado pela viola e pelo público, que acompanha da região. A problemática da arte brasileira, a valorização da 
cada verso e resposta. Nas festas religiosas o cururu é cantado e cultura popular e do indigianismo (sic), a pesquisa do Centro-Oeste, 
dançado somente pelos homens. O ponto alto da apresentação é e sobretudo, o desenvolvimento da arte mato-grossense, foram 
o momento em que o Divino "pousa", quando o cururueiro (ou diretrizes do MACP que a crítica brasileira reconheceu como 
canturião) canta e saúda a sua chegada. Nesse momento ele plataforma exemplar. [....] Durante o ano de 1973, portanto antes de 
deve mostrar sua habilidade em citar versos bíblicos e a partir deles se criar o MACP, procedeu-se uma sondagem da produção cultural 
criar histórias cujo rumo ele determinará, como uma narrativa. da região. Nossa equipe [...] além de avaliar, estimulou a cerâmica 
Entretanto, hoje os temas são mais livres, podendo incluir conteúdo de São Gonçalo, comunidade ribeirinha na margem esquerda de 
político, social e até esportivo. Cuiabá [...] Quando montamos a Mostra Inaugural do MACP, em 

março de 1974, a metade da exposição consistia dessas peças e 
http://www.espacoacademico.com.br/056/56carvalhal.htm também de outras localidades, a exemplo de Capela do Piçarrão 

[...]” (FIGUEIREDO, 1990:25-6). É importante enfatizar que o MACP, 
além de ser criado para valorizar e divulgar a arte e cultura popular, Leis, decretos, editais, convenções, ou seja, legislações 
possui projetos de formação, como por exemplo, o Ateliê Livre, específicas da área.
voltado para a sociedade, principalmente jovens artistas. 

Segundo Marc Maure, a nova Museologia é um fenômeno 
histórico, pois é um produto de movimentos culturais dos anos 60 e 
70, em que o papel do museu foi julgado e censurado por todo o 
seu tradicionalismo. Dessa forma a nova Museologia se 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154
	Página 155
	Página 156
	Página 157
	Página 158
	Página 159
	Página 160
	Página 161
	Página 162
	Página 163
	Página 164
	Página 165
	Página 166
	Página 167
	Página 168
	Página 169
	Página 170
	Página 171
	Página 172
	Página 173
	Página 174
	Página 175
	Página 176
	Página 177
	Página 178
	Página 179
	Página 180
	Página 181
	Página 182
	Página 183
	Página 184
	Página 185
	Página 186
	Página 187
	Página 188
	Página 189
	Página 190
	Página 191
	Página 192
	Página 193
	Página 194
	Página 195
	Página 196
	Página 197
	Página 198

