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Mato Grosso foi uma capitania, província e é ainda hoje um estado compromissado com a questão da fronteira, visto 
manter interface territorial com diversos outros territórios estrangeiros localizados na América do Sul. A capa da atual 
revista estampa o Forte Príncipe da Beira, importante antemural na defesa do território brasileiro em sua parte mais 
ocidental. Ao longo de toda extensão oestina, foram erguidos, desde o período colonial, fortalezas, fortes e prisões, 
obra do intenso contingente militar que não só foi responsável pela edificação, mas também pelo seu povoamento e 
defesa, ao lado de expressiva presença de homens livres pobres e até mesmo de escravos e índios engajados nesses 
trabalhos.

Elizabeth Madureira Siqueira
Doutora em História da Educação/IE - UFMT e Mestre em História. Membro do IHGMT e AML

Forte Príncipe da Beira. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro-RJ. In: José Maria de Souza Nunes. Real Forte Príncipe da Beira. 
Iconografia: Isa Adonias. Fundação Emílio Odebrecht, Rio de Janeiro, Spalla, 1985:306. Editor Gráfico Rodrigo Godói Moreira.
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O
s monumentos aplicam-se enquanto herança do passado. A origem da palavra monumento vem do verbo 
latino monere, que significa tanto 'fazer recordar' como 'instruir'. Assim, entre outros sentidos, o monumento 
tem como característica vincular-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, no imaginário 

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

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

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

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

De periodicidade semestral, a Revista Eletrônica Documento / Monumento constitui-se em um espaço aberto 
a discussões e intercâmbios, onde leitor e produtor de textos devem estabelecer constante diálogo, essencial para 
o crescimento científico, podendo ser compartilhado por outros web-leitores/autores. 
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EDITORIAL
A Revista Eletrônica Documento/Monumento, promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional – NDIHR - apresenta sua 2.ª Edição de 2012, ano dos festejos comemorativos dos 42 anos da Universidade 
Federal de Mato Grosso - ocasião ímpar para dar prosseguimento ao percurso do periódico. Trata-se de revista on-line, 
meio amplamente democrático, aberto, sem custos gráficos e acessíveis ao meio intra e extra-acadêmico. O Periódico cria 
e oferece aos leitores – alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que possam não apenas 
apreciar os diferentes textos, mas publicar seus trabalhos e ofertar ricas e preciosas colaborações. Nesta edição da Revista 
Eletrônica Documento/Monumento são estampados trabalhos de autoria de professores, alunos e técnicos de instituições 
de ensino superior do país, de empresas públicas e privadas e de particulares - a respeito de temáticas e abordagens 
diferenciadas, como o estudo de , que  discute como a Coroa portuguesa procurou estruturar o 
aparato de defesa na capitania geral do Mato Grosso e Cuiabá, na segunda metade do século XVIII, pautando na formação 
de companhias militares, criação de povoações em trechos estratégicos dos distritos do Mato Grosso (Vale do Guaporé) e 
do Cuiabá; já a pesquisa de , e remete às 
falas de duas mulheres que relatam experiências por elas vividas e afirmam presença e atuação na região garimpeira do 
leste mato-grossense, na primeira metade do século XX; o texto de  e 
busca cotejar aspectos da trajetória do professor e intelectual mato-grossense - Philogonio de Paula Corrêa, algo de seu 
itinerário educacional e político na primeira metade do século XX – período de consolidação da República liberal e 
moderna que seguia ideários de racionalidade e cientificidade em todos os setores da vida social; 

 aborda algumas ideias de Alfredo Taunay sobre uma das diversas passagens da guerra da Tríplice Aliança (1864 - 
70), a partir de sua narrativa A Retirada da Laguna (1997), traduzida por Sérgio Medeiros, a partir da quarta edição, em 
francês, de 1913; os autores , ,  e 

analisam o processo de ocupação da avicultura proveniente da colonização, caracterizando a produção 
avícola de acordo com cada região do estado de Mato Grosso; o estudo de  inclui uma discussão 
teórica que fundamenta um projeto de pesquisa que objetivava produzir uma visão geral do artesanato em Mato Grosso do 
Sul; o texto de chama para reflexão e discussão, principalmente para daqueles que 
estudam linguagens, comunicação e cultura, sobre conceitos anteriores à era da cibercultura: interação e interatividade, 
mas que, no ciberespaço, se recompõem e se ressignificam; já as autoras e

analisam a produção da cultura escolar a partir das práticas educacionais das festividades comemorativas aos heróis 
nacionais, dos feitos culturais cívico-patrióticos e dos cultos religiosos inseridos sutilmente através do culto à bandeira, 

Otávio Ribeiro Chaves

Júlio Cesar Coelho Maria Elsa Markus Marinalva Lemes do Espírito Santo

Simone Ribeiro Nolasco Nicanor Palhares Sá
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do canto do Hino Nacional, das 'orações pela Pátria', dos desfiles cívicos, dentre outros rituais realizados na e para a escola; 
o autor faz uma análise da construção de uma narrativa trágica para a história/memória do 
Araguaia nas décadas de 1970 e 1980, levada a cabo pelo discurso institucional da Prelazia de São Félix do Araguaia e 
articulado por seu bispo, D. Pedro Casaldáliga, que buscava concretizar uma pastoral voltada para a construção de uma 
Igreja dos oprimidos, aos moldes da teologia da libertação; ,  e 

 abordam a trajetória do processo de escolarização, com ênfase ao ensino de Matemática e 
formação de professores que município de Guarantã do Norte, estado de Mato Grosso, no período de 1980 a 2000; o texto 
de analisa a concepção de Virgílio Corrêa Filho, historiador mato-grossense, sobre a fronteira 
de Mato Grosso com o Paraguai.  Corrêa Filho publicou cerca de 30 obras e foi o estudioso que mais se aprofundou nos 
estudos históricos sobre Mato Grosso; já  analisa o momento de reorganização do passado, na tentativa de 
inserção de Mato Grosso no projeto de construção da identidade nacional e da nação, em 1919, momento em que se deu a 
festa do Bicentenário de Cuiabá e que teve como marco importante a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso – IHGMT. O texto a seguir, de autoria de , busca compreender o processo de 
revitalização urbana da região do Casario em Rondonópolis-MT; o estudo de ,

 e tem como foco central a análise dos incentivos fiscais 
como instrumento da política agrícola recente de Mato Grosso, de 1994 a 2008. Finalizando, o texto Taxa Média de juros 
no final da Idade Média, de autoria de que, buscando uma aproximação entre a Economia e a 
História, analisa as fases de carência de numerário e os mecanismos encontrados para sobrevivência, com destaque para o 
papel dos prestamistas que circulavam pelos campos emprestando a juros (usura).  As análises foram baseadas na equação 
linear através de MQO.
A presente edição está quase exclusivamente, dedicada às pesquisas embasadas em fontes documentais, sendo seus 
colaboradores, em sua grande maioria, adstritos às áreas das humanidades, porém o espaço está aberto para receber 
contribuições de todos os campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas 
científicas que timbra a essência da UFMT ao longo dos 42 anos de existência.

Editores

Mairon Escorsi Valério

Andréia Dalcin Vinícius Machado Pereira dos Santos
Renata Ap. dos Santos Oenning

Carla Villamaina Centeno

Josenilton Balbino de Melo
Regiane Berchieli Adriano Marcos 

Rodrigues Figueiredo Sandra Cristina de Moura Bonjour
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MILITARIZAÇÃO E POVOAMENTO DA CAPITANIA DE MATO 
GROSSO, SÉCULO XVIII

RESUMO

ABSTRACT 

Otávio Ribeiro Chaves 
marogab@hotmail.com

A proposta deste artigo é discutir como a Coroa portuguesa procurou estruturar aparato de defesa na capi-
tania geral do Mato Grosso e Cuiabá, na segunda metade do século XVIII pautando-se na formação de companhi-
as militares, criação de povoações em trechos estratégicos dos distritos do Mato Grosso (Vale do Guaporé) e do 
Cuiabá. O objetivo central da Coroa, além da defesa político-territorial, era o de garantir condições infraestruturais 
para a articulação entre os Estado do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão. O processo de militarização do distrito do 
Mato Grosso consistia em manter a soberania portuguesa na região, utilizando a baixo custo, soldados recrutados 
junto à população luso-brasileira, além da manutenção de ameríndios aldeados oriundos dos povoados espanhóis 
que se encontravam familiarizados com os valores civilizacionais propagados pelos padres das missões de Moxos e 
Chiquitos (Vice-Reinado do Peru).

Palavras-chave: Militarização; América Portuguesa; Fronteira Oeste.

 The proposal of this article is to discuss how the Portuguese Crown looked for to structuralize apparatus of 
defense in the general captainship of the Mato Grosso and Cuiabá, in the second half of century XVIII guiding in the 
military formation of company, creation of populations in strategical stretches of the Mato Grosso's district (Valley of 
the Guaporé) and Cuiabá. The central objective of the Crown, beyond the politician-territorial defense, was to guar-
antee infrastructural conditions for the articulation between the states of Brazil and Grão-Pará and Maranhão. The 
process of militarization of the Mato Grosso's district consisted of keeping the Portuguese sovereignty in the region, 
using low cost, soldiers recruited by the Luso-Brazilian population, beyond the maintenance the  of the villagers of 
Amerindianse town's Spanish who were familiar with civilized values propagated by the priests of the missions of 
Moxos and Chiquitos (Viceroyalty of Peru). 
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Keywords: Militarization; Portuguese America; West Frontier. “principais da terra” e ser nobre e cristão.
Durante a permanência do governador da capitania de São 

Paulo, D. Rodrigo César de Meneses, na Vila Real do Bom Jesus do 
Cuiabá (1727-1728), tinham sido formadas duas companhias de 
Ordenanças “por homens sem fardamento e que não recebiam 
soldos ou ordenados” (ASSIS, 1998, p. 20). O recrutamento dos anter a defesa da Fronteira Oeste da América portugue-
homens era feito pela Câmara, pois os ingressos nessas companhias sa significava ter forças militares suficientes para garantir 
cumpriam as mais diversas missões, desde a perseguição a escravos a posse das conquistas territoriais obtidas durante as 
fugitivos que iam para os quilombos ou atravessavam a fronteira se negociações do Tratado de Madri (1750). Na instrução de 1749, 
refugiando nos domínios espanhóis, até a participação nas bandei-repassada ao governador Antonio Rolim de Moura Tavares, ficou 
ras que saíam no encalço de ameríndios “arredios”. Nesse período, determinado que ele, ao chegar à capitania geral de Mato Grosso 
a companhia de Ordenanças se constituiu na guarda do governa-e Cuiabá, deveria alistar em Ordenanças todos os moradores, 
dor, o que justificou a concessão de “cartas patentes, passadas como também mantê-los exercitados e disciplinados. Primeira-
pelo general aos principais do local, inclusive a de brigadeiro con-mente, teria de nomear os Capitães e os oficiais subalternos das 
cedida ao futuro regente das minas tenente-coronel Antonio de Companhias e designar os Capitães-Mores para os distritos de 
Almeida Lara” (CANAVARROS, 2004, p. 129).Mato Grosso e Cuiabá. Caberia ao governador formar companhi-

No governo de Rolim de Moura, foram formadas mais duas as que deveriam ser no mínimo de 60 soldados cada, subordina-
companhias de Ordenanças e as Companhias de Dragões e Pedes-das aos Capitães-Mores. Os provimentos seriam concedidos em 
tres. Os militares que pertenciam às Companhias de Ordenanças um segundo momento, após a formação das primeiras companhi-
eram alistados pela Coroa: “O alistamento daqueles homens obri-as (apud MENDONÇA, 1985, p. 25). Assim, para as autoridades 
gados ao serviço militar gratuito estendia-se por todos os lugares e reinóis, a formação de Companhias de Ordenanças seria a forma 
aldeias das cidades e das vilas; eram, então, agrupados em compa-mais adequada para garantir a defesa da capitania de Mato 
nhias de homens armados, sob o comando superior de um Capitão-Grosso.
Mor” (MELLO, 2006, p. 31). Os que ingressavam nas Companhias de Segundo Cristiane Figueiredo Pagano de Mello, a formação 
Dragões eram homens brancos, originários do Reino, e pagos pelo dos Corpos de Ordenanças baseava-se no Regimento das Orde-
serviço militar prestado ao Estado português. No governo de João nanças e dos Capitães-Mores, de 10 de dezembro de 1570, pro-
Pedro da Câmara foi criada a Legião de Auxiliares, que atuou no mulgado durante o reinado de D. Sebastião (1557-1578). Esse Regi-
distrito do Cuiabá, composta das seguintes companhias: “a de Gra-mento tinha como finalidade “regular com maior precisão a vida 
nadeiros com 160 homens, a de Fuzileiros com 280, a de Caçadores, militar em Portugal e em seus domínios ultramarinos, mantendo 
com 50, e a companhia de Cavalaria, chamada também de com-assim, todos os súditos em condições de tomar armas sempre exer-
panhia de Haussás, com um contingente de 50 homens” (ASSIS, citados e aptos a servir na defesa da  terra em caso de necessida-
1998, p. 25). Após a assinatura do Tratado de El Pardo, em 1761, no de” (MELLO, 2006, p. 31). A população masculina recrutada deve-
governo de Luís Pinto de Souza Coutinho, reformas militares foram ria ter entre 18 e 60 anos, com capacidade física para exercer fun-
realizadas, visando atender as determinações da Coroa no sentido ções militares. As companhias formadas e armadas ficariam sob o 
de organizar o aparato de defesa na região.comando de um Capitão-Mor, o qual precisava pertencer aos 

MILITARIZAÇÃO DA FRONTEIRA OESTE 
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APARATO DEFENSIVO Vice-reinado do Peru. A questão central era que essa aldeia encon-
trava-se situada tanto em domínios portugueses como espanhóis, 
dos dois lados do rio Guaporé, o que colocava em riscos os planos Um dos pontos mais críticos do distrito do Mato Grosso (Vale 
portugueses em assegurar o controle da navegação entre o rio Gua-do Guaporé) era a região onde estava instalada a aldeia jesuíta 
poré e demais rios amazônicos, como o Mamoré e o Madeira. castelhana de Santa Rosa. A Coroa portuguesa através da Instru-

Com a chegada de Rolim de Moura ao distrito do Mato Gros-ção de 1749 ressaltou a necessidade de o governador Rolim de 
so, foi fundada a Vila Bela da Santíssima Trindade, em 1752, como Moura dar providências no sentido de impedir a permanência dos 
sede do governo da capitania geral do Cuiabá e Mato Grosso, padres jesuítas em domínios portugueses.
quando começaram os contatos com os padres jesuítas procuran-
do informá-los do que determinava o Tratado de Madri. O governa-Parágrafo 9: Os missionários de Espanha no 
dor procurou enviar cópias do acordo aos padres castelhanos, pro-ano de 1743, por emulação de que os mineiros 

de Mato Grosso descessem com canoas pelo curando “persuadi-los” a se retirarem dos domínios de Portugal, 
Guaporé, passaram da missão de São Miguel, informando que seriam feitas as demarcações entre as possessões 
que é uma dos Moxos, sita na margem ociden- pertencentes às duas Coroas, nessa parte da América do Sul. Com 
tal do dito rio, a fundar outra aldeia na mar- base nesses argumentos, o governador pressionava os jesuítas a se 
gem oposta com a invocação de Santa Rosa, 

retirarem das aldeias montadas às margens do rio Guaporé. Em 
intentando por esta forma apossar-se da nave-

1754, os padres abandonaram as aldeias, oportunidade em que o gação daquele rio e impedi-la aos meus vas-
governador protestou veemente contra seus superiores, por terem salos, entre os quais, e os espanhóis, tem havi-
desrespeitado o Tratado de Madri. No entanto, sua preocupação do por esta causa alguns sabores e alterações. 
não era somente com as benfeitorias como casas, capelas, currais, Parágrafo 10: A situação desta aldeia de 

Santa Rosa é tão sujeita a produzir contendas, lavouras etc., que tinham sido destruídas, com bem esclareceu ao 
conseqüências gravíssimas que enquanto não governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier 
se faz amigavelmente a respeito dela alguma Mendonça Furtado: 
transação que evite para o futuro ficando os 
limites dados duas monarquias pelo rio Guapo- Quando cheguei a estas minas no fim do ano de 
ré, deveis pôr todo o cuidado para que ao 1751, me ofereceu logo ocasião de escrever aos 
menos não cresça o mal que dali pode resul- Padres das Missões Castelhanas, e nessas cartas 
tar. Por detrás daquela aldeia se descobriram busquei motivo de lhe falar do Tratado de Limi-
ultimamente as minas dos Arinos, e em um tes. Entrou neles a curiosidade de saberem qual 
ribeirão que está antes de chegar a ela, na era o destino das Missões que estavam da nossa 
mesma margem oriental, se tinha já alguns banda. Francamente lhe mandei dizer, e cuido 
anos feito outro descobrimento e é provável que mesmo lhe remetia cópia do capítulo, que 
que naquelas vizinhanças se vão achando fala nisso, que como Vossa Excelência sabe, 
minas diversas (Apud MENDONÇA, 1985). põem aos índios na liberdade de ficarem da 

nossa parte, ou passarem para a outra. (grifos 
A aldeia de Santa Rosa era vista pela Coroa como a princi- nossos) (Antonio Rolim de Moura, Correspon-

pal conexão com as missões jesuítas da Província de Moxos, no 
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dências, 1756, p. 173, AHU/ NDIHR, V. 02, docu- Domínios de Portugal antes do que nos de Hes-
mento 074). panha. (apud MENDONÇA, p. 49)

A preocupação do governador português era assegurar a  Em carta de 26 de junho de 1755, Rolim de Moura ressaltou a 
permanência da população ameríndia “castelhana” em terras Mendonça Furtado sobre a importância que tinha para a Coroa em 
que, em tese, deveriam pertencer a Portugal. Posição esta que manter livre, desimpedida a navegação através do rio Guaporé-
somente seria confirmada com a posse, de fato, após as demar- Mamoré-Madeira:
cações realizadas pelos comissários da Partida Norte. Essa preocu-

[...] pelo Anal da Câmara desta Vila consta, [...] pação pode ser vista também nas instruções encaminhadas pelo 
que primeiro rodaram os portugueses pelo Gua-secretário de estado, Sebastião José de Carvalho e Melo a Gomes 
poré até o Pará, que os padres se estabeleces-Freire de Andrade, naquela época, governador das capitanias do 
sem da nossa banda, e parece incompatível, sul da América portuguesa, em que este era alertado para que, 
que tendo nós a posse do meio do rio, sejam os 

durante a troca da Colônia do Sacramento pelos Sete Povos das 
espanhóis senhores de ambas as margens, prin-

Missões, os ameríndios Tapes deveriam ser “convencidos” a viver cipalmente tendo o mesmo rio a origem, o fim 
em terras de Portugal: dentro das terras de Portugal [...] A conservação 

desta capitania, que é uma parte bastante 
E como a força e a riqueza de todos os Paizes considerável das nossas conquistas depende 
consiste principalmente no numero e multipli- muito de termos livre na comunicação com o 
cação da gente que o habita: como este Pará por este Rio Guaporé, o que não pode ter 
número e multiplicação da gente se faz mais efeito estando os espanhóis situados de uma, e 
indispensável agora na Raia do Brazil para a outra parte da sua corrente, e assim me parece 
sua defeza em razão do muito que tem propa- temos jus a margem, oriental por aquele direito, 
gado os Hespanhes nas fronteiras deste vasto a que os franceses chamam de (bienscance) 
continente. Onde não podemos ter seguran- (grifo nosso). (Antonio Rolim de Moura, Corres-
ça sem povoarmos á mesma proporção as pondências, 26 de Junho de 1755, p. 189, 
nossasa Províncias dezertas que confinão com AHU/NDIHR, V. 02, Documento 074).
as suas povoadas [...] não só julga S. M. neces-

asário que V. S . convide com os estímulos Cabe ressaltar que, desde as viagens feitas por sertanistas 
acima indicados os vassalos do mesmo Senhor 

luso-brasileiros às missões jesuítas de Moxos e Chiquitos no inicio da 
Reiniculas e Americanos que se acham civiliza-

a década de 1740, a Coroa obteve preciosas informações sobre a dos, mas também V.Ex . extenda os mesmos e 
parte oriental da América do Sul. Foram “reveladas” rotas terrestres outros privilégios aos  Tapes que se estabele-
e fluviais até as missões de Moxos e Chiquitos, dados sobre a popula-cerem nos Domínios de S. M., examinando V. 

a ção, economia, administração jesuíta, enfim, provocando nas auto-Ex . as condições que lhes fazem os Padres da 
Companhia Hespanhoes, e concedendo-lhes ridades ultramarinas receios de que a aproximação com esses povo-
outras á  mesma imitação, que não só sejam ados missioneiros pudessem colocar em risco os seus interesses na 
iguaes mais ainda mais favorveis; de sorte que posse e conquista do vale do Guaporé (PEREIRA, 2001). Mas não era 
elles achem o seu interesse em viverem nos 
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sem razão essa preocupação, desde fins do século XVII que os tas não demorariam a reocupá-la junto com os ameríndios. O gover-
jesuítas vinham fundando missões nessa parte do continente sul- nador simulou uma operação militar de captura de devedores da 
americano, com a autorização da Coroa espanhola. De 1682 a Fazenda Real que, seguindo suas ordens, se refugiariam na aldeia 
1700 foram fundadas na Província de Moxos as Missões de Loreto de Santa Rosa “velha”. Avaliava o governador que, quando os jesuí-
(1682), Trindad (1687), San Ignácio (1689), San Javier (1691), São tas fossem reclamar da presença dos soldados, tratariam de expul-
Francisco de Borja (1693), San Pedro (1697) e San Luís de Gonzaga sá-los. Mas, se isso viesse a ocorrer, entraria em ação enviando tropa 
(1700). Em meados do século XVIII foram criadas pelos jesuítas, militar para a região e promoveria a ocupação do povoado jesuíta. 
mais dezessete missões, entre elas: Santos Reys (1702), Exaltácion Acreditava que a utilização dessa estratégia seria a mais apro-
(1704), Concepción de Baures (1708), São Joaquim (1709), Santa priada, pois se essa ocupação se desse de forma violenta e escan-
Ana (1709), Santa Magdalena (1717), Santa Rosa (1743), San carada, sem motivo justificado, poderia provocar sérios atritos milita-
Miguel (1743) e San Simão (1746). As três últimas missões citadas res naquela parte da fronteira. 
foram construídas às margens esquerda/direita do rio Guaporé; 

A decisão deste ponto depende do estado desde então, passaram a ser alvos de disputas entre o governador 
presente das demarcações, e da verdadeira Rolim de Moura e os padres espanhóis durante as décadas de 
intenção da nossa Corte sobre esta matéria. Se 1750 e 1760  (MEIRELES, op. cit. p. 78-79).
a Espanha dilata dolorosamente as demarca-

Para os padres jesuítas castelhanos, o controle sobre a alde-
ções, ou a nossa Corte tem interesse, e intenção 

ia de Santa Rosa era imprescindível para a continuidade do traba- de perturbar a sua última conclusão, não se 
lho de catequese e da extração do cacau, considerado como um pode negar, que se faz muito preciso ocupar de 
dos principais produtos comercializados no altiplano andino. Ao qualquer modo que seja as ditas aldeias; mas se 
abandonarem as aldeias, em 1754, os jesuítas construíram, em as demarcações estão em termos de se concluí-

rem, e isto mesmo quer a nossa Corte, acho que território espanhol, rio Guaporé abaixo, a aldeia de Santa Rosa 
ocupá-las, ou com violência, ou com afetação “nova”. A antiga aldeia de Santa Rosa abandonada pelos padres 
conhecida poderá prejudicar muito a este espanhóis passou a ser chamada pelos portugueses como Santa 
intento, sendo o que se vai lucrar coisa bem Rosa “velha”. Os ameríndios que viviam na missão de São Simon 
pouca. Porque a nossa Corte poderia talvez 

foram estabelecidos próximos à cabeceira do rio São Martim, agru-
insinuar a Vossa Excelência nessa diligencia, 

pando-se com os ameríndios Baures, também em área espanhola. olhando para os embaraços, que os padres da 
Os que viviam na missão de São Miguel tiveram outro destino: Companhia têm posto à evacuação das aldei-
foram alojados em uma antiga missão que tinha o mesmo nome as do Uruguai, e receando, que aqui tecessem 
de São Simom, às margens do rio Baures, na Província de Moxos os mesmos. Porém desta parte não podem 

subsistir pela diferença com que o tratado resol-(MEIRELES, 1989, p. 129-131).
ver uma, e outra entrega (Antonio Rolim de Em dezembro de 1757, Rolim de Moura confidencia a Men-
Moura. Correspondências, 14 de dezembro de donça Furtado um plano de ocupação das aldeias abandonadas 
1757, p. 115, AHU/NDIHR, Documento 106).pelos padres jesuítas e a transformação delas em destacamento 

militar. Para o governador, era preciso, com rapidez, assumir o con-
Rolim de Moura informou também a Mendonça Furtado os trole da aldeia de Santa Rosa ”velha”, pois acreditava que os jesuí-

detalhes sobre a formação de um destacamento militar situado no 



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

12

Sítio das Pedras; formado para evitar que os padres espanhóis Sobre a ocupação da antiga Missão de Santa Rosa, a ocu-
continuassem a atravessar o rio Guaporé interessados em plantar pação e controle desta espacialização portuguesa, enquadravam-
cacau, criar gados e “catequizar” ameríndios “arredios”. No se no âmbito dos interesses geopolíticos da Coroa, direcionados 
entanto, a localidade onde se encontrava o Sítio das Pedras era para a capitania geral de Mato Grosso e Cuiabá. Santa Rosa de 
bastante insalubre, o que causava epidemias e mortes dos solda- Mojo fazia parte de um conjunto de povoações erguidas na segun-
dos e ameríndios ali estabelecidos. Havia outra razão para a retira- da metade do século XVIII.
da da tropa: os recursos existentes na Provedoria da Fazenda eram 

No mapa podemos verificar a localização da insuficientes para garantir a permanência do destacamento 
Guarda de Santa Rosa e outras espacializações naquela localidade. Rolim de Moura autorizou que a Guarda de 
portuguesas construídas no Distrito do Mato Santa Rosa fosse formada entre “trinta até quarenta homens, e das 
Grosso: ao norte, Vila Bela da Santíssima Trinda-Pedras de dez até doze pela maior vizinhança que tem dos mora-
de; os arraiais de Chapada de Santana, Ouro 

dores do rio abaixo, uma e outra bem provida de armas de fogo 
Fino, Pilar, São Francisco Xavier, erguidos duran-

que são por cá as de maior uso” (Antonio Rolim de Moura, Corres- te a década de 1740. A Guarda de Santa Rosa 
pondências, 1758, p. 217, AHU/NDIHR, Documento 122). Com a deu origem a fortaleza de Nossa Se esta ação 
implantação da Guarda de Santa Rosa, a Coroa podia dar susten- fazia parte da estratégia de defesa da coroa 
tação à criação de novos povoados nas áreas fronteiras aos domí- portuguesa para garantir a posse do seu espaço 

conquistado, não se pode afirmar, mas o fato é nios espanhóis e garantir a fixação populacional (Correspondênci-
que o governador Antonio Rolim de Moura as de Rolim de Moura, 23 de dezembro de 1758, p. 143, Documento 
poderia contestar a fundação de Santa Rosa, 122). Virgílio Correa Filho (2004, p. 366) comenta que:
alegando que os portugueses já freqüentavam 
o rio Guaporé muito antes de haver nele missões 

Rolim mais de uma vez sulcou o rio, águas 
jesuíticas espanholas fundadas naquelas mar-

abaixo, até a aldeia abandonada pelos missi-
gens. Afinal, de acordo com autores pesquisa-

onários castelhanos, “15 até 20 dias de via-
dos, a localização da missão de Santa Rosa de 

gem”, a jusante de Vila Bela, ou três acima da 
Mojo era extremamente privilegiada e estratégi-

barra do Mamoré. Justamente ao flanco da 
ca, pois, além de dar acesso às Missões de Mojo 

cachoeira que, nessa paragem, encrespava 
(cf. figura 1294), estava próxima à confluência 

as águas do Guaporé, apenas deixando estre-
dos rios Guaporé e Marmoré, que, por meio da 

ito canal, “encostando a nossa margem”, 
navegação, interligaria a Capitania de Mato 

estabeleceu a “Guarda de Santa Rosa Velha”. 
Grosso com a Capitania do Grão Pará pelo rio 

A guarnição inicial incluiu um alferes, dois 
Madeira. Senhora da Conceição (1766), que 

cabos de esquadra, dez soldados pedestres, 
ficava a uma distância de dois quilômetros e 

23 soldados, um cirurgião, quatro pessoas 
duzentos metros do forte Príncipe da Beira (1776) 

agregadas e 18 escravos. Nos arredores, agru-
[...] Ao sul da capitania, no distrito do Cuiabá, 

param-se os índios procedentes das aldeias 
encontrava-se a Vila Real do Cuiabá

espanholas de S. Rosa e S. Miguel, que aproxi-
(PEREIRA, 2008, p. 135)  

madamente se contavam por sete dezenas.
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Uma outra medida tomada pela Coroa para conter os aldeias castelhanas do Guaporé, afirmando que não se tratava de 
padres espanhóis nas terras do Vice-reinado do Peru foi autorizar ações desarticuladas, mas faziam parte da “arrogância espanhola, 
que se distribuíssem sesmarias nas imediações as margens do rio e paixão natural, que têm contra nós” (Antonio Rolim de Moura, 
Guaporé, procurando “defender eficazmente os sesmeiros de Correspondências, 26 de junho de 1755, p. 183, AHU/NDIHR, V.2, 
qualquer insulto e moléstia dos mesmos índios” espanhóis (Apud Documento 74).
MENDONÇA, 1985, p. 14). Percebe-se, com essa medida, a utiliza- Assim, procurava o governador tornar-se senhor do rio Gua-
ção de um instrumento usual em outras partes do Império portu- poré, controlando a navegação, a ida e vinda dos comboios de 
guês como forma de manter o domínio político-territorial: a distri- comerciantes vindos do Estado do Grão-Pará e Maranhão, manter 
buição de sesmarias a pessoas que possuíssem cabedais para a vigilância sobre os passos dos padres e de tropas espanholas, e 
produzir lavoura e criar animais (OLIVEIRA, 2008, p.72). Na primeira comandar o ataque, a partir daquele posto, contra os ameríndios 
metade do século XVIII, em 1726, anterior à criação da Vila Real do Muras que vinham aterrorizando os viajantes que faziam essa rota. A 
Bom Jesus do Cuiabá, a Coroa já vinha utilizando desse instrumen- esperança de Rolim de Moura depositada na integração político-
to, distribuindo sesmarias às margens dos rios Cuiabá e Paraguai, administrativa entre a capitania de Mato Grosso e o Estado do Grão-
como forma de garantir o controle da navegação fluvial, a produ- Pará e Maranhão significava a possibilidade de impor-se diante dos 
ção de alimentos e a criação de animais. vizinhos espanhóis. 

As atenções do reinado de D. José I, a partir da segunda As aldeias abandonadas de São Miguel e São Simão não 
metade do século XVIII, encontravam-se direcionadas para as foram alvos de ocupação pelo governador, de imediato, pois consi-
regiões fronteiriças aos domínios espanhóis, e visavam a garantir a derava que com os dois destacamentos formados - o de Santa Rosa 
posse de áreas em que a soberania portuguesa ainda era bastan- e o do Sitio das Pedras - poderia impedir o retorno dos jesuítas espa-
te precária. Os ameríndios missioneiros tinham sido “educados” nhóis e seus ameríndios.
pelos jesuítas espanhóis, tanto os dos Sete Povos das Missões como No mesmo período, Rolim de Moura procurou aumentar o 
os das Províncias de Moxos e Chiquitos, que os levaram a ter conta- efetivo militar no destacamento de Nossa Senhora de Boa Viagem, 
to com os valores europeus (trabalho, língua, religiosidade, discipli- procurando, além de manter a defesa político-territorial, servir de 
na etc.), o que, na visão da Coroa, era essencial para promover o apoio aos comboios de comerciantes vindos do Estado do Grão-
povoamento da América portuguesa. Percebe-se que a relação Pará e Maranhão.
“custo e benefício” era um fator que pesava também nas decisões 

Aonde me parece precisíssimo ter alguns solda-da Coroa, pois as despesas seriam menores, considerando a resis-
dos, é no estabelecimento de Nossa Senhora de tência de aldeamentos dos ameríndios missioneiros “catequiza-
Boa Viagem para comunicarem os avisos com dos” em domínios de Portugal, ao contrário da resistência de alde-
brevidade e facilidade de uma outra a capita-amentos com populações ameríndias consideradas “arredias”. 
nia, e também para embaraçar os padres espa-

Rolim de Moura tinha clareza que havia comunicação 
nhóis que não vão para aquela parte fazer 

entre os jesuítas de Moxos e Chiquitos e os das Províncias do Para- cacau, como costumam. Pelo que mando 
guai e Uruguai, trocando informações sobre os levantes ocorridos agora com o Bacharel Teotônio da Silva Gus-
nos Sete Povos das Missões e o andamento das demarcações na mão dois Dragões e quatro pedestres, cujo 
América do Sul. Estabelecia correlações entre a destruição das número faço tenção depois aumentar mais, os 
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quais também são úteis para lhe fazer conser- voltados para esta parte da capitania geral do Cuiabá e Mato Gros-
var o respeito, e defender a pessoa naquela so –; sem assegurar a defesa político-territorial, dificilmente, a interli-
solidão, e distância tão grande desta vila. Não gação com o restante da América portuguesa poderia ser efetiva-
só por este motivo é de grande importância o da. 
dito estabelecimento, senão também para 
facilitar o comércio destas duas Capitanias; 
porque quando os homens ali chegam vêm 
de ordinário muito faltos de mantimentos pois 
no Pará não há os que são mais próprios para A partir de meados do século XVIII, a Coroa portuguesa pro-
estas viagens, que é a farinha de milho, feijão, curou investir no reparo das antigas fortalezas e na edificação de 
e toucinho. E indo aquela povoação adiante, novos pontos fortificados na costa litorânea e no interior da América 
ali poderão prover-se de tudo, receber auxilio do Sul. Na região da bacia amazônica,
para passar as cachoeiras, e terem canoas de 
muda; porque as mais próprias para navegar 

Pelo reconhecimento do Javari os portugueses este rio até a dita paragem, são muito diferen-
procuravam marcar a fronteira no Napo. No tes das que tem bom uso dali até o Pará, e que 
governo de Mendonça Furtado foram instala-lá se praticam. E ultimamente com aquele 
dos alguns destacamentos, para cobertura do estabelecimento, o de Santa Rosa, o das 
rio. Em 1759 São José do Javari, elevada a cate-Pedras, a aldeia de São José, e moradores a 
goria de vila, recebeu uma guarnição de frontei-eles vizinhos ficamos senhoreando toda a 
ra comandada por um oficial. Anos depois, em margem oriental do Guaporé; e se à sombra 
1769, Tabatinga foi senhoreada por Portugal. dos ditos postos se forem situando mais mora-
Somente mais tarde, porém, já na administra-dores nas paragens de entremeio ainda este 
ção de João Pereira Caldas, é que teve início à fim se conseguirá melhor (grifos nossos) (Anto-
construção do forte de Tabatinga encarregado nio Rolim de Moura, Correspondências, 23 de 
de manter os espanhóis encolhidos nas margens dezembro de 1758, p. 218, AHU/NDIHR, V. 03, 
do rio Napo e do Maranhão. (DIAS, 1970, p. 387).Documento 122).

O processo de militarização do distrito do Mato Grosso consis-A aldeia de São José, os destacamentos de Boa Viagem, o 
tia em manter a soberania portuguesa na região, utilizando a baixo Sítio das Pedras e o de Santa Rosa “velha”, formados por soldados 
custo soldados recrutados junto à população luso-brasileira, além das companhias de ordenanças e de tropas de pedestres, eram 
da manutenção de ameríndios aldeados oriundos dos povoados considerados, até então, como os principais redutos de defesa. 
espanhóis que se encontravam familiarizados com os valores civiliza-Vila Bela e os arraiais próximos encontravam-se na retaguarda, 
cionais propagados pelos padres das missões de Moxos e Chiquitos. como bases de sustentação à fixação populacional e militar no 
Como vimos, o governador de Mato Grosso, seguindo instruções vale do Guaporé. Cabe ressaltar que as ações de Rolim de Moura 
recebidas, procurou produzir enclaves militarizados que garantissem encontravam-se ligadas a um conjunto de medidas que visavam 
o ordenamento político-territorial, a produção de atividades produ-garantir a segurança territorial da América portuguesa – a defesa 
tivas rentáveis e a conexão comercial com o Estado do Grão-Pará e territorial e o comércio eram objetivos centrais da política lusitana 

MILITARIZAÇÃO 
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Tem mostrado a experiência, que para se guar-Maranhão. Em carta endereçada ao rei D. José I, Rolim de Moura 
darem os diamantes, necessitam os Guardas de justificava a necessidade de formar companhias de pedestres, 
Dragões serem acompanhados, por soldados aumentando assim o efetivo militar existente na capitania de Mato 
pedestres, e ainda em todas as mais diligências Grosso.
que lhe são úteis, pelo que estão hoje introduzi-
dos, assim na Minas Gerais como em Goiás. A 

Os soldados pedestres desta capitania são 
vista de que me resolvi não a fazer companhia 

enquanto ajustou das qualidades seguintes: 
deles, mas a mandar assentar praça a alguns, 

bastardos (por isto cá na América se entende 
com o mesmo soldo que lhe dá em Goiás, não 

filho de branco com índio), mulatos, caribocas 
somente para acompanhar a Guarda do Para-

(isto é, filho de preto, e índio, e estes são ordina-
guai, mas ainda para estarem prontos para 

riamente os que melhor provam) e também se 
trazerem e levarem ao Cuiabá, Goiás as cartas 

admite algum índio puro principalmente Boro-
de serviço (Antonio Rolim de Moura, Correspon-

ros, pela habilidade, que têm de serem bons 
dências, 24 de janeiro de 1755, p. 36, 

rastejadores, o que é de grande utilidade nas 
AHU/NDIHR, V. 02, Documento, 043).

diligências. Andam sempre descalço de pé e 
perna, o seu único vestido é um jaleco, e umas 

Os pedestres eram, portanto, utilizados no envio de corres-bombachas. As armas de que usam é uma 
pondências e nas guarnições que fiscalizavam a extração dos dia-espingarda sem baioneta, uma bolsa de 
mantes, diminuindo a quantidade de Dragões nessas operações. caça, e uma faca de mato: vencem de soldo 

setenta e seis de ouro por dia, que correspon- Além dessas funções, os pedestres eram incumbidos de vigiar o que 
de a pouco mais de oito vinténs, e quatro réis ocorria nas missões jesuítas de Moxos e Chiquitos e em Santa Cruz de 
da moeda do Reino, e uma quarta de farinha La Sierra. Os luso-brasileiros viam os habitantes da Província de 
de milho para dez dias, quando vão de mar- Moxos como um grande “obstáculo à sua hegemonia e, a partir de 
cha, ou destacados se lhe dá, além disto, meia uma construção imaginária, um local muito mais ameaçador e 
quarta de feijão para dez dias, um quarto de 

poderoso de que a realidade”; tal situação decorria, em parte, 
toucinho por dia, e um prato de sal por mês: a 

porque os ameríndios que viviam nas missões de Moxos, desde a ida farda é a que acima disse a que se ajunta um 
de um grupo de luso-brasileiros na década de 1740, foram armados chapéu, e duas camisas. (Antonio Rolim de 
pelos jesuítas castelhanos, e autorizados pela Coroa espanhola a Moura, Correspondências, 25 de fevereiro de 

1757, p. 47, AHU/NDIHR, Documento 087). manterem a defesa das missões (MALDI, 1997, p. 198). Esse imaginá-
rio justificava, por parte dos portugueses, a contínua vigilância do 

Na avaliação do governador, os soldados pedestres eram que acontecia nos povoados castelhanos.
os mais aptos para o cumprimento de missões nos sertões, pois os Rolim de Moura também procurou formar uma Companhia 
militares que faziam parte da Companhia dos Dragões não tinham de Ordenanças com a participação de ameríndios Bororos, tendo 
experiência com a vida sertaneja e não eram bons trilhadores. como exemplo os Cipaios da Índia, que eram recrutados para 
Quando havia a necessidade de mandar os Dragões para alguma ingressar nas fileiras do exército em outras possessões do Império 
missão, seguiam também alguns pedestres. português. Os Bororos eram hábeis guerreiros e poderiam servir aos 

propósitos da Coroa, principalmente, no combate a outros grupos 
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de ameríndios inimigos; porém, eram vistos como sendo mais “bár- so. Entretanto, parte dos lucros da companhia de comércio do 
baros que os sipaios da Índia, e não será fácil introduzir-lhes a Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, foi redirecionada para a 
mesma disciplina [...] na verdade se deve considerar, que eles construção, a partir da década de 1760, de entrepostos fortificados 
estão ali debaixo da ordem, que eu dei para esse efeito, assim entre o Estado do Grão-Pará e Maranhão e a capitania de Mato 
como poderá puxar por uma companhia de Ordenança, ou de Grosso. O pagamento das tropas, a compra de armamentos e far-
Capitão de Mato” (Antonio Rolim de Moura, Correspondências, 23 damento passaram também a ser custeados pela companhia, até 
de dezembro de 1758, p. 221, AHU/NDHIR, V. 03, Documento 122). a sua extinção em 1777.   

A comparação entre Bororos e Cipaios não era sem propó-           Os conflitos entre os jesuítas castelhanos e o governador Rolim 
sito, e mostrava uma tentativa de utilizar os nativos como forças de Moura estavam prestes a provocar novos atritos. Os padres, que 
militares indispensáveis à defesa dos interesses portugueses. Os se retiraram das aldeias situadas à margem direita do rio Guaporé, 
Cipaios tiveram forte atuação como soldados na África Oriental e começaram a contestar, junto com o governador de Santa Cruz de 
no Estado da Índia, engrossando as fileiras das tropas portuguesas La Sierra, a posição tomada por Rolim de Moura de se manter nas 
recrutadas no Reino (RODRIGUES, 2006, p. 63). Apesar da longa antigas aldeias. 
distância que separava as capitanias de Mato Grosso e de            A preocupação do governador não era sem fundamento; em 
Moçambique, a participação de Cipaios nas fileiras do exército 25 de agosto de 1761, uma expedição foi montada pelos espanhóis 
em Rios de Sena mostrava-se como uma fórmula que poderia ser para demolir os marcos que tinham sido erigidos pela Partida Sul da 
aplicada em outros territórios do Império português As forças milita- Comissão de Demarcação do Tratado de Madri, no Iguatemi e na 
res portuguesas eram constituídas por diferentes corpos, cada boca do rio Jauru. O diário sobre essa expedição foi enviado para D. 
qual com funções específicas: Pedro de Cevallos contendo informações sobre o ataque a povoa-

dos luso-brasileiros (no atual Mato Grosso do Sul) e a tentativa de 
As Tropas regulares ou pagas constituíam o destruição do presídio do Iguatemi (CORTESÃO 1969).
exército de campanha, e era com ele que se Assim, diante da possibilidade de invasão, Rolim de Moura 
empreendiam as operações da grande guer- inspecionou as defesas existentes e montou um destacamento mili-
ra. Os Auxiliares tinham por dever acudir as tar na aldeia castelhana de São Miguel, abandonada pelos padres 
fronteiras para as quais estavam designados e, 

espanhóis, em 1754. O efetivo deste destacamento era constituído 
enquanto nelas persistiam mobilizados, rece-

por “um alferes, dois cabos de esquadra, dez soldados pedestres, 28 beriam como os soldados pagos. As Ordenan-
soldados, um cirurgião, quatro pessoas agregadas e 18 escravos” ças não somente serviriam na pequena guer-
(CORREA FILHO, 2004, p.371). Temeroso dos desdobramentos que ra, local e circunscrita, senão também, quan-

do fosse grande a necessidade, deveriam poderiam surgir, o governador aparelhou o posto com armamentos 
guarnecer as praças que lhes ficavam mais e munições, procurando manter grupos de ameríndios próximos ao 
vizinhas (MELLO, 2006,p. p. 72). destacamento como remadores para o transporte de cargas entre 

Vila Bela e aquele destacamento.
          Para garantir a manutenção das tropas era preciso recursos. Em setembro de 1762, Rolim de Moura comunicou a Men-
Parte do ouro extraído na capitania de Goiás era utilizada para o donça Furtado - que ocupava, nesse período, o cargo de Secretário 
pagamento e armamento das tropas da capitania de Mato Gros- de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos - a 
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sua decisão de edificar um fortim no destacamento militar de significava também a pretensão de criar uma espacialização civili-
Santa Rosa. Na ocasião, deu início à construção do Fortim de zada, que, integraria a formação de uma articulada rede de povo-
Nossa Senhora da Conceição, com “alojamento, armazém, cape- ados que aos poucos se formava entre a capitania de Mato Grosso 
la e um corpo de tropa de 200 dragões, 10 pedestres e 01 aventu- e o Estado do Grão-Pará e Maranhão.
reiro, alguns escravos e o Pe. Capelão” (SILVA, 1995, p. 135). Tal Sobre a construção do fortim, o governador relatou a Men-
medida era justificada por notícias que chegavam de Portugal e donça Furtado:
por intermédio de seus informantes, da companhia de Pedestres 

O forte resolveu-me fazê-lo pentagonal, e não que iam às missões e povoados castelhanos, os quais davam 
quadrado, como havia escrito de Vila Bela a conta que os militares espanhóis se encontravam prontos para 
V.Exa. Assim por compreender mais terreno com marchar em direção à capitania de Mato Grosso. O motivo dessa 
a mesma circunferência, como por ser figura movimentação decorria da assinatura do Tratado de El Pardo 
mais capaz de fortificar-se com regularidade, 

(1761), fazendo com que os espanhóis reivindicassem a devolução 
dos que os quadrados, que sempre ficam defei-

das terras cedidas aos portugueses: na região, isso significava que tuosos (Oficio de Rolim de Moura a Mendonça 
pretendiam reaver as aldeias de Santa Rosa, São Miguel e São Furtado, 1762, Projeto Resgate, AHU)
Simão.
          A Guarda de Santa Rosa, nessa época, era construída de Para a construção do fortim foi contratado o mestre de obras 
frágeis instalações de pau a pique cobertas de telhas, o que pode- José Gonçalves Gago, sob o comando do sargento e engenheiro-
ria facilmente se transformar em alvo de ataques inimigos. Verifi- mor José Mathias de Oliveira Rêgo. A mão de obra foi constituída de 
cou também que o efetivo de militares era insuficiente para a defe- escravos deslocados de Vila Bela e dos arraiais do Vale do Guaporé, 
sa daquele posto. Para o governador, este posto militar deveria ser o que agravou ainda mais a situação de penúria da capitania de 
reforçado, transformado em um fortim. A mudança de status pode- Mato Grosso. A retirada dos africanos das propriedades de seus 
ria contribuir, principalmente, para promover o povoamento senhores implicou na diminuição da produção, principalmente, a 
daquele ponto da fronteira. Com a edificação do fortim de Nossa de gêneros alimentícios, elevando ainda mais o custo de vida que 
Senhora da Conceição, pretendia o governador atrair, para aque- recaía sobre a população mais pauperizada (VOLPATO, 1987).
la parte da fronteira, novos colonos, principalmente os ameríndios O posto era denominado pelos militares que ali viviam de 
das missões jesuítas espanholas. A sua localização era privilegiada: Nossa Senhora da Conceição, em homenagem à padroeira do 
às margens do rio Guaporé, na parte alta de um barranco, o que Reino. O governador resolveu manter esse nome, entendendo que, 
possibilitaria impor resistência a ataques inimigos, como também com isso, demarcava a presença luso-brasileira naquele estratégico 
promover o bloqueio da navegação desse estratégico rio que ponto da fronteira. Para os militares que se encontravam distantes 
dava acesso à Vila Bela e ao Estado do Grão-Pará e Maranhão. de Vila Bela e dos arraiais existentes no Vale do Guaporé, despoja-

A ideia era criar núcleos de povoamento que servissem de dos de espaços adequados para os serviços religiosos, a invocação 
apoio à defesa, como também promover o abastecimento do de Nossa Senhora era motivo de conforto espiritual. Outro aspecto a 
ampliado destacamento militar com gêneros alimentícios e outros ser considerado era que o batismo daquela localidade com o nome 
produtos necessários ao dia a dia de sua população. Fixar, naque- de uma devoção religiosa de elevado prestígio para os luso-
les confins do Império português, uma fortificação militarizada brasileiros, tanto no Reino como na América, substituiu outra devo-
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ção que tinha profundo significado religioso para os padres jesuítas nador que, se essas tropas fossem recrutadas pelos jesuítas, isso deve-
castelhanos: a troca do nome de Santa Rosa por Nossa Senhora ria acontecer no período que estivessem na missão de Loreto, locali-
da Conceição pode ser compreendida como uma forma de res- zada na barra do rio Mamoré, não muito distante de Santa Cruz de 
significação dos espaços de fronteira que estavam sendo conquis- la Sierra. Dessa cidade, as tropas espanholas poderiam embarcar 
tados. A disputa entre portugueses e espanhóis não se dava em canoas e chegar até o rio Guaporé, onde teriam condições de 
somente pelas armas, no plano terreno, mas também no simbóli- estabelecer as bases de operações militares e investir contra os 
co. povoados existentes na capitania de Mato Grosso. As missões das 

Alguns anos antes, Rolim de Moura tinha enviado carta a províncias de Moxos e Chiquitos poderiam abastecer as tropas com 
Diogo de Mendonça Corte Real, avaliando, naquela conjuntura, guerreiros ameríndios bem armados, além de mantimentos, cava-
os riscos de uma efetiva invasão da capitania por parte de tropas los, gado, pólvora etc., o que poderia garantir a permanência dos 
espanholas. De forma otimista, informava que, se os padres jesuítas espanhóis por um longo período na região, com o estabelecimento 
(das aldeias de Santa Rosa, São Simão e São Miguel) quisessem de pontos fortificados à margem do rio Guaporé, o que acabaria 
recorrer aos militares espanhóis estabelecidos em Lima ou em impedindo o comércio entre a capitania de Mato Grosso e o Estado 
Chuquisaca (Vice-reinado do Peru), isso não se concretizaria com do Grão-Pará e Maranhão. Para Rolim de Moura, havia enormes 
facilidade. Segundo cálculos do governador, uma correspondên- obstáculos naturais a serem superados pelos espanhóis até a che-
cia, para chegar às missões jesuítas de Moxos, vinda de Lima, gada a Mato Grosso, o que, daria tempo para obter informações 
demorava cerca de seis meses; o mesmo tempo, ou mais até, sobre a movimentação das tropas espanholas e garantir a defesa 
ocorreria no caso de envio de tropas militares de Lima, para as da capitania com militares vindos de Goiás e do Estado do Grão-
quais os desafios seriam enormes, pois os soldados teriam de atra- Pará e Maranhão.
vessar extensas cadeias de montanhas para chegar a Santa Cruz Na manhã de 14 de abril de 1763, o que o governador conje-
de La Sierra. De Lima até Vila Bela, a distância era estimada em turava de acontecer, tornou-se um pesadelo. Tropas espanholas 
mais de quatro mil quilômetros (Antonio Rolim de Moura, Corres- fortemente armadas, com inúmeras peças de artilharia, além de 
pondências, 20 de março de 1757, p. 55, AHU/NDHIR, Documento ameríndios com arcos e flechas enviados das missões espanholas de 
090). Moxos, se estabeleceram na barra do Itonomas, a três horas de dis-

No entanto, Rolim de Moura não descartava a possibilida- tância do Fortim de Nossa Senhora da Conceição. O exército espa-
de do envio de tropas militares de Santa Cruz de La Sierra, pois nhol que chegou até a barra de Itonomas, no vale do Guaporé, foi 
havia frequente intercâmbio comercial entre essa cidade e a enviado pelo Vice-rei do Peru, D. Manuel Amat y Junyet, que tinha 
missão jesuíta de Loureto, de onde eram enviadas, em determina- assumido este importante posto após ter administrado, como gover-
do período do ano, mercadorias produzidas nas missões até a nador e capitão-general, a capitania do Chile. Quando jovem mili-
cidade de Lima, sede de governo do Vice-reinado do Peru. A mis- tar, lutou na guerra de Sucessão espanhola, e suas ideias eram influ-
são de Loreto era considerada pelos espanhóis como o polo princi- enciadas “em todo a la mentalidad borbónica del siglo XVIII y se 
pal, receptor dos produtos produzidos nas missões de Moxos e hallaban fuertemente influenciadas por la enciclopédia y el despo-
Chiquitos. De Lima, vários gêneros alimentícios como o cacau, tismo ilustrado” (FIGUEROA, 2001, p. 263).
eram enviados para Madri. Tropas bem armadas faziam esse tre- Quando Rolim de Moura deu início à construção do fortim de 
cho, assegurando o envio dessas mercadorias. Deduzia o gover- Nossa Senhora da Conceição, em 1761, Junvet preparou um exérci-
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to que foi enviado a Charcas para que, juntamente com outras dos e vilas existentes no Estado do Grão-Pará e Maranhão.
tropas ali estabelecidas desferissem ataque ao fortim, que se 
encontrava ocupado por forças luso-brasileiras formadas por 260 
homens. Depois de algumas refregas típicas de guerrilha, pratica-
das pelos soldados da companhia de pedestres, como o seques- Catálogo de verbetes dos documentos manuscritos avulsos 
tro de alguns padres na aldeia espanhola de São Miguel (edifica- referentes à Capitania de Mato Grosso existente no Arquivo Histórico 
da em domínios espanhóis), o governador português e seus solda- Ultramarino – Lisboa: fontes primárias para a História da Capitania de 
dos foram “salvos” por notícias vindas de Lima, que davam conta Mato Grosso, – Campo Grande: CMAEF, 1999, 527p. 
da assinatura de um tratado de paz entre Portugal e Espanha, em CD-ROM 01-05.
10 de fevereiro de 1763, e que a guerra havia cessado (CORREA 
FILHO, 2004, p. 373). Mais tarde, o governador foi informado de que MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Rios Guaporé e Paraguai. 
as forças inimigas totalizavam 1.200 homens, organizados por três Primeiras fronteiras definitivas do Brasil. Rio de Janeiro: Xerox, 1985. 
contingentes de Santa Cruz, do Peru e de Buenos Aires.

Em carta de 31 de maio de 1763, Rolim de Moura descre- TAVARES, Antonio Rolim de Moura. Correspondências. v. 3 e 4. 
veu para Mendonça Furtado o momento de tensão vivido, apre- Cuiabá: UFMT. Imprensa Universitária, PROEDI, 1983. 
sentando o possível motivo pelo qual os espanhóis não atacaram 
de imediato o fortim de Nossa Senhora da Conceição: parte das 
tropas espanholas tinha contraído doenças na região, o que aca-
bou provocando várias baixas. No entanto, considerava que as 

ASSIS, Edvaldo. Cuiabá Colonial: Povoamento e Sociedade. Cuia-
operações desencadeadas pela companhia de pedestres e por 

bá: Ed. Barros, 1998.
seus oficiais foram determinantes para que houvesse o recuo das 
tropas espanholas. Terminado o conflito, em 10 de agosto de 1763, 

CANAVARROS, Otávio  O Poder Metropolitano em Cuiabá (1727-
Rolim de Moura pediu ao rei D. José I que recompensasse os seus 

1752).Cuiabá: Editora UFMT, 2004.
soldados pela atuação durante os combates (Ofício de Rolim de 
Moura a Mendonça Furtado, 1763, Projeto Resgate, AHU).

CHAVES, Otávio Ribeiro. Política de povoamento e a constituição da 
Com a criação de pontos fortificados nessa dilatada linha 

fronteira Oeste do Império Português: a Capitania de Mato Grosso 
de fronteira (com pequenos povoados ao redor), a Coroa portu-

na segunda metade do século XVIII. Curitiba, 2008, Tese (Doutorado 
guesa esperava impor a sua soberania e integrar essas conquistas, 

em História). Universidade Federal do Paraná. 
definitivamente, aos domínios de seu Império. A contenção dos 
padres espanhóis em suas missões e o impedimento de invasão, 

CORREA FILHO, Virgílio História de Mato Grosso. Várzea Grande: por parte de tropas castelhanas, consistiam no propósito do gover-
Fundação Júlio Campos, 2004.nador. Porém, como dissemos, essa era uma tarefa difícil de se 

levar adiante, devido ao baixo número de habitantes, poucos 
CORTESÃO, Do Tratado de Madri à Conquista dos Sete Povos (1750-recursos disponíveis e às longas distâncias que separavam Vila 
1802). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional: Divisão de Publicações e Bela da Santíssima Trindade da Vila Real do Cuiabá e dos povoa-
Divulgação, 1969. 
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A
lgumas problemáticas sobre vivências de mulheres foram 
deflagradoras da construção do estudo sistematizado no 

presente artigo¹. Entre elas: Por que a historiografia tradici-
onal não enfatiza a participação das mulheres como sujeito históri-
co e social no processo de constituição política, econômica, social 
e cultural? E as mulheres, elas se percebem nesse processo? Qual a 
percepção que elas têm sobre suas experiências de vida?

chegado a conhecer sequer a liberdade cons-
ciente – no caso das crianças – eram muito mais 
fáceis de disciplinar que os adultos apegados as 

suas tradições de independência³.    

A história das mulheres e os estudos de gênero vêm, portan-
to, somar-se aos esforços de inúmeros autores (historiadores, em 
geral) em rever ou construir novos recursos, capazes de permitir a 
ampliação dos campos de investigação histórica, incluindo a valori-

Na busca de respostas a essas e outras questões que ocor-
zação daqueles que tiveram sua participação diminuída, quando 

reram no processo investigativo, apoiamo-nos numa perspectiva 
não apagada ou pouco reconhecida, pela historiografia tradicio-

teórico-metodológica contemporânea, que vem constituindo um 
nal. A tendência é elaborar um conhecimento histórico a partir do 

novo campo dentro da historiografia, na medida em que visa dar 
ponto de vista de quem até agora dela tem ficado “excluído”. 

uma maior visibilidade à participação das mulheres na constitui-
(THOMPSON, 1996, p. 279-80 apud SHARP, 1992).

ção política, econômica, científica e cultural de nossa sociedade: 
Nesse contexto e, sobretudo, a partir dos estudos de Michel 

a história de mulheres e os estudos sobre gênero. Isso porque, 
Foucault, que chamam a atenção para as redes de poder predomi-

embora a mulher sempre tenha compartilhado com o homem o 
nantes nas sociedades ocidentais capitalistas, é que as relações 

esforço para prover a sua subsistência e criar condições de vida 
entre os sexos e a categoria de gênero ganharam destaque, pas-

cada vez melhores para o grupo, nem sempre sua presença foi 
sando diversos autores a se interessar por essa temática, como apon-

reconhecida e valorizada na mesma medida. Inúmeros são os 
ta Rachel Soihet (1997, p.275):

documentos oficiais e expressões artísticas (romances, filmes, pin-
turas, entre outras), que comprovam esse não reconhecimento 

A grande reviravolta da história nas últimas déca-
social da mulher ao longo de toda a história da humanidade. das, debruçando-se sobre temáticas e grupos 

Mudanças substanciais quanto à importância da mulher sociais até então excluídos de seu interesse, 
nesse processo só começaram a ocorrer com o advento da indus- contribui para o desenvolvimento de estudos 
trialização, no final do século XVIII e começo do século XIX, mas sobre as mulheres. Fundamental, neste particu-

lar, é o vulto assumido pela história cultural, ainda por interesses econômicos e após várias tentativas² para 
preocupada com as identidades coletivas de submeter as gerações adultas, até então trabalhadores do 
uma ampla variedade de grupos sociais: os 

campo ou artesãos, ao trabalho domiciliar, mesmo que manufatu-
operários, camponeses, escravos, as pessoas 

reiro. Nas palavras de Mariano F. Enguita: comuns. Pluralizam-se os objetos da investiga-
ção histórica, e, nesse bojo, as mulheres são 

Outra forma de quebrar a resistência dos tra- alçadas à condição de objeto e sujeito da histó-
balhadores varões adultos foi, é claro, sua ria.
substituição por mulheres e crianças. Estas 
acostumadas a submeter-se à autoridade Em “A história das mulheres”, Rachel Soihet (1997), faz uma 
patriarcal no seio da família, ou sem haver 

análise do percurso sobre a história das mulheres nas várias correntes 
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ções de dados sobre as mulheres no passado, historiográficas, como o Positivismo, o Marxismo, a Escola dos Anna-
com sua insistência em que as periodizações les e os novos campos da História.
aceitas não funcionavam, quando as mulheres A história positivista predominante no final do século XIX, 
eram levadas em conta, com sua evidência de preocupada com fontes administrativas, diplomáticas e militares, 
que as mulheres influenciavam os acontecimen-

acabou dando pouca ou nenhuma atenção à participação das 
tos e tomavam parte na vida pública, com sua 

mulheres, afirma Rachel Soihet, sem, contudo, negar que, apesar insistência de que a vida privada tinha uma 
de raros e escassos, é possível encontrar estudos sobre a participa- dimensão pública, política – implicava uma 
ção das mulheres em períodos históricos que precederam o surgi- insuficiência fundamental: o sujeito da história 
mento do positivismo. Exemplo disso são os estudos desenvolvidos não era uma figura universal, e os historiadores, 

que escreviam como se ele o fosse, não podiam por Jules Michelet (1981), que, de forma coerente com o pensa-
mais reivindicar estar contando toda a história. mento dominante no seu tempo, realça a identificação desse 
O projeto de integração tornou essas implica-sexo com a esfera privada, pois ao aspirar à atuação no âmbito 
ções explícitas [...] Sem dúvida, os próprios histo-público, acaba transmutando-se em força do mal e da infelicida-
riadores das mulheres acharam difícil inscrever 

de. Mas Rachel Soihet ressalta o fato de que, para Jules Michelet, 
as mulheres na história e a tarefa de reescrever a 

respeitada a identificação mulher/natureza em oposição àquela história exigia reconceituações que eles não 
de homem/cultura, e garantido o equilíbrio dos sexos, ou seja, estavam inicialmente preparados ou treinados 
desde que as mulheres não usurpem o poder político, que é apa- para realizar (SCOTT, 1992, p.85-86).
nágio dos homens, a relação entre ambos é um dos motores da 
história (SOIHET, 1997, p.275-296).  Para tanto, complementa Rachel Soihet (1997), muito contri-

Uma problemática que também não foi superada por buiu o movimento feminista, a partir dos anos 60 (século XX), uma vez 
tendências da história marxista, mais preocupada com as rela- que favoreceu a mobilização política de mulheres de várias partes 
ções econômicas que com as de gênero. Para estas, pondera do mundo. 
Rachel Soihet, “a problemática que divide homens e mulheres é Assim, no final da década de 70 (século XX), segundo a auto-
uma contradição secundária que encontrará resolução com o fim ra acima referenciada, “os estudos sobre as mulheres dão lugar à 
da contradição principal: a instauração da sociedade sem classes derrocada daqueles pressupostos que norteavam as ciências huma-
com a mudança do modo de produção”. (SOIHET, 1997, p.276). nas no passado” (SOIHET, 1997, p.278), na medida em que o antago-

nismo homem versus mulher - como se fossem duas entidades univer-Foi com a Escola dos Annales, devido a sua preocupação 
sais e distintas - passou a ser questionado.com a história cultural, que a racionalidade universal subjacente 

A partir de então, as chamadas correntes revisionistas passa-às diversas correntes historiográficas, que privilegiavam idealida-
ram a se referir às mulheres não mais como sacrossantas, heroínas ou des abstratas, começou a ser questionada, e as tramas do cotidia-
divinas, ou seja, de vítimas ou simplesmente coadjuvantes da história no se tornaram objeto central do interesse dos historiadores, inclu-
dos homens, as mulheres gradativamente começaram a assumir o indo, aí, a história das mulheres. 
status de sujeito histórico, embora, ainda, submetidas a uma socie-De acordo com Joan Scott, 
dade patriarcal, cujas leis e normas vigentes não lhes permitiam ir 
muito além da esfera privada, íntima e familiar.A história das mulheres –  com suas compila-

4
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Sobre esse “viver feminino” nas esferas privadas, cabe res- do estudo sobre gênero. 
saltar o artigo da historiadora Joana Maria Pedro, intitulado “As De acordo com Rachel Soihet,
mulheres e a separação das esferas”, onde a autora destaca que

Até a década de 1970, muito se discutiu acerca 
da passividade da mulher, frente à sua opres-Esta relação das mulheres com a esfera íntima 
são, ou da sua reação apenas como resposta às familiar, e sua exclusão da esfera pública, tem 
restrições de uma sociedade patriarcal. Em historicidade. Catherine Hall, no texto Sweet 
oposição à história “miserabilista” – na qual se Home, mostrou que, na Inglaterra, no início do 
sucedem “mulheres espancadas, enganadas, século XIX, as transformações no comércio 
humilhadas, violentadas, sub-remuneradas, promoveram o isolamento gradativo das 
abandonadas, loucas e enfermas...” - emerge a mulheres na esfera privada. Nas vendas, nas 
mulher rebelde. Viva e ativa, sempre tramando, pequenas casas comerciais, as mulheres eram 
imaginando mil astúcias para burlar as proibi-uma presença constante, atendendo à fre-
ções, a fim de atingir os seus propósitos (...) torna-guesia. Nas grandes casas comerciais e nas 
se fundamental uma ampliação das concep-atividades do transporte marítimo de grande 
ções habituais de poder – para o que cabe monta, a presença feminina tornou-se rara, 
lembrar a importância das contribuições de ficando esta, cada vez mais restrita ao espaço 
Michel Foucault. Hoje é praticamente consensu-doméstico (Hall, 199:62-9). Na França, Michelle 
al a recomendação de uma revisão dos recur-Perrot (1998: 59-87) mostra-nos como a Revolu-
sos metodológicos e a ampliação dos campos ção Francesa foi excluindo as mulheres das 
de investigação histórica /.../ Tais recomenda-assembléias e do direito à palavra. Política 
ções convergem para a necessidade de se tornou-se uma atividade exclusivamente 
focalizar as relações entre os sexos e a categoria masculina (PEDRO, 2000, p.34).
de gênero (SOIHET, 1997, p.278).

Todos os fatores supramencionados vieram a corroborar 
Tão polêmico quanto o tema história das mulheres, a noção para uma atitude interdisciplinar da história, para desvendar e 

de gênero passa, então, a ser usada para teorizar a questão da compreender a complexidade da participação das mulheres na 
diferença sexual no contexto das relações de poder predominantes construção política, econômica e cultural da sociedade. Mas é 
na sociedade.preciso considerar que “esse reconhecimento, no entanto, ainda 

Embora a questão de gênero já estivesse colocada desde a é frágil, não se podendo afirmar que as relações entre os sexos 
década de 1960, quando ativistas feministas passaram a lutar con-sejam vistas como uma questão fundamental da história” acres-
tra a opressão sobre elas direcionada, reivindicando seus direitos e centa Rachel Soihet (1997, p.277).
espaços de atuação por meio de um movimento desencadeado De qualquer maneira, é importante ressaltar que a relação 
nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, foi somente na dialética entre o movimento feminista e o movimento de revisão 
década de 1980 que esta se instalou definitivamente como uma da história, que marcaram a década de 60 e os finais da década 
linha teórico-metodológica dentro da historiografia oficial, o que, de 70, do século XX, teve papel decisivo na expansão dos limites 
segundo uma das narrativas convencionais das origens desse cam-da história, fazendo surgir novos focos e enfoques, como é o caso 
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po, representou um desvio. nas uma teoria aceitável como 'política'.” (1992, p.92). 
Segundo Joan Scott: A posição de Joan Scott (1992) é confirmada por Guacira 

Lopes Louro, entre outros, segundo a qual o conceito de gênero não 
Em uma das narrativas convencionais das se limita à rejeição de um determinismo biológico entre homens e 
origens deste campo, a política feminista é o mulheres. Sua grande contribuição é recolocar o debate das rela-
ponto de partida [...] No início, houve uma ções entre os sexos no campo do social, uma vez que, de acordo 
conexão direta entre política e intelectualida- com esta, é nele que se constroem e reproduzem as relações (desi-
de. Mais tarde – em algum momento entre a 

guais) entre os sujeitos [...] o conceito passa a ser usado, então, com 
metade e o final da década de 70 [...] a histó-

um forte apelo relacional – já que é no âmbito das relações sociais ria das mulheres afastou-se da política [...] 
que se constroem os gêneros (LOURO, 1999, p.21). adquiriu uma energia própria [...] Finalmente 

Nessa perspectiva, gênero é muito mais que uma categoria (assim prossegue a trajetória), o desvio para o 
gênero na década de 80 [1980] foi um rompi- analítica - é uma ferramenta política - uma vez que parte da consi-
mento definitivo com a política e propiciou a deração das diferentes formas de masculinidade e feminilidade 
este campo conseguir o seu próprio espaço, que se constituem socialmente, o que representa um duro golpe nos 
pois gênero é um termo aparentemente neu- sistemas explicativos globais da sociedade, assentados em dicoto-
tro, desprovido de propósito ideológico imedi- mias históricas que marcam, quase sempre, a superioridade do 
ato. A emergência da história das mulheres 

primeiro elemento (teoria/prática; homem/mulher; bom/mal etc.). 
como campo de estudo envolve, nesta inter-

É, pois, por se constituir em uma categoria de análise que pretação, uma evolução do feminismo para 
questiona tudo o que foi construído histórica e socialmente sobre os as mulheres e daí para o gênero; ou seja, da 
sexos, que a noção de gênero pode contribuir não só para transpor política para a história especializada e daí 

para análise [...] Em algumas versões, a evolu- o silêncio e a invisibilidade das mulheres, que perdurou por tanto 
ção é encarada positivamente como um tempo neste terreno, como também para a construção de uma 
resgate da história, tanto de princípios políticos nova história que ultrapasse os usos descritivos do gênero, ou seja, 
de interesses estreitos, quanto de um enfoque uma história que ofereça novas perspectivas às velhas questões, 
demasiado exclusivo sobre as mulheres ou de assinalando, assim, o compromisso do historiador com uma história 
suposições filosoficamente ingênuas. Em 

que inclua e reconheça a fala dos excluídos/oprimidos. 
outras, a interpretação é negativa, a 'retirada' 

Enfim, a política como domínio de utilização do gênero se para a academia (para não falar do desvio 
constitui a partir da busca de pistas sobre as relações de poder pre-para o gênero e para a teoria) sendo encara-
dominantes nas sociedades de classes, que confinaram as mulheres da como um sinal e despolitização (SCOTT, 

1992, p.64-65). a uma posição secundária nos estudos históricos, ao mesmo tempo 
em que dá lugar à pesquisa de inúmeros temas do cotidiano, trazen-

Diante desse impasse, Joan Scott defende que tal narrativa do à tona não só as contribuições femininas, mas, também, de tan-
se assenta em uma oposição falsa entre teoria e política, o que tas outras minorias alijadas, sistematicamente, dos escritos históricos 
acaba contribuindo “para silenciar os debates que devemos reali- tradicionais. Não é de se estranhar, portanto, que Rachel Soihet, 
zar sobre que teoria é mais útil para o feminismo, para tornar ape- após anos de estudos sobre a história das mulheres e de gênero, 
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tenha concluído que: por nós encontrada de contribuir à sua visibilidade na história. 
Divergência de posições, debates, controvér- Faz-se necessário mencionar que o tema e o objeto de estu-
sias, esse é o quadro hoje da história das do, inicialmente indicados de maneira bastante ampla no projeto 
mulheres [...] Algumas opõem história de gêne- construído, foram mais bem delimitados no percurso da pesquisa, o 
ro e história das mulheres – que, na verdade, que também ocorreu com a periodização, posto que procuramos 
caminham para uma interpenetração que 

utilizar uma maneira de delimitar nosso objeto que rompesse com a 
impede a abordagem isolada de cada uma 

dependência em relação aos marcos tradicionais, buscando com destas [...] Mulheres e história interpenetram-se 
isso construir um aprendizado que nos permitisse  repensar o tempo num movimento dialético, assinalado por 
histórico, aqui calcado no vivido.trocas recíprocas, que acenam com a espe-

rança de uma utopia futura (SOIHET, 1997, No tocante ao tema, é interessante lembrar uma vez mais, 
p.78-80). que ainda são poucos os estudos existentes entre nós empenhados 

em destacar experiências vividas por mulheres, o que no âmbito 
Com isso, Rachel Soihet (1997), assume sua posição em acadêmico, especialmente na Universidade Federal de Mato Gros-

favor de uma história que não só “dê voz” a mulheres, negros, colo- so, Campus de Rondonópolis, apresenta-se como um desafio a 
nizados, operários e pobres, mas - e sobretudo, que ultrapasse os mais. 
usos descritivos do gênero e seja capaz de superar os desafios que Mesmo sendo considerada, por muitos, uma das profissões 
um estudo dessa natureza implica, de interrogar e mudar os para- mais antigas do mundo, a prostituição ainda é um tabu, e localmen-
digmas históricos existentes, supostamente ancorados em noções te tem suscitado poucas pesquisas. Daí, termos avaliado a importân-
abstratas, na certeza de premissas preestabelecidas e em falsas cia de conhecê-la um pouco melhor e compreender as suas nuan-
generalizações, quando a realidade é minada por dinâmicas e ces, o que - não tivemos dúvida - colocava a necessidade de ouvir 
complexas relações estabelecidas entre muitos e diferentes “femi- mulheres que a vivenciaram, não nos arrogando, portanto, o direito 
ninos” e “masculinos”. de falar por elas, mas sim, reconhecer-lhes o direito em ter assegura-

As reflexões até aqui assinaladas foram importantes para o da a sua palavra. Também, utilizar as entrevistas realizadas levou em 
estudo que desenvolvemos, contribuindo, particularmente, com a consideração que “elas sempre lançam nova luz sobre áreas inex-
indicação de elementos que nos permitiram vislumbrar pistas para ploradas da vida diária das classes não hegemônicas”, conforme 
o exercício de construção de uma maior visibilidade da mulher na afirma Alessandro Portelli (1997, p.31).
História de Mato Grosso. Partimos do pressuposto de que os silênci- Já existem na historiografia de Mato Grosso alguns estudos 
os ou balbucios da historiografia e da literatura sobre a presença e realizados sobre experiências de mulheres na região diamantífera 
a participação das mulheres na História, particularmente no esta- do leste mato-grossense. Entre esses, estão aqueles feitos por Luis 
do em que vivemos, são, com as devidas ressalvas, fruto de um Sabóia Ribeiro (1945), Hermano Ribeiro da Silva (1935 e 1936), Sylvio 
olhar marcado pelos parâmetros de uma sociedade patriarcal, Floreal (1928) e Regina Beatriz Guimarães Neto (1996). Entretanto, os 
que reduziu as mulheres ao espaço doméstico. mesmos não foram muito além de comentários secundários sobre a 

Nesse artigo, propusemo-nos a construir uma abordagem participação social de um grupo seleto de mulheres “bem casa-
calcada em experiências de mulheres vividas na prostituição das”, “bem nascidas”, ou sobre prostitutas que habitavam os caba-
quando jovens - elas atualmente são octogenárias -, uma maneira rés, onde os garimpeiros gastavam o dinheiro, na ânsia de satisfazer 
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seus desejos sexuais. Enquanto João Carlos Barrozo (1997) apresen- estabeleceram com o meio social e natural em que viveram na 
ta uma nova visão do papel desempenhado por mulheres nesse primeira metade do século XX. 
contexto, de um modo geral a maioria de estudos já publicados e Os estudos sobre gênero desenvolvidos por Joan Scott (1992) 
consultados no âmbito dessa pesquisa parece não ter se preocu- e Rachel Soihet (1997), auxiliaram-nos na compreensão das rela-
pado em enfatizar a participação da mulher como sujeito históri- ções de poder subjacentes às condições de vida a que estavam 
co. submetidas essas mulheres, e o quanto essas condições acabaram 

Na maioria dos escritos lidos, o espaço reservado às mulhe- contribuindo para que construíssem representações sobre elas mes-
res prostitutas raramente cruza as fronteiras do prazer, do crime e mas, assentadas em aspectos contraditórios entre si, tais como cora-
do pecado. Daí, o desejo de ouvi-las para conhecermos melhor gem e resistência; sonhos de um futuro melhor; as “outras” mulheres; 
experiências por elas vividas. expectativas e sonhos. 

De maneira particular, algumas problemáticas instigaram Entretanto, é conveniente expressar que nas falas das mulhe-
a nossa investigação, a saber: a) O que têm para contar sobre suas res entrevistadas tais aspectos não estão separados, pelo contrário, 
experiências mulheres que viveram em Lageado/Mato Grosso interagem, mesclam-se, tensionam-se ou dialogam entre si.  Nós os 
(hoje, Guiratinga), na primeira metade do século XX? Como con- consideramos como parte de um campo representacional que 
tam e avaliam suas experiências como prostitutas à época, nas pode permitir a compreensão de ações, reações e interações que 
regiões garimpeiras do leste mato-grossense? b) Que representa- essas mulheres estabeleceram, tanto para garantir a sobrevivência 
ções construíram sobre o papel da mulher e de si mesmas nesse quanto para escapar à tirania da sociedade, contornando e, em 
contexto? alguns casos, até subvertendo os mais complexos sistemas de con-

Procuramos “explorar” respostas a estas e outras questões trole. 
dadas por duas mulheres que relataram experiências por elas Estamos no ano de 2008 e estas são lembranças contadas 
vividas, referência fundamental do estudo que fizemos, afirmando por duas mulheres octagenárias: dona Helena  e dona Andresa  no 
suas presenças e atuação na região garimpeira do leste mato- ano de 2004.
grossense, na primeira metade do século XX. Aqui, mais que obje- Comecemos nossa conversa neste artigo, com dona Hele-
tos de um estudo por nós realizado, dona Helena e dona Andresa na: “Nóis foi muié daqui da zona, daqui, muito tempo”. É assim que 
são sujeitos de suas próprias histórias. ela fala sobre parte de seu passado e de sua amiga Andresa, que 

Para a construção de nosso próprio discurso, valemo-nos contou que tinha “casa de muié” [...] movimentozinho de muié [...] 
do conceito de representação oferecido por Roger Chartier toquei meus movimento de muié.”
(1990), bem como das considerações sobre gênero oferecidas, Mas, o que era ser “muié de zona”? O que era ter “casa de 
sobretudo, por Scott (1992) e Soihet (1997). muié”, “[tocar] movimento de muié”, tal como lembraram e conta-

O conceito de representação oferecido por Roger Chartier ram dona Helena e dona Andresa?
(1990) foi fundamental para que pudéssemos analisar a maneira Para conhecermos um pouco melhor e compreendermos 
complexa como formas simbólicas, coletivamente compartilha- um pouco mais essas vivências de dona Helena e dona Andresa, 
das, foram usadas, reproduzidas, contestadas e transformadas debruçamo-nos sobre a prostituição como experiência vivida por 
pelas duas mulheres, cujos fragmentos de falas aqui foram utiliza- essas duas mulheres quando ainda tinham bem menos idade.
dos por descreverem e justificarem as ações e interações que Tema instigante, que vem suscitando debates e reflexões, a 

5 6
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prostituição feminina tem sido objeto de estudo de pesquisadores perenes, pois, por alguma razão, ela acabou perdendo-os. Perda 
e pesquisadoras de áreas diversas; assunto de noticiários nos meios que qualifica de falta de sorte, ao dizer “eu não tive sorte com isso”; 
de comunicação social; de grupos da sociedade civil voltados à ou então, que perdera por meio de roubo, aquilo que fora “ fruto do 
ação social; de organismos oficiais por meio de políticas públicas; meu serviço, do meu trabalho”, disse ela. 
da ação policial etc. Para dona Andresa, pode-se dizer, a prostituição representa-

Estudos acadêmicos já existentes têm atribuído à prostitui- ra um tipo de trabalho, enquanto as casas de prostituição represen-
ção sentidos e significados circunstanciados a lugares e momen- tavam um local de trabalho, e ambos uma fonte de renda. Portanto, 
tos históricos diversos, delimitados - espacial e temporalmente - de para ela a prostituição fora um tipo de trabalho a que se dedicara; 
acordo com as suas instigações. SALLES (2003) e SANTOS (1999). trabalho que ela realizou durante algum tempo enquanto ainda era 

Mas, e dona Helena e dona Andresa, o que elas têm a falar muito jovem; trabalho por intermédio do qual garantira a sua manu-
sobre a prostituição? Como a percebem e a avaliam?  tenção à época, cuja falta de sorte e roubos sofridos fizeram-na 

De acordo com lembranças de dona Andresa, há muitos perder quase tudo que havia conquistado. Sim, quase tudo, pois lhe 
anos, “fui dona de seis casinha dentro de Guiratinga, desses movi- restavam as casas, as quais passou a alugar.
mento, né?”. Num dado momento, em que situações enfrentadas na 

As casinhas às quais ela se refere eram casas destinadas à prostituição levaram-na a afastar-se daquele tipo de trabalho, 
prostituição, para onde as prostitutas vinham de diversos lugares e posto que passou a lidar com perdas e danos, dona Andresa alugou 
ali davam atendimento aos homens que as procuravam. suas “casinha”. Ou seja, ainda que indiretamente, ela continuava a 

Pelo que contou, “As casinha, umas rendia alguma coisa, usufruir de resultados econômicos da prostituição, só que esta, a 
outra acontece que não rendeu nada”. partir de então, vivida por outras mulheres, que agora trabalhavam 

Se para dona Andresa as casas de prostituição representa- para “Chiquinha do Batuíra”, como ela contou que se chamava a 
vam um negócio, parece que tal negócio nem sempre se revelou mulher que alugara as casas que possuía. Chiquinha do Batuíra 
rentável. Se algum dia o fora, pelo menos para ela a rentabilidade pagava-lhe aluguel pela utilização de tais espaços, que continua-
se esgotou, pois segundo suas próprias palavras: ram sendo usados para a prostituição.

Aspecto interessante que é dado a conhecer pelas lembran-
[...] eu larguei os movimento de muié, deixei, aí ças de dona Andresa, diz respeito à violência que as mulheres 
eu aluguei pra outra. Eu não tive sorte com isso enfrentavam no cotidiano das lides da prostituição, pois como ela 
não. Eu fiz as casinha, mas acabei jogando mesma disse: 
tudo fora; não valeu nada; possuí muito ouro, 
acabou tudo, muito ouro, acabou tudo [...] me 

Eu vi gente matá outro lá no meio da rua; a polí-
roubaram [...] as pessoas, acabou tudo [..] me 

cia chegá nas casa da gente, na minha casa 
roubaram [....] tudo fruto do meu serviço, do 

mesmo um dia chegou um polícia, foi preciso eu 
meu trabalho.

respondê mal, né?, prá eles, prá quietá, deixá a 
gente em paz, né?, já mataram numa casa que 

Pode-se perceber que com a prostituição dona Andresa tive lá, uma visita que teve lá, uma briga, mata-
chegou a possuir bens consideráveis, especialmente ouro: “possuí ram um soldado, dois soldado, um morreu na 
muito ouro”, contou ela. Mas, os bens que possuiu não se tornaram hora e o outro ficou baleado, tudo abertamente 
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prá todo mundo vê. Era violento, era muito enrugada, tem inúmeros significados, tais como: o enfrentamento à 
perigoso que era antigamente. violência, ao medo; às tensões, às truculências, aos desrespeitos. 

Daí ser possível compreender o sentido de sua frase: “Eu venci tudo, 
Histórias suscitadas das lembranças de dona Andresa reve- graças a Deus”! Das lidas temporais, superando inúmeras adversida-

lam um ambiente hostil e violento em meio ao qual a prostituição des, ela sai em busca do sagrado para atribuir-lhe a vitória conquis-
acontecia; ambiente de brigas, de mortes, de prisões, de truculên- tada: Deus representa, na sua fala, a força que lhe garantira a con-
cias, de demonstrações de força, de intimidação, estas, especial- quista - “graças a Deus”! 
mente por parte de policiais. Possivelmente por isso, no código Dona Andresa não contou, mas Dona Helena lembra que 
moral daquelas mulheres, “muié que dava confiança prá polícia sua amiga “andava debaixo de cassete de home”. Isso significa que 
não valia nada. Não dava confiança prá eles, eles implicava com dona Andresa apanhou muito de homens, enquanto ela, dona 
a gente, mexia com a gente”, conforme ela também falou. Helena, falou que: “nunca apanhei, nunca tomei um tapa de um 

É possível dizer que esse tipo de atitude de policiais é reve- home, de jeito nenhum”. O que dona Helena lembra é de ter apa-
lador do desrespeito que nutriam pelas prostitutas, como mulheres, nhado de seu tio, que a criara: “Eu apanhei muito do meu tio [...] que 
“porque não respeitavam nóis como muié”, disse dona Andresa.  foi quem me crio.” 
Mas, nem por isso eles deixavam de frequentar as casas em que É possível que os maus tratos familiares sofridos por dona 
elas realizavam o seu trabalho. Certamente, não compareciam Helena tenham servido como uma das razões que a levaram a se 
àqueles lugares para fazer-lhes visitas de cortesia ou unicamente prostituir na sua juventude.
para intimidá-las, mas também para “requerer seus préstimos”.  Outra lembrança de dona Helena diz respeito a algumas 

Dona Andresa contou que ela reunia “as menina e dizia maneiras como as prostitutas eram tratadas por esposas de seus 
que elas tinha que ser forte e não ter medo, mas se cuidá.” Ou seja, clientes. Contou a história de uma mulher que fora casada com um 
havia sempre uma tensão presente e perigos à vista, já que a orien- promotor público que atuava, à época, naquela localidade. Disse 
tação de dona Andresa às mulheres que trabalhavam em suas que tal mulher certa vez “pegô uma muié, bateu de tamanco. Ela foi 
casas era para que fossem fortes e tivessem cuidados, cuidados dentro do bordel e pegô a pobre da muié e bateu por causa do 
necessários em ambiente como esses, em que nunca se sabe exa- marido; inchô o oio da muié; arranhô o oio da muié tudinho.” Ou 
tamente o que pode acontecer por parte dos seus frequentado- seja, uma outra forma de violência sofrida pelas mulheres prostitutas, 
res. que é tanto física, quanto moral e psicológica, levada a efeito por 

Entretanto, em que pesem as adversidades enfrentadas, parte de esposas traídas pelos maridos, estas que além de violenta-
ela avalia ter sido uma vencedora trabalhando com a prostitui- rem outras mulheres, agredindo-as, também sofrem a violência da 
ção. Como ela mesma disse: “Eu venci tudo, graças a Deus! Foi traição, da mentira, da desilusão na relação com os mesmos. 
muita luta trabalha com o movimento de muié”. Outra lembrança que aflorou durante a entrevista concedi-

Passados tantos anos e após ter vivido tantas outras expe- da por dona Andresa, ao falar de seu gosto pela política, diz respeito 
riências, dona Andresa tem uma avaliação positiva sobre tudo aos políticos “que frequentava lá.” Parece que de maneira oportu-
que já vivenciou em sua vida. Particularmente, ao considerar que nista - até aqui nenhuma novidade em relação a muitos deles -, os 
“Foi muita luta trabalhá com o movimento de muié”. Luta que na políticos que frequentavam as casas de prostituição procuravam 
fala dessa senhora, hoje já idosa, de cabelos brancos, de pele valer-se dessa afinidade que ela tinha com a política, pelo bom 
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relacionamento que parecia ter com os esse tipo de frequentador trouxe consigo a necessidade  do trabalho na roça: árduo, pesado, 
de suas casas, pedindo-lhe “prá eu conversá com os outro e como dona Andresa foi continuando sua trajetória: plantava, colhia, cria-
eu gostava, fazia isso”, contou dona Andresa. va pequenos animais domésticos, e assim sua vida fluía!

Contudo, o seu prestígio com tais políticos estava circuns- De experiências vividas na prostituição a um novo modo de 
crito àqueles ambientes de prostituição, pois “quando saía na rua, vida: a vida na roça – não sozinha, e sim com um companheiro, com 
nem me olhavam” falou ela, lembrando da maneira como os mes- quem há cinquenta anos partilha o seu viver.  Um novo modo de 
mos a ignoravam quando a encontravam publicamente, o que vida ou uma volta às suas raízes, ao modo de vida que tivera antes 
parece não a perturbar, ou então, a ter uma atitude de resigna- de ter feito a opção pela prostituição, pois segundo contou, viera 
ção diante desse tipo de postura, dando uma conotação de que para Lageado “das fazenda, morei, nasci, me criei.”
tal atitude é usual, sentida na expressão que acrescentou à sua Será que foram possíveis vivências na roça que a levaram 
fala, ao dizer: “Mas é assim mesmo!” para a prostituição: dificuldades, problemas, pobreza aí enfrenta-

Para dona Andresa, superar as dificuldades da prostituição dos? Bem, sobre isso ela não falou explicitamente, até porque não 
passou também, pelo fato de ela ter conhecido o seu atual com- lhe foram feitas indagações nesse sentido. Contudo, é possível fazer 
panheiro, com quem “graças a Deus, tô vivendo até hoje”, confor- conjecturas, aventando-as como razões prováveis que a levaram a 
me disse. Depois de tê-lo conhecido e com ele passado a morar, prostituir-se durante um certo tempo! Por outro lado, talvez outras 
“larguei essa vida”, acrescentou ainda. Ou seja, tê-lo conhecido e razões possam ser assinaladas. Uma maneira de conhecer melhor 
com ele ido viver, para ela significou a possibilidade de por fim à tais razões, seria fazer com ela uma outra entrevista, que permitisse 
prostituição como experiência de vida, de trabalho, de sobrevi- às mesmas aflorarem melhor na conversa.
vência. Dona Helena avalia que nunca apanhou de homem algum 

Quando foi entrevistada, dona Andresa contou que há enquanto esteve na prostituição porque “era uma mulher compor-
cinquenta anos vive com esse seu companheiro. Como ela tada [...] eu não bebia [...] eu nunca vesti ropa curta [...] nunca usei 
mesma falou, “fui morar com esse, o senhor Osvaldo, só com ele batom, esmalte, nunca usei esses negócio dessas  fantasia”. 
tenho cinquenta anos, imagina bem, tem muitos anos, né?” O seu relato é uma evidência de que há prostitutas que não 

A partir daí, ela que vivera um tempo considerável de sua são “despossuídas de regras morais”. Ao ouvi-la, somos levados a 
vida às custas da prostituição, enfrentando todas as decorrências concordar com Ricardo V. Castro, que pondera que “O que se 
desse tipo de escolha, passou a trabalhar na roça. Conforme con- observa nas análises de seus discursos é justamente o contrário. Há 
tou, “criei meus neto trabalhando na roça”. um conjunto de regras e normas bem definidas e delimitadas que 

Dona Andresa acrescentou ainda a essa sua fala que: regulam suas ações”. (CASTRO, 1993, p.154).
“Trabalhei na roça, colhia arroz, muito [...] colhia era caminhão de As demais mulheres, que tinham hábitos diferentes dos de 
'trem', criava meus bichinho, era assim, até bode eu criei no dona Helena, criticavam-na: “Elas brigavam comigo. Diziam que eu 
cabresto, até bode [...] porco, nem se fala, essas coisas eu criei, só não me arrumava pros home”.  Portanto, o ambiente de prostitui-
não gado, gado não.” ção não é homogêneo no comportamento e na postura de mulhe-

De experiências que teve como mulher, vividas na prostitui- res que o compõem.  Espaço plural, nele pululam singularidades 
ção, esta permeada por inúmeras adversidades, superadas pela femininas.
“ajuda divina e pelo casamento”, este, que segundo avaliou, Ela ainda lembra como era o espaço físico que as mulheres 
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prostitutas utilizavam: “era uma porta aqui, outra porta ali, outra ali. deixava eu passá fome [...] eu não tinha nada prá por no fogo [...] 
Cheio de muié. Tudo alugada. Era um quarto pequeno”. não tinha nada pra cumê”. 

Espaços pequenos, invocados e traduzidos da memória A vida de dona Helena só não foi pior nesse período porque 
por meio de palavras e de gestos de dona Helena, possivelmente ela passou a lavar roupas para outras mulheres, o que a ajudava na 
insalubres, sabe-se lá com que condições de higiene, limpeza, garantia do seu sustento e de seus filhos, para o que contava tam-
iluminação e ventilação, assim eram os quartos em que as mulhe- bém com outros tipos de ajuda, oferecidos por mulheres prostitutas, 
res prostitutas atendiam seus clientes, ou seja, os homens que solici- conforme contou: “uma menina chegava com um prato de comê, 
tavam seus serviços.  Serviços, sim, um tipo de trabalho, como dis- uma me dava arroiz, me dava feijão [...] me dava aqueles trem 
sera dona Andresa ao lembrar e contar que tudo que possuíra fora doce [...] me dava ropa”. 
fruto  “do meu serviço, meu trabaio”. Portanto, a prostituição na O que se pode perceber nessa fala é a atenção e o apoio 
fala dessa mulher tem subjacente um conceito de trabalho. Nesse que dona Helena recebia, inclusive por parte de suas ex-colegas de 
tipo de trabalho, parece que toda uma arte de sedução era utili- trabalho, o que revela o valor humano da solidariedade presente e 
zada por muitas delas. Não por dona Helena, pois como ela manifesto nessas ações de mulheres prostitutas.
mesma disse “era uma mulher comportada [...] eu não bebia [...]  Enfim, de uma adolescência e juventude sofridas, vividas 
eu nunca vesti ropa curta [...] nunca usei batom, esmalte, nunca boa parte na prostituição, ter ido viver com um homem, com quem 
usei esses negócio dessas fantasia”. teve vários filhos, não trouxe uma vida melhor para dona Helena, 

Como seria vista, pelos frequentadores das casas de prosti- que acabou tomando a decisão de separar-se. 
tuição, uma mulher prostituta com tal tipo de comportamento? Ela lembra que alguns de seus tios a aconselhavam: “Helena, 
Outra pergunta que nos limites deste estudo não nos foi possível larga esse home”. Sua amiga Andresa também a aconselhava: 
responder, a não ser fazer inferências a partir do que diziam para “Larga de sê boba Helena, você é uma muié nova. Larga que esse 
dona Helena suas colegas: “Elas brigavam comigo. Diziam que eu home não te dá nada”. E “não deu mesmo, não deu nada. Deu 
não me arrumava pros home”: será que os homens faziam obser- finho”, confidenciou ela. Portanto, novo desafio se apresentou na 
vações, queixas às colegas de trabalho de dona Helena, relacio- vida dessa mulher, então uma ex-prostituta: o de separar-se de seu 
nadas à maneira como ela se portava? Para essas suas colegas, o companheiro, que além dos filhos parece não lhe ter proporciona-
que será que significava as posturas que ela contou que tinha: do nada mais.
uma concorrente a menos naquele tipo de mercado de trabalho Certa vez, contou dona Helena, após ter ficado um mês sem 
ou o risco de os homens se interessarem por uma mulher prostituta conversar com ela, porque fora a uma festa sem ele, este lhe falou 
de hábitos diferentes aos usuais em ambientes de prostituição? assim: “Eu vô sumi no mundo”. Então ela lhe respondera: “Eu que vô 
Enfim, perguntas instigantes que podem servir como motivação a largá de você”. E foi o que ela fez.
futuras pesquisas que tenham a prostituição de mulheres como Mas, pelo que se percebe no que conta dona Helena, ape-
temática. sar dos conselhos recebidos de familiares e de sua amiga dona 

Tal qual dona Andresa, dona Helena deixara a prostituição Andresa para se separar do companheiro com quem vivera por 
para viver com um homem, que viria a tornar-se pai de seus filhos, mais de trinta anos, e com quem levava uma vida cheia de sofri-
com quem viveu mais de trinta anos. No entanto, sua vida foi cheia mentos, de infortúnios e de insatisfações, ela levou um certo tempo 
de privações desde que fora morar com ele. Ela contou que “Ele para tomar a decisão de deixá-lo. Isso porque ela tinha uma razão 
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que era forte demais para não tomar essa atitude. Disse  que um marido (geralmente) dominador, ou prostituir-se e ficar à mercê 
“achava feio muié largá do marido”.  da brutalidade e da violência que imperavam nos bares e nas casas 

Entretanto, essa norma de conduta que adotara um dia – a de prostituição. Entretanto, de um modo ou de outro, sempre 
de não deixar o marido por considerar “feio” -, revelou-se inconsis- encontravam uma maneira de fazer valer a sua vontade, o seu 
tente diante de todas as adversidades que enfrentava no seu modo de ser. 
relacionamento com ele. Foi aí que tomou a decisão de separar- A fala de dona Helena, a seguir, serve para assinalar marcas 
se. dessa coragem e ousadia, percebidas na discussão que ela tivera 

Passado algum tempo, ela foi viver com outro homem, de com seu companheiro e que procurou reproduzir no relato feito:
quem tem referências positivas, pois, pelo que contou, “ele é bom 

Tinha umas festa lá prás mata e cá de casa prá mim, bom pros meu finho. Devo um favô prá ele, que nunca 
escutava os tambor batendo prá lá. Aí eu ficava bateu nos meu finho. Desde esse dia pra cá nunca mais passei 
doidinha prá ir prás festa e eu dizia: ô home, precisão”.
vamo prá festa? E ele dizia: 'não, não, não. Não Portanto, a bondade para com ela, o bom tratamento 
vou em festa. Não com esses menino. Chega lá, 

dispensado aos seus filhos que não são filhos biológicos dele, a 
fica atentando. Não vou não'. Ah! Mais aquilo eu 

função de provedor da família, são elementos que possibilitam à ficava com tanta raiva. Eu falei assim: eu te 
dona Helena avaliar que passou a viver melhor, como não vivera apronto! Um dia tinha uma Festa de Reis. Eu 
até então. Por isso, ela se considera “rica hoje”, porque “eu tô bem gostava muito do Reis. Aí chamei: vamo home, 
de vida; Deus me dá saúde”. A conquista de uma vida melhor, lá na festa de Reis. 'Ah! Eu não vou não lá não, 

não tem nada lá'. Aí, eu tava com aquela minha assim como dona Andresa, dona Helena atribui a um companhei-
menina ali, e disse: eu vou fia, naquela festa, ro encontrado na sua difícil jornada, e a Deus.  
nem que não chama, mas eu vou. Aí ele disse: Já, o seu ex-companheiro, com quem passou tantos anos 
'não vai não'. Então você fica com os menino aí. de privações e sofrimentos, ela contou que ele “agora adoeceu, 
Eu vou prá festa [...]. Aí eu fui na festa, cheguei 

tá lá doente, na casa da fia, deu derrame. Essa aqui (disse referin-
na festa e dancei a noite inteira, cheguei três 

do-se à filha que a acompanhava durante a entrevista) vai, posa horas em casa (risos)  Ele ficou mau comigo um 
lá prá ajudá oiá o pai. Eu dô uma volta por lá prá ajudá banhá ele”. meis, sem conversá [...] aí, depois, ele falou 
 Mesmo considerando tudo que sofrera durante o período assim: 'Eu vou sumi no mundo'. Eu falei: Eu vou 
em que morou com ele, dona Helena não o abandonou: é solidá- largá você [...] Agora tá doente na casa da fia, 

deu derrame [...] Eu dou umas volta por lá, prá ria na enfermidade enfrentada pelo seu ex-companheiro, que é o 
ajudá a banhá ele [...] É desse jeito [...] Foi desse pai biológico de seus filhos; procura auxiliá-lo no que lhe é possível, 
jeito a minha vida.para minorar seus sofrimentos, assim como  o faz também, a filha 

de ambos.
Vê-se, que além dos sofrimentos, tristezas e dificuldades, a Os fragmentos aqui citados, dos relatos feitos por essas 

fala de dona Helena e de dona Andresa também situam pequenos duas mulheres, reforçam a nossa compreensão sobre a coragem 
e grandes prazeres por elas sentidos; momentos vividos com paz, sentida em um tempo em que não lhes restavam muitas opções a 
felicidade e alegria; situações marcadas por solidariedade, com-não ser se confinar em um convento, casar-se e viver à sombra de 
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preensão e interajuda, do que elas se recordaram e falaram sau- discriminação. Por outro lado, como afirma Laci Maria Araújo Alves 
dosas durante a entrevista, oportunizando-nos no decorrer deste (2002), “na contramão dessa corrente”, felizmente, tem-se amplia-
artigo, destacar algumas das representações construídas  de suas do a participação ativa de mulheres nos mais diversos movimentos 
vivências na e/ou da prostituição, na localidade de Lageado, hoje políticos, sociais e culturais, o que vem a corroborar para que, gra-
Guiratinga/MT, na primeira metade do século XX. Uma região de dativamente, sejam tratadas com o respeito e a consideração que 
garimpo em que discursos e práticas, individuais ou coletivas, ori- merecem e que,  faz-se necessário, sejam-lhes assegurados.
entavam as ações de pessoas que ali viviam e que ali chegavam.  

Em suas falas, pode-se dizer, elas expressaram representa-
ções sobre um espaço/tempo histórico, econômico, político, soci-
al e cultural em que viveram e sobre si mesmas. Pode-se dizer tam- SANTOS, Andresa Ribeiro dos. ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS: entre-
bém, que as histórias que relembraram e contaram não são repre- vista (05/01/2004). Rondonópolis, MT, 2004 – 1 cassete sonoro (2 h).
sentações exatas de um passado vivido, mas trazem aspectos 
desse passado e os moldam para que se ajustem às suas identida- SILVA, Helena Morais da. HELENA MORAIS DA SILVA: entrevista 
des e expectativas atuais. Nesse sentido e utilizando como referên- (14/08/2004). Guiratinga, MT, 2004 – 1 cassete sonoro (2 h).
cia ponderações feitas por Alistair Thomson, 

podemos dizer que nossa identidade molda 
nossas reminiscências; quem acreditamos que 

ALVES, Laci Maria Araújo & TESORO, Luci Léa Lopes Martins. Experiên-somos no momento e o que queremos ser 
cias de mulheres. Rondonópolis – MT: LMAA Editora, 2002.afetam o eu julgamos ter sido. Reminiscências 

são passados  importantes que compomos 
para dar um sentido mais satisfatório à nossa BARROZO, João Carlos (1997). Em Busca da Pedra que Brilha como 
vida, à medida que o tempo passa, e para Estrela: um estudo sobre o Garimpo e os Garimpeiros do Alto Para-
que exista maior consonância entre identida- guai-MT. Tese (Doutorado em Sociologia). UNESP,  São Paulo, 1997.
des passadas e presentes.(THOMSON, 1997, 
p.57).  

CASTRO, Ricardo Vieiralves de. Representações sociais da prostitui-
ção na cidade do Rio de Janeiro. In: SPINK, Mary Jane (org.). O 

Enfim, submissas ou corajosas e ousadas, tendo passado 
conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1993.

por sofrimentos, dificuldades e humilhações, trabalhado incansa-
velmente para poder sustentar filhos, netos e ajudar maridos, ven-

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. dendo seus corpos aos homens ou gerenciando casas de prostitui-
Lisboa/Rio de Janeiro: DIFEL/Bertrand Brasil, 1990.ção, essas mulheres falam neste artigo não só da vida numa região 

garimpeira, no entorno ou dentro dos garimpos, mas, contando 
FLOREAL, Sylvio. O Brasil Trágico: impressões, visões e mystérios de suas histórias, elas falam de um mundo feminino, da mocidade e 
Matto Grosso. São Paulo: Empresa Graphica Rosseti Ltda. 1928.da velhice, naquele tempo e agora. Sinalizam que, se muita coisa 

mudou, a condição feminina ainda está muito marcada pela 
GUIMARÃES NETO, Regina B. Grupiaras e Monchões: Garimpos e 
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por uma história problematizadora, que enfatizasse o aspecto 
econômico e social, um método próprio de investigação das ciên-
cias sociais e a abertura a novos temas e problemas de investiga-
ção histórica. Em um segundo momento, outros autores engajados 
nesse “movimento dos Annales”, como Braudel, passam a dar 
maior ênfase aos aspectos socioeconômicos e suas relações com 
o meio geográfico. Uma terceira geração dessa corrente se cons-
titui nos finais da década de 1960, com a saída de Braudel da dire-
ção da Revista dos Annales. A valorização dada pela escola dos 
Annales a temáticas, até então, desprezadas pela historiografia 
oficial, foi fundamental para que, nos finais da década de 1970, 
surgisse uma nova corrente historiográfica, a História Nova, que, 
para alguns autores representa uma quarta fase da Escola dos 
Annales, enquanto outros negam essa vinculação argumentando 
que a História Nova se encarrega de produzir a sua própria historio-
grafia por meio da compreensão dos grandes espaços e das gran-
des massas historiográficas. De toda forma, a grande contribuição 
dessas correntes historiográficas é reconhecer a história como um 
processo vivo, dinâmico e inacabado. Daí considerar o folclore, 
cartas de restaurantes (cardápios, para descobrir a sensibilidade 
alimentar), filmes, a iconografia, entre outros, também, e, sobretu-
do, como fontes históricas.

Dona Helena foi entrevistada no dia 14/08/2004. Todas as suas 
falas citadas no texto são partes da transcrição da entrevista reali-
zada.

Dona Andresa foi entrevistada no dia 15/01/2004. Todas as suas 
falas citadas no texto são partes da transcrição da entrevista reali-
zada.
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UM INTELECTUAL DA EDUCAÇÃO -
O MATO-GROSSENSE PHILOGONIO DE PAULA CORRÊA

RESUMO
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Neste artigo buscamos cotejar aspectos da trajetória do professor e intelectual mato-grossense, Philogonio 
de Paula Corrêa, algo de seu itinerário educacional e político na primeira metade do século XX – período de conso-
lidação da República liberal e moderna que seguia ideários de racionalidade e cientificidade em todos os setores 
da vida social. Em que pese o esforço pela inserção de Mato Grosso no mundo moderno e liberal do período, as 
oligarquias dos coronéis ainda dirigiam o cenário cultural tanto quanto o político, financiando movimento de cria-
ção e organização de um passado histórico e de uma memória local via operação historiográfica. Philogonio, pro-
fessor de história do Liceu Cuiabano e da Escola Normal, atuou na esfera educativa, política, literária, histórica e 
jornalística do estado, engajando-se ativamente em movimentos culturais e grupos de sociabilidade como o Institu-
to Histórico e Geográfico de Mato Grosso (1919), o Centro Mato-grossense de Letras (1921) e a Associação de 
Imprensa Mato-grossense. Assumindo militância política desde jovem junto ao regime republicano, atuou em cau-
sas públicas como a questão relativa à demarcação dos limites de Mato Grosso e Goiás, a implementação da 1ª 
Escola de Alfabetização de Adultos Operários em Cuiabá e a participação em encontros nacionais na área de 
educação. Para a aproximação com nosso sujeito debruçamo-nos em produções de sua autoria e em depoimen-
tos de ex-alunos. Como suporte teórico para este artigo, apoiamo-nos em Sirinelli (2003) e a história dos intelectuais 
numa tentativa de melhor compreensão dos movimentos de formação, itinerário e de sociabilidade tomados por 
Philogonio. Partícipe de uma elite cultural produziu mediatizou e difundiu conhecimentos, ideias e práticas num 
período deveras conturbado e de decisivas consolidações educacionais, políticas e sociais.

Palavras-chave: história; intelectual, educação.
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 A HISTÓRIA DOS INTELECTUAIS E A HISTÓRIA CULTURAL
ABSTRACT 

 história dos intelectuais está vinculada diretamente à histó-
In this article we aimed at comparing aspects of the history ria cultural. A partir da década de 1970, passou a ganhar 

of life of the mato-grossense teacher and intellectual, Philogonio maior expressividade uma vez que houve a retomada de 
de Paula Corrêa, something of his educational and political itiner- interesse dos historiadores pela micro-história, pela história política 
ary in the first half of the 20th century - period of consolidation of the de viés sociocultural e pelas temáticas de grupos específicos, da 
liberal and modern Republic that followed rationality ideology and sociabilidade e locais de difusão cultural, das memórias particulares 
scientific approach in all the sectors of social life. In spite of the effort e experiências de engajamento individual.  Este renovado interesse 
to insert Mato Grosso in the modern and liberal world of the period, passa a levar em consideração todos os setores sociais incluindo aí 
the colonels' oligarchies still guided both the cultural and the politi- aqueles privilegiados no cenário da criação e difusão cultural, as 
cal sceneries, financing movement of creation and organization of elites, que assumiram papel significante na gestação e circulação 
a historical past and of a local memory through historiographic de ideologias, teorias e práticas socioculturais e políticas no país.
operation. Philogonio, history teacher at Liceu Cuiabano and De acordo com Roux e Sirinelli (apud FALCON, 2006) a histó-
Escola Normal, worked in the educational, political, literary, histori- ria cultural assume quatro blocos maiores de interesses, a saber: a 
cal and journalistic areas of the state, actively engaging in cultural história das políticas e instituições culturais, a história das mediações 
movements and sociability groups as Instituto Histórico de Mato e dos mediadores, a história das práticas culturais e a história dos 
Grosso (1919), Centro Mato-grossense de Letras (1921) and signos e símbolos dos lugares e sensibilidades. Nesta direção abre-se 
Associação de Imprensa Mato-grossense.  Taking on political mili- um campo fértil de estudos para compreensão das relações entre 
tancy in the republican regime since he was very young, he also representações e práticas veiculadas pelos intelectuais e o universo 
worked in public causes as the demarcation of the limits of Mato educacional, político e cultural em seus períodos de atuação.
Grosso and Goiás, the implementation of the 1st School of Literacy Sirinelli (2003) aponta duas acepções de intelectual, ambas 
for Adult Workers in Cuiabá and the participation in national meet- de natureza sociocultural: uma de âmbito mais geral, aqueles consi-
ings in the educational area. To get closer to our subject, we consid- derados criadores e mediadores culturais como professores, jornalis-
ered his productions and testimonials of his former-students. To tas, escritores, eruditos ou não, etc.; e outra de caráter mais específi-
provide theoretical support for this article we relied on Sirinelli (2003) co, que se refere àqueles indivíduos mais estreitamente engajados e 
and the intellectuals' history trying to better understand the forma- ativos em causas públicas relativas à sociedade e, reconhecida-
tion, itinerary and sociability movements taken by Philogonio. Being mente, considerados “especialistas” nos empreendimentos que 
part of a cultural elite he produced, mediatized and spread knowl- defendem e/ou nos postos que ocupam e que os legitimam como 
edge, ideas and practices in a highly turbulent period, full of deci- verdadeiros atores políticos. Debruçarmos sobre a história dos inte-
sive educational, political and social consolidations.   lectuais exige-nos, segundo o autor, um intensivo mergulho em tex-

tos impressos produzidos por e/ou sobre esses sujeitos. Tal fato nos 
permite apoiar investigações para melhor compreensão dos movi-Keywords: history; intellectual, education.
mentos de formação, itinerário, geração e sociabilidade tomados 
por eles.

A
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Neste artigo buscou-se cotejar aspectos da trajetória do portamentos. (SIRINELLI, 2003, p. 252-3).
 professor e intelectual mato-grossense Philogonio de Paula Cor-
rêa,
 seu itinerário educacional e político, que nos permitissem identifi-
car concepções e movimentos de redefinição do social em que se O início do século XX, período ainda conhecido como Repú-
viu envolvido. Não foi intenção dar conta da reconstituição de blica Velha e que se estende até 1930, foi marcado no Brasil, pela 
toda uma vida ou esgotar a amplitude de sua atuação social, mas consolidação da República liberal e moderna perseguindo ideários 
apontar aspectos que nos pudessem trazer não explicações gene- de uma racionalidade e uma cientificidade em todos os setores da 
ralizantes, mas maior visibilidade de sua atuação entre as décadas vida social. Numa certa ambiguidade, própria da modernidade, os 
de 1920 e 1940, período marcado por profundas transformações mecanismos de constituição de uma nação independente e de 
políticas e educativas no país. uma cidadania nacional - que se estabeleciam por conjunto de leis 

Compreendemos tratar-se de uma tarefa difícil a apreen- que regiam direitos e deveres dos cidadãos, próprios de um cenário 
são das estruturas de sociabilidade em toda sua capilaridade e, enunciativo dos discursos políticos - estavam atrelados às práticas 
para este estudo, nossa aproximação com as estruturas de convi- de coerção social para repressão e/ou inibição de sujeitos individu-
vência de Philogonio¹ circunscreveram-se às produções de sua ais e coletivos. 
autoria na Revista do Centro mato-grossense de Letras, na Revista Em Mato Grosso, em que pese o esforço por sua inserção no 
do Instituto Histórico de Mato Grosso, na obra de Aecim e Célia mundo moderno e liberal, as oligarquias dos coronéis comandavam 
Tocantins, assim como em depoimentos obtidos de ex-alunos. Tais o cenário cultural tanto quanto o político, financiando um movimen-
fontes possibilitaram-nos maior entendimento de sua posição to de criação e organização de um passado histórico e de uma 
enquanto intelectual ativo em sua época e permitiu-nos melhor memória local. Esse movimento, que seguia um viés civilizador e 
visibilidade dos meios em que o professor circulou e divulgou suas uma concepção evolucionista e eugênica, evidenciava uma iden-
crenças e ideais.  tidade mato-grossense que silenciava as contribuições das diferen-

Não se trata aqui de um estudo dos meios de sociabilidade, tes raças formadoras do território. Desse modo, privilegiava o bran-
muito embora tenhamos vislumbrado movimentos ideológicos, de co mato-grossense, identificado com o sertanista paulista desbrava-
tensões e polêmicas de dimensões nacional e local e que fizeram dor do território, em depreciação aos índios e mestiços. 
parte das preocupações (do microclima) de nosso sujeito e dos Nessa perspectiva, em 1920, Virgílio Corrêa Filho, na obra 
grupos a que se filiou. Mato Grosso, apontava para a necessidade de superação dos 

O campo afetivo e psicológico oriundo das relações famili- “males” da mestiçagem. Sob trauma de estados de sítio e disputas 
ares, de amizade, das experiências, sensibilidades e hostilidades eleitorais armadas e intraoligárquicas, o projeto modernizador de 
assume significância nos estudos desta natureza à medida que nação encontrava seu ápice nos anos 1920, muito embora, desde o 
são aspectos definidores na formação do pensamento, do campo início do século, possamos perceber a oligarquia mato-grossense 
simbólico e mental, das adesões e rupturas no despertar intelectu- apoiada em um grupo de letrados para pensar e dar suporte a esse 
al. A sociabilidade interpenetra o afetivo e o ideológico. Ademais, projeto nacional de engendramento das práticas discursivas e soci-
assume duas acepções: a de “redes” estruturantes das relações e ais na invenção de uma história oficial local. 
a de “microclima” particular, individual, ambas geradoras de com- Seguindo tal direção, em 1919 foi criado o Instituto Histórico 

O CENÁRIO DOS PRIMEIROS ANOS DE ATUAÇÃO
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de Mato Grosso (IHMT), aos moldes de outros institutos congêneres na Vergínio de Paula Corrêa, Philogonio nasceu em Cuiabá a 20 de 
em outros estados da Federação. A instituição tomava para si a dezembro de 1887, tendo como irmãos Ovídio de Paula Corrêa e 
responsabilidade de produzir uma historiografia de Mato Grosso, Paulina Corrêa. Seu pai, falecido em 1931, ocupou diversos cargos 
na definição de uma identidade homogênea sob uma perspecti- públicos como o de deputado, vereador, presidente da Câmara 
va evolucionista e positivista, bem como atendia às exigências do Municipal da capital, procurador-geral do estado e procurador 
progresso e de uma ordem administrativa nacional coadunada fiscal. 

De família tradicional cuiabana, Philogonio diplomou-se, em com a economia política liberal. (LEOTTI, 2011).² 
1906, como bacharel em Ciências e Letras pelo Liceu Salesiano A criação do Centro Mato-grossense de Letras, em 1921, 
(equiparado ao Ginásio Nacional e dedicado ao ensino secundá-reafirmava a orientação cultural organizada por um rol de intelec-
rio), ocasião em que foi escolhido orador da turma. Embora não se tuais comprometidos com o projeto de prestigiar e legitimar as 
tratasse de ensino superior, o curso permitia-lhe abraçar a profissão grandezas do estado e da nação³. A sessão de instalação do Cen-
de professor. Dado sua agudeza intelectual, mesmo não sendo tro, a 7 de setembro de 1921, contava com a presença do chefe 
religioso, nem católico, naquele mesmo ano foi convidado pelo de estado, Dom Francisco Aquino Correa que, após oração de 
diretor do estabelecimento, o Padre Emanuel Gomes de Oliveira, abertura, traçou os rumos e o programa da nova sociedade. 
para assumir as aulas de História do Brasil. Já no ano seguinte, passou No ano seguinte, lançava-se a Revista da instituição que, 
em 1º lugar no concurso do Liceu Cuiabano para a cadeira de Histó-assim como a Revista do IHMT, publicava série de conferências e 
ria Universal e História do Brasil entrando para sua Congregação e estudos, lidos nas “horas literárias”, nas “sessões literário - musicais” 
tornando-se seu catedrático. Casou-se com Maria Ruth Luiza Lom-e eventos comemorativos. Segundo os estatutos da nova socieda-
bardi e com ela teve três filhas: Célia Lombardi Corrêa, Emília Lom-de, seus membros obrigavam-se a estudar a vida de seus patronos, 
bardi Corrêa e Carmem Corrêa.

publicá-las e socializá-las nas sessões comemorativas . Logo após 
Aos 26 anos, em 1912, Philogonio já era professor de História 

sua fundação, o Centro iniciara formação de sua biblioteca tor-
Universal na Escola Normal Pedro Celestino e, em 1915, tornara-se 

nando-a aberta ao público e mantendo um corpo de sócios cor-
seu diretor interino. Assumiu por certo período o cargo de Diretor da 

respondentes, intelectuais residentes em outros estados e a permu-
Instrução Pública estadual, quando passou a trabalhar na alfabeti-

ta de publicações com outros centros literários e agremiações 
zação de adultos, ajudando a fundar a 1ª Escola de Alfabetização 

culturais do país. “[...] Empenhado nas obras de civismo, bem 
de Adultos Operários, em Cuiabá, que funcionava no período notur-

como nas de philantropia, promoveu, com concurso de outras 
no junto ao Centro Operário; ali, fora professor de História e Portu-

agremiações, como o Instituto Histórico e os Grêmios Julia Lopes e 
guês e seu membro honorário. Proferiu, igualmente, no local, pales-

Castro Alves, mais de um festival comemorativo de ephemerides 
tras sobre direitos e deveres das classes proletárias nas ocasiões de 

pátrias ou visando favorecer instituições de caridade e assistência 
comemoração dos feriados nacionais.social [...]” (MESQUITA, 1936).

Assumindo militância política desde jovem em prol do regi-
me republicano, além da docência como professor de História, era 
conhecido pelo temperamento exuberante e muito franco, por 
vezes cáustico. Sua ação como docente rendeu-lhe fama de cará-

Filho do advogado Antonio de Paula Corrêa e de Franceli- ter enérgico e rigoroso entre os alunos. Com explanações claras e 

4
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precisas em sala de aula, “[...] deixava-se arrebatar pelas emo- vismo e Mudança da Capital, referindo-se à crise econômica que 
agitava o movimento de separativismo no estado de Mato Grosso e ções dos fatos que narrava.”
à necessidade futura de sua divisão, devido à acelerada expansão Em 1922, no Rio de Janeiro, Philogonio representou Mato 
demográfica; entretanto, acreditava não ser aquele o momento Grosso no Congresso Nacional de História e Ensino. Nessa ocasião, 
mais oportuno para tais propósitos, tendo em vista o fato de várias em visita ao Colégio Pedro II, ao pedir aos alunos desta instituição 
zonas do estado carecerem ainda de desenvolvimento e reafirman-que lhe escolhessem um tema de história para discorrer, ele o fez 
do a necessidade de que a separação ocorresse “[...] com equilíbrio com desembaraço e maestria; conta-se que fora aí convidado 
às partes, sem trazer diminuição para nenhuma d'ellas [...]” pelo Senador Azeredo, político mato-grossense atuante na capital 
(CORRÊA, 1936, p. 113-20).federal, para lecionar no Pedro II, convite que declinou. No cená-

Em 1921, Philogonio tornou-se um dos fundadores do Centro rio educacional, para além da atividade docente, participou na 
Mato-grossense de Letras (que, em 1932, transformava em Acade-mesma cidade, e em 1924, do Congresso de História Nacional; 
mia Mato-grossense de Letras) sendo, o 1º secretário da diretoria e ainda do Congresso de Educação em Goiânia, em 1948, e do 
ocupando a Cadeira 20, patrocinada por José Estevão Corrêa. Um Congresso de História Nacional na Bahia em 1949. Nesse último, 
ano mais tarde, na noite do dia 14 de agosto, apresentava-lhe vida aos 63 anos, fora então escolhido pela plenária para falar em 
e obra em conferência de estudos patrônicos. Para ele, na Acade-nome dos congressistas na Academia de Letras da Bahia, fato 
mia, estavam “[...] a elite de nossos poetas da magistratura, do nosso registrado por jornais de Salvador e de Mato Grosso. (TOCANTINS, 
magistério e dos mais ardorosos estudiosos da nossa história. Está, 1999). 
portanto, preparada para colaborar eficazmente com as suas con-Na esfera intelectual, aos 33 anos, Philogonio ajudou a 
gêneres do país, na grande obra do patriotismo à qual se devotou” fundar o Instituto Histórico de Mato Grosso (IHMT) e, nesse momen-
(CORRÊA, 1933, p. 12). to passou a ocupar o cargo de vice-presidente da instituição e a 

Ao eclodir o movimento modernista no Brasil, em 1922, vemos implementar sua revista. Estratégias e táticas utilizadas nessas 
Philogonio, conjuntamente com outros membros do IHMT, empe-zonas culturais favoreceram a circularidade de concepções de 
nhado na construção de um teatro na capital. Segundo eles, o aper-educação e de ideologias políticas, marcando as primeiras déca-
feiçoamento intelectual e moral das sociedades se reflete no consu-das do século XX em Mato Grosso. Em conferência sobre a missão 
mo dos bens culturais da cidade que, por sua vez, deve promover do IHMT, ele sinalizava a tarefa necessária de “[...] imortalizar os 
comodidade em “todo país civilizado”. feitos dos que se foram, imortalizar os heróis e escolher modelos 

Publicado em 1946, o texto A Academia e as Belas Artes, faz para o futuro [...]” (CORRÊA, 1919, p. 52). 
referências à vida cultural e artística em Cuiabá desde sua funda-Para além da escola, as práticas escritas e discursivas, que 
ção, reconhecendo melhoramentos urbanos e arquitetônicos, exis-se materializavam na imprensa e nas produções dos meios de 
tência de monumentos, pontes, jardins, biblioteca pública. Também sociabilidade, tornaram-se instrumento de poder que instituiu e 
foram reconhecidos o Grand Hotel, o museu da Casa Barão, o Club disseminou estratégias “civilizadoras” neste cenário dos primeiros 
Internacional, inaugurado em 1904 com mobiliário importado dire-anos da República no Brasil. (FARIA FILHO, 2009). A operação histo-
tamente de Hamburgo. Nesse texto, o autor comenta sobre dese-riográfica reordena o passado legitimando e/ou silenciando histó-
nhistas, dramaturgos, musicistas e fotógrafos vindos de outras rias, grupos e memórias. 
regiões do país e do exterior, além da ocorrência de conferências Na Revista do IHMT, Philogonio publicou o artigo Separati-

6
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literárias, concertos, partidas de danças, recitais de declamação, Monarquia e República, de Latino Coêlho, História da Fundação do 
música instrumental e canto, grêmios literários e artísticos como os Império de Pereira da Silva, História da Independência de Francisco 
grêmios Júlia Lopes, Castro Alves, José de Mesquita e Álvares de Adolfo de Varnhagen, Por que me ufano de meu país do conde 
Azevedo. Affonso Celso, História do Brazil de Rocha Pombo e de João Ribeiro e 

Philogonio publicou na Revista do Centro de Letras, em Lições de História do Brasil de Joaquim Manoel de Macedo. Vemos 
1922, uma peça teatral para estudantes chamada A Federação alusão ainda a inúmeros políticos republicanos aos quais admirava, 
Brasileira – Phantasia escolar, na qual 21 alunos representavam os entre eles José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo.  
20 estados do país e o Distrito Federal. No roteiro, cada estado da Philogonio em seu percurso de estudos produziu, pois, pales-
federação em clima de competição e separatividade, expunha tras e conferências, vários discursos publicados principalmente nas 
em palco as peculiaridades de suas riquezas geográficas, culturais Revistas do Centro Mato-grossense de Letras e do IHMT . Em grande 
e econômicas e, ao encerramento, o Distrito Federal surgia con- maioria de suas produções encontramos alusão à Maçonaria Brasi-
clamando à união e ao empenho de todos num exercício conjun- leira que, segundo ele, contribuiu fundamentalmente para a con-
to rumo à superação do separatismo e ao progresso regional e cretização do projeto da Independência do Brasil; ainda há alusão 
nacional. Para além das diversidades e “[...] pequeninas competi- aos postulados republicanos e democráticos atrelados aos eventos 
ções bairristas que chegam até a rivalidade declarada, procuran- da Revolução Francesa e ao movimento de independência ameri-
do deprimir os irmãos da mesma federação com intriguinhas injus- cana; à França e aos Estados Unidos como nações pioneiras da 
tas [...]”, a solidificação de uma pátria coesa e progressista. democracia e do progresso, corroborando aspecto evolucionista 
(CORRÊA, 1922, p. 101). da humanidade e da própria História. Suas produções revelam-nos 

Homem culto, amante da língua portuguesa, percebemos ter sido maçom e ativista do movimento em Mato Grosso.
alta erudição em sua prosa escriturária e domínio vocabular e de Republicano convicto, assumia em seus escritos posição de 
oratória, revelando-nos uma formação humanista de influência enaltecimento aos “heróis nacionais” e aos eventos que culmina-
francesa; um aspecto estudioso e altamente conhecedor de filo- ram na proclamação, tendo em alta conta a ação do Exército no 
sofia, sociologia, política, gramática, mitologia grega, história movimento e na manutenção do regime. Nos rastros da ilustração 
universal e história política, bem próprios do caráter enciclopedista liberal, lemos nas marcas de sua escrita as crenças em uma “história 
da instrução do período. Traçando perfis dos homens de sua épo- imparcial”, e uma moral leiga presente nas instituições ligadas ao 
ca, vemo-lo satirizando preconceitos e hipocrisias da sociedade Estado e à educação e que levasse em conta a tolerância religiosa 
de seu tempo. e não a supremacia de uma religião em detrimento da outra. Citan-

Dado à leitura e aos estudos sistemáticos, identificamos no do Durkheim, ao preconizar a moral leiga, fala-nos dos princípios 
seu processo de formação intelectual a influência de vários auto- comuns à civilização: “[...] o respeito da razão, da ciência, das idéias 
res; entre eles, seu predileto: Cesare Cantù, historiador, professor e e sentimentos em que se baseia a moral democrática”  (CORRÊA 
intelectual italiano, autor da obra História Universal, em 72 volumes; apud Tocantins, 1999, p. 248). 
ainda o historiador português Rebello da Silva, Augusto Comte e No interior mesmo do IHMT e da Academia Mato-Grossense 
Rui Barbosa. Constituindo seu repertório de concepções e ideias, de Letras, diferentemente de vários membros católicos, Philogonio, 
da historiografia à política, identificamos referências a obras em embora se mostrasse espiritualista e cristão, rejeitava a dogmática 
circulação, como Educação e Sociologia de Émile Durkheim, católica e o ensino religioso nas escolas. No interior de grupos de 
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intelectuais unidos a partir de afinidades e sensibilidade ideológi- cesa de 1879, princípios também encontrados na declaração de 
cas, percebe-se em sua tessitura disputas e tensões, uma não- direitos dos cidadãos norte-americanos” (CORRÊA apud 
homogeneidade a se configurar por alianças relacionais tensas. TOCANTINS, p.509-10).

No artigo intitulado O Pan-Americanismo deparamo-nos Por outro viés, as classes populares, segundo ele, participam 
com a concepção de ideais republicanos atrelados a uma essên- igualmente da história como sujeito à medida que “refletem” e abra-
cia mesma do homem americano em seu sonho por liberdade; çam os desejos e ideais progressistas e democráticos daqueles que 
princípios de autonomia gestados no período colonial diante do lutam pela “sacrossanta causa”, sejam heróis da história ou repre-
forte sentimento de insatisfação e revolta contra as “mães pátrias sentantes da intelectualidade. Para ele, o povo não foi alheio à 
metrópoles” e que, segundo ele, culminou historicamente numa causa republicana e esta não foi somente um levante de quartéis. A 
“verdadeira explosão da consciência nacional”, e opinião popular manifestou-se na aceitação da proclamação, mas 
 desde há muito participava e apoiava movimentos nesse sentido. 

[...] aclimatação natural dos ideais democráti- Conforme discurso pronunciado aos 25 anos, quando no início de 
cos, que encontraram no homem americano sua carreira de professor, já dizia não acreditar no papel meramente 
[grupo tradicional, segundo ele] sem crises, observador e passivo da população do país e, para isso, tomava 
sem fome, sem separação de castas e sem como exemplo as revoltas populares, expressões de desagrado da 
nobrezas de nascimento, sem tradicionaes 

manutenção de privilégios das elites econômicas após a proclama-
famílias reinantes, mais ou menos degenera-

ção. (TOCANTINS, 1999, p. 61-7).das por seculares ligações de parentesco, o 
Na vida pública, Philogonio firmava-se como educador, natural defensor do regime republicano no 

parlamentar e jornalista, tendo sido sócio da Associação de Impren-qual se foram integrando todas as ex-colônias 
americanas que conseguiram a sua emanci- sa Mato-Grossense e escrito para vários jornais da capital como O 
pação [...] (CORRÊA, 1940, p. 63-4). Farol, A Coligação, O Mato Grosso, A Reação - este último, jornal 

independente que atacava o governo de Mário Corrêa; O Estado 
Muito embora não tenha vivido na riqueza, mas pertencido de Mato Grosso órgão do Partido Liberal mato-grossense, e ainda O 

a uma classe média, Philogonio, assumia um lugar na elite social Evolucionista órgão do Partido Evolucionista sob direção de Rubens 
como educador, historiador e político, membro atuante das princi- de Carvalho. Sua prática escriturária revela prosa elegante e muitas 
pais redes de sociabilidade da época. Seu amor e militância pelo vezes perpassada pela ironia como a utilizada para denunciar situa-
desenvolvimento social, político e cultural do estado de Mato ções de plágios que verificara em livros e artigos de imprensa.  Na 
Grosso lhe assegurariam papel de intelectual engajado nas lutas esfera literária Philogonio ajudou a ativar a Liga de Livres Pensado-
partidárias e ideológicas regionais e nacional do período. Torna- res, uma campanha antirreligiosa veiculada pelo jornal A Reação. 
nos perceptível em seus discursos a concepção de uma elite que Escreveu também a obra Cuiabá e, em 1921, no jornal Correio do 
se queria de vanguarda e responsável por ser exemplo moraliza- Estado publicou Limites de Matto Grosso e Goyás. 
dor das massas, numa intenção de “ilustrá-las” e as colocá-las no Em 1938, no Rio de Janeiro, Philogonio representou o estado 
caminho do progresso, numa “melhoria do nível intelectual e de Mato Grosso no Encontro das Academias de Letras e Associa-
moral do povo”. O Brasil “[...] tendo as suas elites formadas sob a ções Culturais do Brasil. Nessa ocasião, proferiu discurso cívico-
influência dos grandes princípios norteadores da revolução fran- político no Clube Militar por ocasião da visita de Júlio Strübing Müller, 
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interventor de Mato Grosso, à capital, e intitulado Uma Festa mato- de emergência, surgidas para manter a ordem, enquanto se prepa-
grossense no Rio de Janeiro. ra o advento de nova vida estável [...]” (CORRÊA apud TOCANTINS, 

1999, p. 511).
No campo político, Philogonio, como vimos, tornara-se mili-

tante aliado das ideias republicanas, sendo eleito em 1924, aos 38, 
vereador da Câmara Municipal de Cuiabá, pelo Partido Republica-           No início da República brasileira, diante da crise econômica 
no. Fundara o Partido Evolucionista na década de 1930 em oposi-e do cenário de inflação, desemprego, reforma urbana e alto 
ção ao Partido Liberal. Em 1934, por sua vez, período bastante con-custo de vida, os menos favorecidos socialmente viam-se ainda 
turbado politicamente, conduziu a bancada oposicionista na diante de uma tutela oligárquica dos coronéis, via mecanismos 
Assembleia como constituinte estadual. Um ano mais tarde, ajudou previstos em lei e que mantinham a exclusão e desmobilização 
a depor o governador do estado, Mário Corrêa da Costa, que ante-social (a exemplo da política do café com leite, o voto de cabres-
riormente havia chefiado o partido Evolucionista. to, as práticas clientelistas, etc.). Em expressões de desagravo, 

Em 1936, juntamente com outros deputados constituintes, eclodiram no país levantes populares, como a Revolta da Vacina 
dentre eles Júlio Müller e Estevão Alves Corrêa, ameaçados por (1904), a Revolta da Chibata (1910), a Guerra de Canudos (1893-
revolta armada local que visava deposição dos senadores Villas-1897), e a Guerra do Contestado (1912-1916). 
bôas e Vespasiano Martins, Philogonio precisou recolher-se no quar-Na Revolução de 1930, vemos Philogonio, assim como Dom 
tel do 16º B.C . No artigo escrito em 1937, intitulado Uma Temporada Francisco de Aquino Corrêa – fundador presidente do IHMT e mem-
no Quartel, ele discorre sobre o atentado sofrido no ano anterior, bro presidente de honra do Centro Mato-Grossense de Letras, 
quando sua residência e de outros deputados foram cercadas por posicionados a favor do governo provisório de Vargas, com vistas 
um grupo armado por volta das 22h30 com intenção de os ame-à superação da velha República oligárquica. Segundo ele, o 
drontrá-los e impedi-los de auxiliar os senadores. O cerco foi disperso governo se colocava “[...] acima das competições partidárias, até 
apenas com a chegada da força federal da guarda da delegacia por cálculo, para enfraquecer a ação dos partidos ou para esta-
fiscal, ficando os deputados trancados no porão de sua casa até belecer o equilíbrio das correntes por eles representadas” 
serem escoltados ao 16º B.C., onde passaram alguns meses rece-(CORRÊA apud TOCANTINS, 1999, p. 258). No tocante, entretanto, 
bendo proteção dos militares e cartas anônimas com ameaças. No à ditadura varguista de 1937 a 1945, Philogonio, deixou antever 
artigo, Philogonio discorre sobre a crise política e falhas nos progra-insatisfação frente à situação política do país, e a favor do consti-
mas dos partidos nacionais e locais; fala da revolução de 1930 que tucionalismo, com vistas à reimplantação da normalidade consti-
“golpeou” em certa medida as oligarquias estaduais. Este artigo foi tucional democrática. Em artigo posterior a 1945, em tom mais 
lido na Hora Literária oferecida ao interventor Manuel Ari da Silva moderado e conciliador, falava já das contribuições de Vargas no 
Pires que substituíra Mario Corrêa: desenvolvimento do estado de Mato Grosso, principalmente nos 

projetos da Marcha para o Oeste, das ferrovias implantadas e de 
[...] vieram a decadência e as agremiações certo avanço nas leis sociais e trabalhistas, e comenta: “[...] no 
regionaes sem articulação e sem coordenação Brasil, o governo do Presidente Getúlio Vargas com os seus perío-
de idéias. Valeram, d'ahí por diante, não os dos de regime constitucional e com as suas fases ditatoriais, estas 
programas, mas as ambições pessoaes. As opo-

excessivamente prolongadas, pois que as ditaduras são regimes 
sições passarem a ser pontos de escalas de 

O POLÍTICO
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futuros adhesistas; e os governantes, distribui- Eleito aos 64 anos membro da Comissão de Planejamento 
dores de favores e de violências, os chefes Econômico da Produção do estado pelo Decreto nº 851/50, de 
eventuaes dentro das circunscripções que janeiro de 1950, o professor, sem perder de vista os objetivos educati-
administravam. D'ahí as formações das olygar- vos que sempre marcaram sua trajetória, produziu manual de orien-
chias estaduaes, felizmente desfeitas pela 

tação para a educação do homem do campo, discorrendo sobre 
revolução de 1930, à qual devemos também 

prevenção e tratamento de enfermidades mais comuns naquele algumas úteis reformas constitucionaes na 
meio e intitulado: Livro de Leitura destinado às escolas rurais manti-ordem social. De partidos, entretanto, pouco 
das e orientadas pela Comissão de Planejamento de Produção do ou mesmo nada. Igual ou pior do que antes. A 

batuta da Dictador, depois Presidente, passou Estado de Mato Grosso. Nesta obra discutiu sobre aspectos da ali-
a regular a música para a dança. Aquele que mentação, da obesidade, do fumo, alcoolismo, malária, maleita, 
não quer atende-la perde o compasso e é amarelão, febre tifoide, disenteria, doença de Chagas e diarréia. 
posto fora da orchestra [....] (CORRÊA, 1938, p. Ressaltou ainda a importância da constituição da cidadania, do 
119). recrutamento militar e do combate ao analfabetismo. 

No interior da cultura política, campo de discursos concor-
Em 1946, aos 60 anos, Philogonio, como membro ao Partido 

rentes, Philogonio atuou a favor da instrução pública, do desenvolvi-
Social Democrático (PSD), partido, segundo ele, “da ordem e do 

mento político e cultural da população menos favorecida, com-
progresso”, apoiou a candidatura para presidência da República 

pondo diagnósticos da realidade e propondo intervenções em que 
do cuiabano Eurico Gaspar Dutra. Em pronunciamento em home-

se pudessem alterar suas condições. Nessa direção, Gramsci (1989) 
nagem ao conterrâneo, eleito chefe supremo da nação, identifi-

aponta a atuação dos intelectuais orgânicos ou populares que se 
cava o regime republicano segundo o ideário positivista e iluminis-

fundam à medida da acepção de política democrática, do des-
ta francês, enaltecendo personagens como Quintino Bocaiuva, 

vendamento pelo intelectual das contradições sociais, de sua cone-
Benjamin Constant e Floriano Peixoto; além dos movimentos que, 

xão com o mundo do trabalho e a socialização do conhecimento e 
segundo ele, deflagraram a Constituição da República no país, 

do poder com as massas.
como o movimento da Maçonaria, a Revolta de Felipe dos Santos 

Philogonio morreu aos 13 de setembro de 1952, aos 66 anos, 
(1720), a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Mascates (1710), a 

em seu retiro no Coxipó, com poucos recursos financeiros, e teve 
Confederação do Equador e Guerra dos Farrapos. 

seus funerais pagos pelo Tesouro e pelo governador do estado, Fer-
Muito embora Philogonio tenha estado ligado a uma gera-

nando Corrêa da Costa. Na atualidade, uma rua, uma biblioteca e 
ção, a um itinerário e a meios de sociabilidade comuns aos intelec-

dois colégios na capital levam seu nome.  tuais do período, que propagavam e legitimavam os valores de 
uma república democrática amparada num poder político forte e 
diretivo via elites, acreditamos que suas convicções políticas não 
tenham sido simplesmente modeladas pelas conveniências dos 

Ao nos reportar aos métodos mais utilizados no ensino de acessos às engrenagens de projeção social e aos dispositivos cul-
História nos séculos XIX e início do XX, vemos a ocorrência desta ciên-turais hegemônicos; parece-nos claramente estarem firmemente 
cia concebida como narrativa positivista de fatos pregressos, orde-comprometidas com uma ação política voltada para o desenvol-
nando-os cronologicamente segundo importância política e eco-vimento social e cultural de seu meio.

10

PHILOGONIO E O ENSINO DE HISTÓRIA
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narrativa do professor, tive muitos anos depois, nômica; as narrativas de acontecimentos e personagens conside-
quando consegui financeiramente fazer algu-rados importantes para a construção da nação constituem-se na 
mas excursões por países estrangeiros, conheci-forma predominante de exposição dos estudos históricos. O objeti-
dos apenas pela história. Exemplificando: ao vo da disciplina de História, nessa perspectiva, era reconstruir o 
visitar o Egito, muitos anos mais tarde, voltaram-

passado tendo como base a objetividade e uma suposta neutrali-
me à imaginação as figuras imponentes de 

dade. A metodologia de suporte era a verificação de documen- Cheops, Chefren e Myquerinos e aquela frase 
tos fidedignos na busca da captação do “real”, revelando-nos a de Napoleão perante o seu exército: 'Diante 
tendência chamada de historicismo. Segundo Bittencourt (2004), destas pirâmides, quarenta séculos vos contem-
o método da narrativa cria identidades e empatia já que os perso- plam!'. Na minha mente perdurava ainda a 

grandiosidade impar que eu criara para estes nagens são revelados em seu caráter humano, com alegrias, 
fatos. A esfinge e as pirâmides, achei-as muito dores, medos e esperanças. 
aquém daquelas eminentes figuras. Quanto ao Nessa valorização das narrativas, encontramos, em 1924, 
rio Gange aonde assisti a uma imersão batismal no Programa da Escola Modelo de Mato Grosso, anexa à Escola 
de um neófito, pareceu-me apenas um córrego 

Normal - onde Philogonio lecionou - recomendações específicas 
de águas turvas. Numa segunda visita fui-me 

aos professores de História do 1º ano: “Como Ensinar: Conversando conformando com a realidade de suas dimen-
e narrando, como se narrassem histórias de fadas, que tantos as sões. Comecei a enxergar a história por um 
crianças apreciam. Estas aulas devem ter mais feitio de diversão 'caleidoscópio', mais sintonizada com a realida-
do que de aulas propriamente; devem falar diretamente ao senti- de. Isto comprova a força de expressão de um 

professor muito competente e empolgante na mento e indiretamente à inteligência” (MATTO-GROSSO, Progra-
sua narrativa (TOCANTINS, 1999, p. 30-1).ma da Escola Modelo Annexa a Normal – 1924. Arquivo Público de 

Mato Grosso).  Dunga Rodrigues, ex-aluna do Liceu Cuiabano, 
Philogonio, alcunhado de Filó pelos alunos, que assim o cha-citando o método do professor de História Philogonio de Paula 

mavam às escondidas, estimulava seus alunos a estudar com afinco Corrêa registra que o mesmo: 
a matéria contida no compêndio adotado; era temido e tido à 
conta de austero por ser “[...] considerado duro nas notas que dava [...] Com sua voz de barítono, ou melhor, num 

tom relativamente grave e discurso bastante e rigoroso no processo de tomar lição.”  Segundo ex-alunos, pude-
explícito e fluente, a aula me economizava mos conhecer um pouco de seu método em sala. Para Afrânio Este-
muitas horas de estudo. Sem atropelar o voca- vão Corrêa, 
bulário e sem baralhar as frases, muito claras e 
concisas, o professor Filogônio ia-nos levando [...] As aulas tinham um esquema próprio: num 
a percorrer as vivências e as tramas da huma- dia, o professor dissertava sobre a matéria do 
nidade, a ponto de as personagens saltarem livro, explicava detalhes e, aula seguinte, 'toma-
vivas na nossa imaginação com seus escudos, va lição' dos alunos. Ninguém sabia quem seria 
copas e espadachins, terçando com habilida- chamado, por onde começaria a sabatina. 
de as armas da época.[...] o fato muito interes- Professor Philogônio andava pela sala, entre as 
sante que me ocorreu evidenciando a força carteiras, paletó e gravata, terno escuro, ouvin-

11
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do o aluno, às vezes até de costas. Era um 
suspense, pois todos poderiam ser escolhidos, Suas aulas eram magistrais. Conhecida o segre-
mesmo que estivessem sentados em lugar mais do de transformar o estudo da História em atra-
distante. Ele gostava de surpreender o aluno, ente e sugestiva incursão nos domínios do passa-
pegar os distraídos. [...] Lembrei-me do prof. do e do mundo hodierno. Philogonio abomina-
Philogônio, meu mestre, e de muitos momen- va a “decoreba”, palavra que não existia na 
tos pitorescos que ele, sisudamente, criava nas época [...] E aqui antecipava-se de algumas 
suas aulas, ouvidas em profundo silêncio, uns décadas à pedagogia contemporânea, para a 
com medo da sua fama de durão, outros qual o verdadeiro discípulo não é o que decora 
embevecidos com as exposições sobre histó- os textos ou as fórmulas, mas o que aprende um 
ria. [...] (TOCANTINS, 1999, p. 25-26). método. Tampouco é o que repete mas o que 

continua. Já então Philogonio utilizava o sistema 
de pesquisa como auxiliar da aprendizagem [...] Em depoimentos, ex-alunos falam que, para além do méto-
Um dos processos de Philogonio era o de propor do da narrativa, a preferência do professor, pela prática da pes-
aos alunos tópicos em forma de dúvidas. Por quisa, pela técnica da dissertação oral a partir de perguntas for-
exemplo: Calabar foi ou não traidor? A proposi-muladas (em que o aluno, mediante lógica e raciocínio, era cha-
ção tinha sentido, porque ele poderia ser consi-

mado a argumentar seus pontos de vista), e ainda a arguição 
derado traidor apenas sob o ponto de vista da 

sobre os temas estudados em detrimento da memorização, embo- Espanha e Portugal, que sustentava a guerra 
ra esta também fosse usada. contra a Holanda, mas não talvez para muitos 

brasileiros, que teriam preferido o domínio holan-Afrânio Corrêa,  comenta que nas tomadas de lição, o 
dês. Esta dúvida gerava outra: Teria sido mais professor Philogonio pedia aos alunos que discorressem sobre o 
vantajoso para o Brasil, se fosse colonizado pelos assunto previsto para a aula, e nestas ocasiões o estudante podia 
holandeses, caso vencesse a guerra? [...] Hoje, a seguir literalmente o compêndio ou discursar livremente sobre a 
História não admite o “se”, tais as variáveis que 

temática relacionando-a com assuntos correlatos; um aluno 
poderão surgir no desenvolvimento dos fatos 

começava a dissertar e, os outros, em sequência, iam comple- sociais. [...] (TOCANTINS, 1999, p. 654). 
mentando. Na maioria das vezes os estudantes decoravam o com-
pêndio e, do ponto onde um acabava a exposição, o outro conti- Dunga Rodrigues, ex-aluna do professor, registra na mesma 
nuava. Segundo Afrânio, isso “[...] sempre acabava criando pro- obra:
blemas e embaraços entre os colegas porque eu quase nunca 
seguia o livro, mas expunha meu entendimento sobre o objeto a [..] Quanto à História do Brasil, eu me dava ao 
partir de leituras complementares”. O procedimento que, embora luxo de fazer uma compilação de vários livros, 
fosse alvo de muitos elogios do professor e boa avaliação, “dificul- que encontrava na biblioteca de meu pai, para 

descobrir alguma dúvida e levá-la ao professor tava” a participação dos colegas depois dele que, “perdidos, não 
Philogonio, para obter esclarecimento. Pois, ele sabiam de onde continuar”. 
as destrinchava num segundo. A minha colega O ex-aluno do Liceu cuiabano, António de Arruda comen-
Ana Emília Peixoto de Azevedo perguntava-se: tou:
'por que você cata tantas dúvidas para trazê-las 

13
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ao professor?'. Eu mesma não sabia dizer! 'Por No campo da História da Educação permanece o desafio 
que?'. Hoje compreendo que um bom profes- de aprofundarem-se estudos das redes de sociabilidade no país e 
sor da História é aquele que desperta uma em suas diversas regiões que se dão a conhecer mediante produ-
empolgação patriótica ou de mera curiosida- ção escrita de intelectuais em cartas, artigos, ações de intervenção 
de no espírito de seus alunos. (TOCANTINS, 

social e política, discursos, associativismos e envolvimentos em deba-
1999, p. 30).

tes públicos. A Educação e a política, esferas sociais decisivas na 
formação dos indivíduos, cenários de tensões e combates, materia-

A atuação dos professores, como sabemos, é elemento 
lizam-se ante nossos olhos, dispositivos de mudanças, de novas tessi-

chave no processo de ensino e aprendizagem e, nos fins do século 
turas e maneiras de ver, a partir da ação de atores socialmente com-

XIX e início do XX, essa atuação foi também decisiva no processo 
prometidos.

de constituição do campo da escolarização, da História como 
disciplina na sua organização e definição de seus conteúdos e 
métodos, à medida que uns elementos eram percebidos mais 
eficazes e importantes que outros na formação pretendida. 

MATTO-GROSSO. Programa da Escola Modelo Anexa a Normal – 
1924. Arquivo Público de Mato Grosso.

CORRÊA, Estevão Afrânio. Entrevista concedida a Simone Ribeiro 
Nos processos de criação e transmissão cultural próprios de 

Nolasco. Cuiabá, MT, 14 jun. 2011. 
instâncias de sociabilidade diversas, Philogonio de Paula Corrêa, 
professor de visibilidade no cenário local, há 124 anos, legou-nos 

ANELLI, Maria Inês. A criação do Liceu Cuiabano e a formação dos 
uma herança cultural própria de sua geração. Suas práticas esco-

intelectuais no curso de línguas e ciências preparatórias. 2001. 
lares, tanto quanto sua prática escriturária, gestaram em sua 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Educação, 
época novas configurações de sentido nos planos individuais e 

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2001.
coletivos, escolar e social, produzindo teoria e realidade. Partícipe 
de uma elite cultural (campo heterogêneo formado por artistas, 

BITTENCOURT, Circe. Pátria, civilização e trabalho: o ensino de 
literatos, historiadores, educadores), ampliou, difundiu e vulgarizou 

história nas escolas paulistas (1917-1939). São Paulo: Loyola, 1990.
conhecimentos e ideias num período deveras conturbado e de 
decisivas consolidações políticas, sociais e educacionais.

______. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 
No corpo a corpo com os alunos ou no discurso do historia-

Cortez, 2004.
dor, do homem público ou político, as experiências e as represen-
tações estabelecendo relações, mobilizaram interlocutores e 

CHERVEL, André. História das Disciplinas Escolares: reflexões sobre 
constituíram novas fileiras de intelectuais que, a partir dele, se 

um campo de pesquisa. Revista Teoria & Educação, Porto Alegre, nº foram delineando. A Escola tanto quantos outros cenários culturais 
2, p. 177-229, 1990.como revistas, associações, jornais, cafés, constituíram-se ontem e 

hoje estruturas de sociabilidade produtoras de redes de adesões. 
CORRÊA, Philogonio de Paula. Discurso. (Proferido pelo orador 
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Histórico e Geográfico no estado. (LEOTTI, 2011). da Academia.
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O Grupo Escolar Filogônio de Paula Corrêa na Guia e a Escola 
Municipal Filogônio Corrêa no bairro do Campo Velho.

MATTO-GROSSO, Programa da Escola Modelo Annexa a Normal – 
1924. Arquivo Público de Mato Grosso.

Palavras de seu ex-aluno Afrânio Corrêa, jornalista e membro do 
IHGB. (TOCANTINS,1999, p. 25).

Entrevista com Afrânio Estevão Correa, ex-aluno de Philogonio e, 
hoje com 89 anos, que se tornou intelectual jornalista e escritor. 
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O artigo objetivou caracterizar a ocupação da avicultura de corte em Mato Grosso, enfocando diferentes 
aspectos do processo econômico, bem como da sua manutenção. Permitiu explicar as diversas tecnologias usa-
das na avicultura de corte a partir da colonização, classificando o estado em diferentes regiões e com característi-
cas distintas. Identifica-se ainda a ampliação da produção e da qualidade do rebanho relacionada à migração 
recebida pelo estado com a produção de matéria-prima e a consequente instalação de frigoríficos nas regiões 
específicas de desenvolvimento da atividade no estado.
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ABSTRACT

 INTRODUÇÃO

O PIONEIRISMO DA ATIVIDADE DE AVICULTURA DE CORTE

de matéria-prima e a consequente instalação de frigoríficos em 
regiões do estado, onde a estrutura fosse permitida.

A avicultura de corte em Mato Grosso passa a chamar a 
atenção do Brasil e da Região Centro-Oeste, não só pela proximida-This paper characterized the poultry expansion in Mato 
de dos insumos, como também, por incentivos fiscais, possibilidade Grosso focusing on different aspects of the economic processes, as 
de redução de custos e de produção em larga escala. Há também well as their maintenance. It allowed the explanation of the various 
uma diferenciação na seleção de produtores, em número cada vez technologies used since the colonization projects. The State was 
menor, e com número cada vez maior de granjas. Os números de analyzed in separate regions that have different characteristics. It is 
alojamentos¹ são crescentes e os projetos de expansão estão ape-also identified the production expansion and the herd quality 
nas no início. Os projetos junto ao BNDES e concessão de valores de linked to migration into the State and production of raw materials 
créditos através do programa Fundo Constitucional do Centro-with consequent installation of slaughterhouses in all regions of the 
Oeste (FCO) têm se mostrado significantes no financiamento de State.
agroindústrias e de produtores, gerando um cenário que possivel-
mente em dez anos possa projetar o Estado como um dos maiores Keywords: Poultry Sector, Mato Grosso, colonization.
produtores brasileiros não só em commodities de soja e milho, como 
também no setor avícola.

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a ocupação 
da avicultura proveniente da colonização, caracterizando a produ-
ção avícola de acordo com cada região do estado.m Mato Grosso, a atividade de avicultura de corte surgiu na 

década de 1980 e desenvolveu-se na década de 1990. O 
rebanho de aves de corte ocupa desde 1992 a maior porção 

representativa de aves no Estado. 
Nas décadas de 1980 e 1990, graças a incentivos fiscais, Entretanto, recentemente, em decorrência da busca de 

ocorre a expansão da soja e posteriormente um plano de desenvol-eficiência, os produtores passaram a modernizar o processo pro-
vimento para abate de pequenos animais, idealizado pela empresa dutivo de criação de aves de corte. Dessa maneira, o alojamento 
Sadia, com base no principal alimento proporcionado pela soja, o de um maior número de aves de corte e a redução no número de 
farelo. Este projeto teve suas bases instaladas nas cidades de Rondo-produtores passaram a incorporar o cenário do sistema produtivo. 
nópolis, Campo Verde e Chapada dos Guimarães e foi também Por outro lado, em função das pressões ambientais exercidas por 
grande responsável pelo consumo de farelo do Estado na época. países compradores, principalmente da Europa, têm sido exigidos 
(MARTA; FIGUEIREDO, 2007). maiores cuidados no processo de produção. A não opção por 

A avicultura de corte em Mato Grosso é decorrente deste essa alternativa pode inviabilizar a produção e comercialização 
processo, que possibilitou a atração de plantas agroindústrias de da carne de frango ou provocar barreiras nos negócios do setor. 
abate e processamento através de incentivos fiscais, como, por A partir da década de noventa, houve ampliação da pro-

dução e da qualidade do rebanho considerando a forte migra- exemplo, o PRODEI² e mais recentemente, o PRODEIC³. 
ção recebida pelo estado, que passou a ter ampliado o mercado O núcleo pioneiro no estado para criação de aves de corte 

E
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foram os municípios do Sul de Mato Grosso, Campo Verde e Cha- de qualidade do produto e maior competitividade do setor em 
pada dos Guimarães. A produção da avicultura em Mato Grosso Mato Grosso. 
surgiu por intermédio e iniciativa da empresa Sadia, que planejava De maneira geral, considerando aqueles aspectos, quatro 
instalar no município uma unidade de abate e processamento de regiões pioneiras se destacam na produção de aves de corte, com 
pequenos animais e buscava nesse estado um lugar que reunisse características semelhantes: o Sudoeste, o Sul e o Norte do estado. 
condições de adaptação para o processo de produção. Em fun- No Sudoeste, as regiões de Tangará da Serra e Cáceres, têm-se 
ção da necessidade de utilização de energia, que por sinal, o especializado na avicultura em parceria com pequenos produtores 
município não possuía na época de 90, a planta industrial teve que e processos de produção de forma automatizada. Ao norte, a 
ser instalada no município de Várzea Grande, vizinho da capital região que envolve o Alto Teles Pires, abriga os municípios de Lucas 
Cuiabá. No entanto, o principal item a onerar os custos de produ- do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, municípios considerados produ-
ção, e que permanece até os dias atuais, é a distância do municí- tores em larga escala, pois há ocorrência de aumento no número 
pio até a planta de abate em Várzea Grande. Na região Sudoeste, de alojamentos para pequeno número de produtores e estabeleci-
mais especificamente, Tangará da Serra, o processo começou a mentos (granjas). Na Região Sul, composta por Campo Verde e 
desenvolver-se em 1994, através da empresa Anhambi, com o Primavera do Leste, há a porção mais antiga, composta por produ-
aumento no número de alojamentos de aves e desenvolvimento tores que assim como na região de Tangará da Serra, ajudaram a 
do processo produtivo de integração indústria-produtor. Na região desenvolver o processo em larga escala da avicultura de corte em 
ao Norte do Estado, no município de Nova Mutum e Nova Marilân- Mato Grosso com pequenos produtores. 
dia, da empresa Mary Louise dava início ao processo de abate de Pode-se perceber que nas décadas de 1980 e 1990, a produ-
aves, inaugurando a atividade nesta parte de Mato Grosso. ção de aves de corte no Estado concentrava-se nas regiões Sul e 

Sudoeste e com pouca atividade ao Norte. Com o passar dos anos, 
especificamente a partir do ano 2000, ocorre uma desconcentra-
ção em função da instalação das plantas industriais, passando a 
localizar a avicultura de corte principalmente nos municípios que Algumas regiões do Estado, principalmente aquelas consi-
compõem a região Norte de Mato Grosso.deradas de ocupação pioneira, sempre apresentaram caracterís-

ticas consideradas ideais para a criação de avicultura de corte. 
Destaca-se a região de Campo Verde, bem como a região do 
Alto Teles Pires e Sudoeste do Estado, Tangará da Serra. Essas 
regiões são dotadas de condições climáticas propícias e proximi- A partir dos anos noventa, com a instalação de plantas agro-
dade de insumos, de tal maneira que podem ser consideradas industriais, o desenvolvimento da avicultura passou a consolidar-se, 
regiões favoráveis a investimentos para formação do processo de não somente pelos incentivos fiscais às indústrias, bem como pela 
criação de aves. formação de alianças mercadológicas com produtores criadores 

A partir do período de 2002, foram introduzidos, de maneira de aves de corte, os denominados integrados. Estes por sua vez, 
contínua, pelas agroindústrias de abate e processamento – os estabeleceram os denominados “contratos de integração” bus-
processos de abates para exportação, inaugurando uma nova cando reduzir flutuações de mercado e garantir a venda de seu 
fase da avicultura de corte, voltada para a melhoria nos processos produto às empresas integradoras. Estas, no papel de compradoras, 

FORMAÇÃO DE REGIÕES DE AVICULTURA DE CORTE

INTEGRAÇÃO DA AVICULTURA DE CORTE E AGROINDÚSTRIA
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passaram a adquirir desses produtores a garantia de oferta da 
matéria-prima para a indústria, possibilitando ganhos de escala de 
produção e possibilidade de aumento na sua parcela de merca-
do. 

As indústrias, através dos contratos de integração, passa-
ram a fornecer a seus parceiros, serviços como assistência técnica, 
ração, medicamentos e matéria-prima para a produção, neste 
caso, pintinhos de 1 dia. Além disso, objetivando a redução de 
custos na principal matéria-prima que compõe a ração, procura-
ram integrar a fábrica de ração como fonte de fornecimento de 
insumos à produção, visando novamente, à possibilidade de redu-
ção de custos.

Outra forma de articulação da avicultura de corte com a 
agricultura moderna - produtora de arroz-, é o aproveitamento do 
resíduo deste insumo para a confecção da  cama de frango, 
importante insumo da produção e que acaba retornando ao 
produtor avicultor como renda alternativa quando comercializa-
do para produtores rurais de culturas temporárias, como soja e 
milho. 

A pesquisa foi direcionada em função das indústrias frigorí-
ficas de abate e processamento e orientada em relação à locali-
zação e proximidade da produção de frangos.  Através da locali-
zação dos municípios, a saber: Campo Verde, Tangará da Serra, 
Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, pode-se perceber que 

Mapa da localização da Avicultura Comercial de corte em Mato as indústrias de abate e processamento procuram orientar os pro-
Grossodutores integrados num raio de atuação próximo à indústria de 
Fonte: Indea- MT (2008)abate, aos matrizeiros, incubatórios e fábricas de ração, procuran-

do não estender uma distância  que seja superior a 150 km.
Observa-se que as indústrias de abate e processamento 

estão localizadas nos municípios próximos a seus matrizeiros, incuba-
tórios e estabelecimentos de corte (produtores integrados). Nenhu-

CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COM ATIVIDADE DE AVICULTURA 
DE CORTE EM MATO GROSSO
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ma empresa invade o espaço de outra devido a acordos informais 1997, quando chegou a registrar um plantel de 943 mil cabeças, 
de estabelecimentos e produtores. No entanto, devido à carência porém, já no período atual, este número representa modestas 371 
de limite geográfico, empresas situadas em Lucas do Rio Verde e mil cabeças. O município de Jaciara, por fazer parte da vizinhança, 
Sorriso, através de seus produtores integrados, vêm ocupando os registrou a maior alta de alojamentos em 2006, chegando a 403 mil 
mesmos municípios. cabeças, reduzindo em 2007 para 348 mil cabeças. Segundo infor-

A Figura 1 revela ainda a ocorrência de desconcentração mações do (Indea - MT) em ambos os municípios a tendência para 
espacial em termos de aviários localizados na região de Primavera 2008 é de redução de alojamentos, ficando Dom Aquino com ape-
do Leste, sul do Estado e concentração espacial maior ao longo nas 163 mil cabeças, Chapada dos Guimarães com 304 mil cabeças 
da BR-163, microrregião do Alto Teles Pires, Norte do Estado, nos e Jaciara com apenas 212 mil cabeças no mesmo período. 
municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, devido à O rebanho no município de Campo Verde continua evoluin-
proximidade de insumos, soja e milho. No entanto, a região de do em função da demanda de abates e cogita-se a possibilidade 
Tangará da Serra, devido ao antigo processo de ocupação da de instalação de uma nova planta no município, haja vista que a 
avicultura de corte naquela região, continua a apresentar desen- energia elétrica, que antes era precária, hoje está disponível e colo-
volvimento da atividade, valendo-se da proximidade de grãos ca o município como maior produtor de algodão do Estado e uma 
com o município vizinho, Campo Novo dos Parecis. das referências brasileiras do agronegócio.

O município representa o maior rebanho em produção de O destino da produção de aves de Lucas do Rio Verde é a 
corte. O rebanho, considerando o período de análise de 1990- indústria de abate da Sadia, situada no próprio município. A empre-
2007, apresentou evolução em termos percentuais de 774%, quan- sa Sadia está situada nesse município, onde, estrategicamente, 
do, já em 1992, registrava cerca de 1 milhão de aves em termos de planeja-se transformar a indústria na maior da América Latina. Dessa 
rebanho para corte. Em 2007 o município registrou aproximada- forma, os números tendem a apresentar para os próximos anos um 
mente rebanho 8,8 milhões de rebanho de aves de corte. A ten- crescimento bastante acentuado em termos de rebanho de aves 
dência, de acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuá- de corte.
ria de Mato Grosso (Indea-MT) para 2008, é uma redução para Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
cerca de 5 milhões no rebanho de aves de corte, indicando a (IBGE) apresentam um quadro tímido para a avicultura de corte, a 
estratégia de transferência de alojamentos de rebanhos para o princípio, até o período de 2006; no entanto, em 2007, com o início 
município de Lucas do Rio Verde. do desenvolvimento da instalação da indústria de abate ocorre 

O rebanho ainda é estendido a outros municípios vizinhos, uma evolução de 698% no plantel de corte, com previsão para 2008, 
como Chapada dos Guimarães, Dom Aquino e Jaciara. O municí- segundo dados (Indea-MT), de um crescimento que pode atingir, de 
pio de Dom Aquino apresentou em 2007 um rebanho de 935 mil acordo com o número de alojamentos, um rebanho de 3,677 
cabeças, onde a evolução acentuou-se em 2007. Chapada dos milhões de aves.
Guimarães, um dos municípios pioneiros no processo de alojamen-
tos em Mato Grosso, registrou um boom nos períodos de 1996 e 

O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E REGIÃO  O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
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OS MUNICÍPIOS DE NOVA MUTUM E NOVA MARILÂNDIA

O MUNICÍPIO DE SORRISO E REGIÃO

sa em manter o plantel em um raio menor de integração e também 
pela adequação com as questões que envolvem o meio ambiente, 
já que os produtores de Nova Marilândia, em sua maioria, estão A aquisição da empresa Mary Louise, com capacidade de 
inadequados do ponto de vista das necessidades atuais de integra-abate de 60 mil aves/dia, pela empresa Perdigão Agroindustrial 
ção.em 2005 por R$ 40 milhões de reais movimentou e deu nova cara à 

economia da avicultura no município. O nível de investimentos e a 
tecnologia empregada na instalação da planta industrial propor-
cionaram melhora na geração de renda dos antigos produtores 
de frango, como também para os que decidiram entrar no negó- A atividade da avicultura de corte no município é recente, 
cio. O município de Nova Marilândia também é contextualizado data do período de 2002 em diante. Desde o período de sua recen-
nesta parte do capítulo, pois fazia parte do antigo abatedouro da te evolução, a avicultura de corte apresentou crescimento da 
Mary Louise. O destino da produção de aves de Nova Mutum e ordem de 692%, saltando de um rebanho de 92 mil aves em 2002 
Nova Marilândia é a indústria de abates da Perdigão, situada no para 731 mil aves em 2007, sendo que o período que registrou maior 
município de Nova Mutum. alta foi de 2003 a 2007, crescendo cerca de 497%. De acordo com o 

No período de 2002 a 2007, a evolução da avicultura de (Indea-MT), em 2008, levando-se em consideração o número de 
corte apresentou desenvolvimento em termos percentuais de alojamentos, o plantel deve aumentar cerca de 176%, chegando 
104%%: em 2002 registrou rebanho de 1,2 milhões de aves e cres- ao número de 2 milhões de aves.
ceu mais acentuadamente em 2006 onde se registrou 2,1 milhões O destino da produção de aves para corte de Sorriso, Vera e 
de aves, voltando a aumentar novamente em 2007, para atingir Sinop são as indústrias de abate da Sadia em Lucas do Rio Verde e 
um plantel de 2,5 milhões de aves. De acordo com dados do Anhambi, situada no município de Sorriso. Ainda que em pequenas 
(Indea-MT) em 2008, com base no número de alojamentos, o reba- proporções, no entanto, não menos expressivo em relação a outros 
nho de corte em Nova Mutum atingiu o número de 4,5 milhões de municípios do estado, Vera e Sinop também concentram números 
aves. Nova Marilândia, apesar de não fazer divisa com o município da produção de aves. Os alojamentos começaram a desenvolver-
em questão, situa-se no mesmo processo de integração da se em 2004, e de forma mais acentuada entre o período de 2006 e 
empresa Perdigão Agroindustrial e no período analisado de 1990 a 2007.
2007 registrou evolução de 92% em termos de rebanho de corte. A A concentração da produção no município de Vera apre-
evolução do rebanho acentuou-se no período de 2002 e cresceu sentou crescimento de 1.116% no decorrer de 2004 a 2007 chegan-
até 2006, registrando pequena queda em 2007, de 20% em rela- do ao final do período com 750 mil aves. Em Sinop no mesmo interva-
ção ao período anterior. lo o crescimento registrou aumento de 163%, terminando o período 

 O número de cabeças registrado em Nova Marilândia no com 505 mil aves. Para 2008, com base no número de alojamentos, a 
período de 2002 era de 747 mil aves, que em 2006 chegou a regis- tendência é de desconcentração para o município de Vera e maior 
trar 1,8 milhões de aves - aumento de 141%. Para 2008, de acordo concentração no município de Sinop, fruto dos contratos de inte-
com dados do (Indea-MT), este número deverá se manter na casa gração da Sadia. Os dados apontam que no município de Vera a 
de 1,3 milhões de aves, redução de 4,4% se comparado a 2007. Os redução será de 76%, reduzindo o rebanho para 180 mil aves. Já 
números apresentados demonstram interesse por parte da empre- para Sinop, ocorrerá um pequeno aumento, registrando um reba-
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nho de 510.000 aves. dual (SISE) e abate de 25.000 aves/dia, aproximadamente, situada 
no município de Mirassol D'Oeste.

O município de Mirassol D'Oeste apresenta o maior rebanho 
de aves e deve atingir o número de 383.000 aves em 2008. Ainda 
para este período, apresentam-se os municípios de maior represen-A avicultura demonstra evolução a partir de 1994, possivel-
tação como Reserva do Cabaçal, com rebanho de 350.000 aves, e mente coincidindo com a instalação da planta agroindustrial da 
São José dos Quatro Marcos, com rebanho de 171.500 aves. Na empresa Anhambi. Em 1994 o número de cabeças registradas era 
sequência, os municípios de menor expressão, mas que compõe o de 667 mil aves e no final do período analisado, ou seja, 2007, o 
todo: Curvelândia, Cáceres e Glória D'Oeste.número chegou a 2,6 milhões, representando um aumento em 

termos percentuais de 298%. O destino da produção de aves de 
Tangará da Serra é a indústria de abates da Anhambi, situada no 
mesmo município.

Para o período de 2008, de acordo com dados do (Indea-
O sistema de integração é fruto de um processo lento de MT), com base no número de alojamentos do município, o reba-

evolução do modelo tradicional de integração da avicultura brasi-nho pode chegar a 4 milhões de aves, registrando um aumento de 
leira, presente no Sul do país. Algumas das características deste 53%. Este aumento é fruto de novos contratos com o Banco do 
novo modelo para Mato Grosso - particularmente quanto à utiliza-Brasil, que proporcionam aumento do número de aviários para os 
ção de inovações, tecnológicas como automação de alimenta-produtores já integrados à empresa e outros que por ventura 
ção, o uso de equipamentos de climatização, módulos de confina-venham a integra-se à empresa.
mento de grande escala entre outros - são observadas, ainda que 
de maneira parcial, no modelo tradicional de integração. A grande 
diferença entre os dois modelos está na homogeneização destas 
características no conjunto de integrados de uma mesma planta A região de Cáceres apresenta pequenos produtores, 
industrial.caracterizados como agricultores familiares e que se apresentam, 

As características principais desse sistema incluem ainda: o segundo informações do (Indea-MT), em situação irregular em 
alto nível de automação dos aviários; o grande volume de aves termos de regularização e adequação as novas leis ambientais 
confinadas por aviário/produtor integrado; a redução no número para o desenvolvimento da avicultura. O município de Cáce-
de produtores integrados para cada planta industrial e, dessa for-res chegou a registrar em 1974 um rebanho de 243 mil aves; no 
ma, do número de contratos estabelecidos pela agroindústria inte-entanto, já em 1984, dez anos depois, o rebanho havia reduzido 
gradora; integrados com maior capacidade de alavancagem de cerca de 70%, registrando apenas 71 mil aves. A região é compos-
financiamento em função do percentual generoso de terras, dadas ta pelos municípios de Araputanga, Mirassol D'Oeste, Cáceres, 
como garantia hipotecária, e aumento significativo nos custos de Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal e 
instalação de novos aviários (seja pela automação, seja pela ampli-Glória D'Oeste. Estes, juntos, representam um rebanho de um 
ação no tamanho do aviário); melhores informações sobre o merca-milhão de aves  e sua produção abastece a empresa agroindustri-
do pelos produtores; produtores que buscam alternativas de investi-al Marques & Caetano Ltda, única com registro de inspeção esta-

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES COM ATIVIDADE DE AVICULTURA DE 
CORTE EM MATO GROSSO

A REGIÃO DE CÁCERES: OUTRA REALIDADE
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mento (melhor retorno do capital investido e/ou simplesmente za-se nos municípios de Sorriso e Tangará da Serra, vinculados à 
uma nova fonte de renda); o uso predominante de mão de obra empresa agroindustrial denominada Anhambi; Nova Mutum e Nova 
assalariada nos aviários; a reespacialização das agroindústrias Marilândia, integrados à empresa Perdigão agroindustrial; e Campo 
integradoras em função da necessidade de se localizar em Verde e Lucas do Rio Verde, referentes à empresa agroindustrial 
regiões com abundância de matérias-primas e insumos; a existên- Sadia.
cia de concessão e incentivos fiscais necessários para a redução Os custos iniciais identificados para que os produtores pos-
do risco de possíveis perdas financeiras com o investimento. sam entrar no negócio, ou seja, possam vir a assinar um contrato de 

Cabe salientar, portanto, que a essência da ideia do que integração, residem na necessidade de adequação das exigências 
vem a ser o processo de integração não muda, seja o integrado ambientais; Licenciamento Ambiental Único (LAU), distância neces-
pequeno ou médio/grande produtor. Em qualquer dos modelos a sária de fábricas alimentícias, distância da área urbana e de outras 
integradora fornece, ao integrado, o pintainho de um dia, a ração criações ou até abandono da atividade com bovinos e suínos, de 
para alimentação, a assistência técnica e o medicamento veteri- energia para adequação da rede elétrica às necessidades dos 
nário para os vários estágios de produção. O integrado se respon- aviários e de construção civil, como galpões no formato túnel, com 
sabiliza pela construção dos aviários e instalação dos respectivos forração da parte superior, e que sejam de alvenaria e não de made-
equipamentos, de acordo com as determinações da integradora ira. Dessa forma, os produtores mais antigos estão tendo dificulda-
e instituições ambientais, e entrega o produto quando este estiver des em se adequar a essas novas leis ambientais propostas pelo 
com o peso apropriado para o abate, seja para o mercado inter- órgão fiscalizador, (Indea-MT), pois a construção dos aviários não foi 
no ou para exportação. O pagamento ao integrado é realizado projetada para atender a tais exigências, e o prazo para adequa-
pela empresa integradora, de acordo com indicadores técnicos ção determina que sejam realizadas até final de 2009. 
constantes do contrato de integração celebrado entre as partes. Todos os aviários, além das adequações ambientais neces-
A integradora, portanto, terceiriza a engorda das aves junto aos sárias, devem possuir ainda fossa séptica para descarte de aves 
produtores integrados (PAULILO, 1990). mortas, caixa d'água, silos de até 20 kg para cada aviário para alo-

Os produtores denominados “integrados” possuem carac- jamento de ração, que é distribuída pela empresa integradora, 
terísticas distintas em cada região de integração. A diferenciação motores para controle em caso de falta de energia, cama de fran-
também faz parte do tipo de interesse da empresa integradora, ou go que deve ser inserida para forração da área onde serão alojados 
seja, para cada região a aliança mercadológica passa a adquirir os frangos - dependendo do barracão poderão ser necessárias 13 
características peculiares que diferem um produtor de outro. Os toneladas, sistema de aquecimento, que pode ser movido a gás ou 
mais antigos possuem entre um e dois aviários, semelhante ao a carvão, além é claro, de comedouros e bebedouros automáticos. 
processo de integração do Sul do país. Os mais modernos ou tec- A cama de frango ao final de cada período de 12 meses ou 6 lotes é 
nologicamente avançados possuem o sistema de integração em retirada, podendo gerar até 140 toneladas, e pode ser vendida a 
núcleos. Entenda-se núcleo como o conjunto que possui quatro um preço médio de R$ 50 reais/tonelada, gerando fonte de renda 
aviários/barracões com média de alojamentos de 25.000 aves por extra ao produtor. A outra utilidade para a cama é ser utilizada 
aviário/barracão, totalizando 100.000 aves alojadas para a produ- como adubo para outras culturas, algo que os grandes produtores 
ção em um núcleo. das culturas de soja e milho estão realizando na substituição de ferti-

A produção em larga escala da avicultura de corte locali- lizantes no momento do plantio.
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Há todo um planejamento no alojamento dos frangos tro aviários, exigência mínima dos projetos de integração em vigor, o 
desde a fase inicial até a retirada. Normalmente há ocorrência de valor pode chegar a R$ 1.28 milhão de reais. 
três tipos de rações, uma para cada fase de desenvolvimento. A A exigência da instituição financeira, visando melhor adim-
fase inicial normalmente, dura 8 dias, composta por vacinação e plência dos processos de financiamento, constitui duas contas para 
maior necessidade de assistência técnica. A fase intermediária ou o produtor: uma para depósito dos valores correspondentes ao 
de crescimento tem a duração de 20 dias; e a fase final, normal- financiamento e outra para o depósito das receitas do produtor. 
mente, de 8 dias e pode variar de acordo com as necessidades da Dessa forma, 60% são depositados para cumprimento da dívida de 
empresa integradora.É nesta fase que o integrado passa a ter mais financiamento e o restante, normalmente 40% é depositado na 
preocupação, pois há a necessidade de administração da ração, conta do produtor. O produtor ainda é responsável pelo recolhi-
de forma que o frango não ultrapasse nem o número de dias, nem mento do Funrural na entrega dos lotes à empresa integradora, que 
o peso de abate; no entanto a partir do 44º. dia os lucros do produ- faz o recolhimento e desconta do produtor, conforme descrito em 
tor começam a se esvair, já que põe em risco o valor da conversão borderô entregue no momento do depósito em conta, normalmen-
alimentar, calculada com base no índice de eficiência europeu. te realizado à vista, 10 dias após a entrega do lote à empresa inte-

Os investimentos necessários, atualmente, para se construir gradora.
um aviário levam em consideração a garantia hipotecária para a 
realização do financiamento e o aval da empresa integradora. A 
garantia hipotecária leva em consideração a quantidade de 
terras que possui o produtor. Em média são necessários 100 hecta- Antes de iniciar a caracterização dos produtores de Campo 
res, além, é claro, do aval da empresa integradora, principal item Verde, vale dizer que toda a produção deste município é destinada 
a ser considerado na concessão do empréstimo. A maioria dos à planta agroindustrial da Sadia de Várzea Grande, que possui 
financiamentos é adquirida através do Fundo Constitucional do capacidade para abates diários de 270.000 aves, situada no municí-
Centro-Oeste por intermédio do Banco do Brasil. Há exceções por pio vizinho à capital Cuiabá. A característica dos produtores situa-
parte dos produtores residentes em Lucas do Rio Verde, que adqui- dos nesta região, localizada a 130 km da capital, é bastante diferen-
ram financiamentos do BNDES, através do FINEM. Para que o pro- ciada: de um lado há os pequenos produtores, localizados em sua 
dutor venha a ter acesso a este processo, deve apresentar carta- grande maioria na área denominada “agrovila”, situada a 8 km do 
proposta ao Banco do Brasil, apresentando também, documentos município, e de outro lado os médios e grandes produtores que têm 
que evidenciem que a propriedade não possui débitos, que possui na avicultura fonte alternativa de renda e produzem algodão e soja, 
registro no INCRA, e que tenha o Licenciamento Ambiental Único situados em outras regiões do município e nos municípios vizinhos, 
(LAU). A carta - proposta é encaminhada à Secretaria de Desen- Chapada dos Guimarães e Dom Aquino, com áreas de terra superi-
volvimento Rural, onde será analisada pela Câmara Setorial que ores a dois lotes, ou seja, acima de 100 hectares. Os pequenos pro-
aprova ou não a carta-consulta, habilitando mediante apresenta- dutores possuem características de agricultores familiares, ou seja, 
ção das informações do projeto, que será fiscalizada pela institui- tem no máximo uma área de terra de até 60 hectares, e no máximo 
ção financeira concessora do financiamento. A título de informa- dois aviários. Vale dizer que alguns, no entanto, apesar de possuírem 
ção, os valores necessários para a construção de um aviário giram área semelhante, desenvolvem a avicultura que pode chegar a 
em torno de R$ 320 mil reais. Dessa forma, para um núcleo de qua- dois núcleos de quatro aviários cada, situando sua faixa de renda 

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE
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em outro patamar. que provoca discussões e desentendimentos entre os produtores e 
São ao todo 520 aviários e aproximadamente 233 aviculto- as agroindústrias. A realidade do município evidencia tal situação. 

res, distribuídos em Campo Verde e demais municípios, como Dom Em virtude da necessidade e da própria adequação da empresa 
Aquino, Jaciara e Chapada dos Guimarães, sendo que destes 520, integradora, o frango pode demorar até 55 dias para ser retirado, o 
100 pertencem à empresa Sadia. A empresa possui contratos de que pode em função da linhagem adotada, levar ao infarto do 
integração da ordem de 100% com todos os produtores. A grande animal. Dessa forma, o ideal é que o frango seja retirado com até 49 
maioria possui na avicultura sua principal fonte de renda. Para dias. A mortalidade para o município está dentro do especificado, 
atender a demanda mensal da empresa integradora são neces- podendo chegar até 4%. O número de lotes alojados dependerá do 
sários cerca de 8.100.000 aves mensais, dessa forma, há a necessi- vazio sanitário proposto pela empresa integradora, que pode variar 
dade do correspondente número de alojamentos existentes no de 8 a 20 dias para Campo Verde. Quanto maior, menor o número 
município, os quais de acordo com dados do Instituto Brasileiro de de lotes. Em média, os produtores conseguem alojar seis lotes por 
Geografia e Estatística (IBGE) estão situados no município e região. ano. A remuneração do frango, como citado anteriormente, é cal-
Em função da distância, o raio de atuação da empresa é um dos culada com base no índice de eficiência europeu, podendo variar 
maiores registrados, cerca de 130 km. de R$ 29 centavos a R$ 33 centavos/frango para os produtores do 

A maioria dos produtores possui de 2 a 4 aviários, ou seja, município em questão. A conversão alimentar está dentro do 
65% são considerados médios produtores. A outra faixa, composta padrão de conversão para os moldes de Mato Grosso, variando de 
por 20%, é representada pelos pequenos produtores, que por se 1,8, a no máximo, 1,6 quilos de ração para cada 1 kg de frango. A 
situarem em escala mínima de produção e por apresentarem cama de frango pode atingir até 140 toneladas por aviário e o 
dificuldades quanto à adaptação em relação às exigências de preço no município varia entre R$ 40 a R$ 50 reais/tonelada. Os pro-
caráter ambiental, encontra-se em situação de abandono da dutores, dependendo da conversão alimentar, recebem bonifica-
atividade. A 3ª. faixa de produtores, ou seja, os 10%, é de grandes ções que podem chegar a 25%, o que representa um incremento na 
produtores que possuem a avicultura juntamente como outras renda da atividade.
atividades, plantam soja e algodão.

Há neste município dois tipos de sistemas de criação em 
aviários. O primeiro tipo se encontra numa faixa maior de moderni-
dade. Denominado de climatizado, possui exaustores, comedou- Este município concentra o maior número de produtores que 
ros e bebedouros automáticos, aviário em forma de túnel com possuem grandes áreas de terras para o cultivo de soja e milho e que 
área de 2.008 metros quadrados podendo alojar 31.000 aves. No vêem na avicultura uma fonte alternativa de renda, e na cama de 
entanto, devido a cuidados de criação, alojam-se no máximo frango, uma saída ao preço dos insumos para a produção das cultu-
28.000 aves. ras temporárias. Diferente da realidade do município de Campo 

A diferença para o segundo tipo, denominado automático Verde, para este município tem-se o melhor em termos de tecnolo-
ou automatizado reside no fato de que há a substituição dos exa- gia que pode ser empregada na produção de frango no Estado.
ustores por ventiladores. A capacidade de alojamento também O projeto envolve produtores situados naquele município e 
diminui podendo ser alojadas de 14.000 a 16.800 aves por aviário. nos municípios de Tapurah e Sorriso e é desenvolvido pela agroindús-

Quanto à característica dos lotes, a idade de abate é algo tria frigorífica da Sadia. Além da construção da planta que é consi-

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES DE LUCAS DO RIO VERDE
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derada por alguns especialistas como a maior do Brasil, os números se qualifiquem na mesma situação e a empresa poderá ter dificul-
apresentados revelam que o valor dos investimentos é superior a dades futuras na negociação de preços, ainda que utilize o índice 
qualquer projeto anterior da empresa. O montante dos investi- de eficiência para realizar a remuneração do integrado.
mentos junto ao BNDES destinado a construção da planta, que O perfil é de médios a grandes produtores que têm na avicul-
envolve incubatórios e fábrica de ração, chega a 500 milhões de tura em torno de 20% da renda da fazenda, já que cultivam as cultu-
reais para produção de aves e suínos, gerando aproximadamente ras de soja, milho e sorgo. A maioria possui abaixo de 4 núcleos, ou 
5,6 mil empregos diretos. Além deste valor, 213 milhões serão desti- seja, em torno de 2 a 3 núcleos de aviários. Em segundo lugar apare-
nados a 132 produtores, para a aquisição de financiamentos e cem 24% dos produtores que possuem em torno de 4 núcleos o que 
desenvolvimento da atividade de produção de frangos com representa um alojamento em torno de 400.000 aves. Em seguida, 
capacidade inicial de 300.000 abates aves/dia e projeto de cons- há os que se encontram na casa dos 13%, entre seis e oito núcleos e 
trução de 90 núcleos, contendo cada um 4 aviários com disponibi- por fim, os outros 5% que representam a elite da produção, conside-
lidade média de alojamento para 25.000 aves/aviário, o que resul- rados como os que detêm o poder de barganha de produção.
taria num total montante de 100.000 aves por núcleo, um total 360 A característica dos aviários é a modernidade. São aviários 
aviários e alojamento mensal de 9 milhões de aves.  A segunda que possuem sistema de exaustão climatizado, em formato túnel, 
fase deste projeto envolve a construção de mais 60 núcleos para com bebedouros e comedouros automáticos e que, apesar de a 
que fosse atingido um total superior a 500.000 abates/dia, o que capacidade de alojamento poder chegar até 31.000 
resultaria num projeto final de 600 aviários e uma capacidade de aves/aviário/barracão, por questões de segurança, alojam-se entre 
alojamentos de 15 milhões de aves. O raio de atuação da empre- 25.000 e 28.000 aves/aviário/barracão. Essa capacidade de aloja-
sa, em relação aos estabelecimentos é superior a 110 km, envol- mento, independente do tamanho do aviário, sempre leva em con-
vendo os municípios de Tapurah, distante 90 km, e Sorriso, distante sideração a exigência mínima de adequação para criação de 
66 km, ambos em relação ao município de origem. O projeto da frango, ou seja, 15 frangos por metro quadrado.
empresa também realizou a construção de mais de 3.000 casas Em relação à característica dos lotes, observa-se que o 
para o estabelecimento de cidadãos que vêm para o município, número de dias para retirada dos frangos chega a 55 dias, com 
normalmente da Região Nordeste do país, em busca de emprego relatos de casos de retirada de frangos com até 60 dias e com 
e renda. aumento no vazio sanitário de 30 dias para novos alojamentos, resul-

Segundo dados do (Indea-MT) o município apresenta um tando em descontentamento dos produtores, reduções do número 
plantel de aves alojadas, de aproximadamente 3,677 milhões de de lotes anuais e, consequentemente, redução nos lucros do produ-
aves, o que gera a possibilidade de abate de 122 mil aves/dia, tor. Tal situação leva em consideração a necessidade de adequa-
onde  o número de abates era de aproximadamente 57.000 mil ção da empresa, que ainda passa por problemas de instalação e 
aves/dia. Além desses números, vale dizer que o número de produ- não consegue absorver o total de aves alojadas. Ainda assim, os 
tores é bastante reduzido e que há produtores/granjas que che- produtores procuram otimizar o processo, buscando reduzir o vazio 
gam a possuir até 20 núcleos, o que representa em torno de 80 sanitário ao mínimo exigido, fazendo limpezas para alojamentos de 
aviários e uma capacidade de alojamento de 2 milhões de aves. A novos lotes, o que reduz os impactos sobre os lucros da propriedade 
opinião de produtores vizinhos é de que, com esse número de e dessa forma possibilita a produção de até 8 lotes anuais. A remu-
alojamentos, o poder de barganha aumente para produtores que neração do produtor, devido ao sistema climatizado, aumenta os 
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lucros e reduz a conversão alimentar, atingindo as maiores marcas encontra o maior número de produtores integrados à antiga Mary 
no estado, ou seja, 1,6 kg de ração para 1 kg de frango e resultan- Louise. 
do em preço pago pelo frango de até R$ 50 centavos, considera- Os produtores em Nova Mutum possuem uma associação 
do um preço excelente para os padrões mato-grossenses. Ainda que busca uma relação de permanente discussão com a empresa 
há a cama de frango, que pelo fato de a produção situar-se próxi- integradora, seja pela questão dos preços e abertura de planilhas 
ma a áreas de cultivo de soja e milho, tem a demanda aumenta de cálculo para observação dos critérios de remuneração, seja 
em função da alta dos preços dos fertilizantes e, consequente- pelo vazio sanitário e, por último, pela retirada dos frangos, processo 
mente, aumenta também o preço deste insumo, utilizado na adu- que é terceirizado e do qual que parte é custeada pela empresa 
bação da lavoura, podendo chegar até os R$ 80,00 reais por tone- integradora, e outra parte pelos produtores integrados.
lada, preço considerado acima da média para os padrões do A capacidade da planta industrial é de 220.000 abates/dia, 
Estado e que resulta em incremento na renda da produção. 300% superior à produtividade inicial do antigo frigorífico, que era de 

Os produtores ainda não possuem uma associação para a 60 mil abates/dia com previsão de aumento para 280.000 aves/dia 
defesa de seus direitos; no entanto, devido à organização de vári- e recebe as aves que são alojadas nos municípios de Nova Mutum e 
os deles que estão vinculados ao Sindicato Rural, este processo Nova Marilândia. O nível de investimento inicial, para aquisição do 
pode sair do papel em breve e uma das reivindicações poderá ser antigo abatedouro da empresa Mary Louise, com fábrica de ração, 
o preço pago por frango, além é claro, de outros problemas como foi de R$ 40 milhões de reais e atuais projetos de ampliação para 
fornecimento regular de ração, vazio sanitário e retirada do frango atender a produção, demandaram mais R$ 240 milhões de reais, 
após 50 dias de alojamento. sendo que, deste montante, R$ 140 milhões de reais foram destina-

dos ao financiamento para produtores. A capacidade de geração 
de empregos diretos foi da ordem de 2,5 mil vagas para funcionários 
da agroindústria. Dentre os municípios que concentram o maior 
número de alojamentos, estes dois possuem rebanhos consideráve-
is, porém, ainda inferiores ao município de Campo Verde, em termos 

No município de Nova Mutum encontram-se situações 
de aves, que somados representam um rebanho de aproximada-

diferentes em termos de produtores para o desenvolvimento da 
mente seis milhões de aves. O raio de atuação desta planta supera 

atividade de criação de frangos de corte. De um lado estão os 
os de outras plantas agroindustriais. Em função da distância em 

antigos produtores, em número pequeno, pertencentes à empre-
relação à Nova Marilândia, já que a produção é toda destinada à 

sa Mary Louise, adquirida pela empresa Perdigão agroindustrial, e 
agroindústria de Nova Mutum, o raio supera facilmente a casa dos 

de outro, os produtores modernos, que se assemelham em termos 
200 km. Há ainda produtores localizados nos municípios de Santa 

de condições e tecnologia aos produtores da empresa agroindus-
Rita do Trivelato, São José do Rio Claro e próximo à Nova Marilândia, 

trial Sadia, ou seja, utilizam sistemas automatizados. A realidade do 
no município de Diamantino.

município de Nova Marilândia é de produtores que possuem na 
O perfil destes produtores é de 70% para aqueles que possu-

avicultura sua principal fonte de renda, que são produtores 
em até quatro aviários para os dois municípios 4% estão situados na 

enquadrados como agricultura familiar, e também, onde se con-
faixa de pequenos produtores; 20% possuem entre quatro e oito 

centra o maior número de produtores com sistemas antigos de 
aviários; e apenas 6% situam-se com número superior a 8 aviários.

produção, ou sistemas manuais, devido ao fato de que lá se 

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES DE NOVA MUTUM E NOVA 
MARILÂNDIA
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Em função dos tipos de aviários utilizados nos municípios, o em Lucas do Rio Verde, é superior a 100 km, atingindo os municípios 
número é de aproximadamente 292 produtores distribuídos entre de Sorriso, Vera e Sinop. A empresa Anhambi possui planta industrial 
Nova Mutum, 203 e Nova Marilândia, 89 com a utilização de aviári- situada em dois municípios: Sorriso e Tangará da Serra. A planta de 
os manuais para o segundo e automatizado para os pequenos Sorriso abate cerca de 40.000 aves/dia e possui integrados cerca de 
produtores do segundo, enquanto os de porte médio a grande 54 produtores e 114 aviários para atender a demanda de produção.
empregam o sistema climatizado. Há a ocorrência de grandes O perfil dos produtores integrados à empresa Anhambi tem 
produtores, porém não com as dimensões encontradas no municí- como característica de serem pequenos, desta forma, 44% possuem 
pio de Lucas do Rio Verde. apenas um aviário.

Em relação às características encontradas nos lotes, em Em segundo lugar, vêm os produtores que possuem dois 
função da natureza da empresa, em prioriza a exportação, a aviários e que representam 28% do montante. 24% têm entre 3 e 4 
idade de abate pode variar de 35 dias, para abate de exportação aviários e 4%, mais de seis aviários. O perfil dos integrados à empresa 
de frango inteiro, a 48 dias, para o mercado interno. A mortalidade Sadia e que residem neste município segue a mesma descrição de 
está situada dentro da faixa de segurança do estado, 3% a 4%, e o Lucas do Rio Verde.
número de lotes retirados gira em torno de 6 lotes anuais. A remu- Os aviários da empresa agroindustrial Anhambi, são automa-
neração também é vantajosa para o produtor, haja vista que varia tizados, atingindo a capacidade de alojamento de 25.700 aves. Os 
entre R$ 39 a R$ 50 centavos por frango. O vazio sanitário pode aviários da empresa Sadia, são do tipo climatizado, com capacida-
variar, chegando a vinte dias, em virtude das adequações da de de até 31.000 aves e por razões descritas anteriormente, alojam 
empresa, que atualmente também está investindo no município entre 25.000 e 28.000 aves.
de Nova Marilândia com capacidade de 140.000 abates diários A característica dos lotes é descrita com base na integração 
para atender a demanda daquele município. A conversão ali- da empresa Anhambi. A idade de abate é de no mínimo 47 dias e a 
mentar é semelhante ao encontrado no município de Lucas do Rio mortalidade, controlada, reside entre 3% e 4%. O número de lotes 
Verde, indicando que a tecnologia empregada, não somente à em média segue o que foi evidenciado nos demais municípios, seis 
ração, mas também aos aviários, vem apresentando resultados. E lotes anuais. A remuneração, no entanto, apresenta-se desfavorá-
por último, porém não menos importante, a cama de frango que vel em relação às demais empresas integradoras, ficando na casa 
apresenta preços relativamente altos, como revelado em toda a de R$ 33 e R$ 40 centavos. O vazio sanitário, administrado de acordo 
região da BR - 163, variando entre R$ 40 e R$ 60 reais por tonelada. com a necessidade da empresa integradora, reside na casa de 

doze dias para mínimo, podendo atingir vinte dias, dependendo 
das flutuações de mercado. A conversão alimentar encontra-se na 
casa de 1,7, o que para os padrões da empresa, por utilizar aviários 

Os aspectos dos produtores que desenvolvem a atividade com sistema automatizado, é algo significante, pois esta prepara 
neste município assemelham-se ao tipo de integração utilizado em sua própria ração. O preço da cama de frango também é sazonal 
Lucas do Rio Verde. No entanto, há duas empresas atuando neste como nos demais municípios, bastante procurado na fase de utiliza-
município: as agroindustriais Anhambi e Sadia. O raio de atuação ção como insumo para culturas temporárias, variando o preço entre 
da empresa Anhambi é de 90 km, atingindo os municípios de Vera R$ 60 e R$ 80 reais, como nos demais municípios da região da BR - 
e Sinop, enquanto o raio de atuação da empresa Sadia, situada 163.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES DE SORRISO
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CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES DE TANGARÁ DA SERRA CARACTERIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DE ABATE E PROCESSAMENTO 
 EM MATO GROSSO

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL FRIGORÍFICA 
ANHAMBI

Os produtores da região de Tangará da Serra, assim com 
aqueles na região de Campo Verde, representam os mais antigos O projeto Buriti  da Perdigão foi o marco inicial nesse novo 
sistemas de integração de Mato Grosso. A empresa agroindustrial modelo de integração no Centro-Oeste. Instalado em Rio Ver-
Anhambi está estabelecida no municipio desde 1992, com capa- de/GO, região com grande abundância de milho e soja, principais 
cidade de 95.000 abates/dia, onde desenvolve a atividade e tem insumos na confecção de ração para alimentação de aves e suí-
relação estreita com os produtores que também a desenvolvem, nos, o projeto apresentou números nunca antes vistos em termos de 
conforme o perfil, estes são pequenos produtores que possuem avicultura no Brasil. Na época (1998) foram investidos R$ 620 milhões, 
apenas um aviário e representam 54% de todos os produtores. A sendo R$ 412 milhões pela Perdigão, R$ 165 milhões pelos produtores 
Área de atuação, exclusiva da empresa Anhambi, atinge um raio e R$ 43 milhões pelas empresas transportadoras. Desse montante, o 
de até 60 km. São ao todo 114 produtores e 207 aviários no municí- BNDES financiou R$ 180 milhões para as instalações industriais e o 
pio: 26% apresentam-se com dois aviários; 18% dos produtores Fundo Constitucional do Centro-Oeste, através do Banco do Brasil, 
possuem entre três e quatro aviários; e a minoria, 2%, possui acima R$ 155 milhões para os produtores construírem os módulos de aloja-
de seis aviários. mento a aves e suínos (FAVARET FILHO; PAULA, 1998).

Quanto aos tipos de aviários, os mais utilizados estão situa- Em Mato Grosso, processo semelhante está em andamento, 
dos no sistema manual, em processo de migração para o sistema envolvendo três grandes empresas integradoras. Essas empresas, 
automatizado. Os mais novos, já do tipo automatizado, represen- que foram objeto de estudo desta pesquisa, representam mais de 
tam os mais modernos, não chegando a ser climatizados, ou seja, 80% de toda a atividade de abate e processamento da avicultura 
não possuem exaustores. de corte no estado de Mato Grosso. Localizam-se em municípios 

As características dos lotes em termos de abate se asseme- estrategicamente posicionados, de forma, a usufruir dos benefícios 
lham ao processo de integração do municipio de Sorriso. A idade da proximidade com insumos, de logística e de clima favorável à 
de abate está entre 47 e 50 dias e a mortalidade segue os padrões produção de frangos.
de Mato Grosso. O número de lotes também segue a média esta- No cartograma (Figura 1) podemos identificar as empresas 
dual -  seis lotes anuais - ,e a remuneração varia entre R$ 29 a R$ 33 agroindustriais e os municípios a que pertencem. A empresa agroin-
centavos por frango. O vazio sanitário está entre oito e vinte dias. A dustrial Anhambi possui plantas de abate localizadas nos municípios 
conversão alimentar situa-se entre 1,7 para máxima e 1,8 para de Sorriso e Tangará da Serra. A empresa Perdigão agroindustrial 
mínima, e o valor da cama de frango está entre R$ 40 e R$ 50 reais, identifica as plantas frigoríficas nos municípios de Nova Mutum e 
normalmente sendo vendida pela maioria dos produtores integra- Nova Marilândia, e a empresa agroindustrial Sadia situa suas plantas 
dos. frigoríficas para abate nos municípios de Várzea Grande e Lucas do 

A empresa está trabalhando atualmente com projeto Rio Verde. 
denominado “modal” em parceria com o Banco do Brasil, no qual 
planeja conceder dois aviários aos produtores que possuem ape-
nas um, padronizando assim as granjas com três aviários e aumen-
tando sua produção para atingir 140.000 abates/dia.

4
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A empresa agroindustrial Anhambi iniciou seu projeto de de 1.500 empregos e viabiliza a produção em 400 aviários espalha-
integração em 1992 no município de Tangará da Serra, situado a dos no município de Nova Mutum e Nova Marilândia. Recentemen-
251 km de Cuiabá com a construção de uma indústria de abate e te o projeto passou por ampliações, custeadas em parte com recur-
processamento e fábrica de ração. Mais tarde, no ano de 2000, a sos próprios, R$ 250 milhões e parte com recursos do Banco do Brasil, 
empresa estendeu o projeto, abrindo mais uma unidade no muni- cerca de R$ 130 milhões. A empresa já conta com novo abatedouro 
cípio de Sorriso, região Norte do Estado. Houve nessa época um no Município de Nova Marilândia para 140.000 abates diários e 
investimento de R$ 6 milhões para a construção da planta industri- investimento de R$ 110 milhões por meio de  incentivos do governo 
al, com abate de 40.000 aves/dia e geração de 400 empregos do Estado, com previsão de funcionamento para março de 2009. O 
diretos. Ambos os projetos geram, se somados, abates da ordem financiamento nesse sistema de integração conta com investimen-
de 120.000 aves/dia, porém, há organização para ampliação tos dos integrados fornecendo a terra como garantia hipotecária 
desse número para 120.000 aves/dia somente no município de através de dois módulos de terras, cerca de 100 hectares e obtendo 
Tangará da Serra e outros 80.000 abates em Sorriso. Para isso, a recursos do FCO, via Banco do Brasil ou FINEM, via BNDES. O contrato 
empresa estabeleceu um vínculo com o FCO via Banco do Brasil e de integração da Perdigão envolve galpões com dimensões de 

12m de largura por 125 metros de comprimento, com capacidade criou um sistema de financiamento denominado “modal” , no 
de alojamento de 17.000 aves, sistema de comedouros, bebedouros qual concede aval aos integrados que possuem poucos recursos 
e vaporizador automatizados, com ventiladores de pressão positiva, de terras como garantia hipotecária e permite a ampliação dos 
seguindo normas de biossegurança, de acordo com recomenda-galpões e aquisição de equipamentos. Devido a esse sistema, 
ções previstas pelo órgão fiscalizador de sanidade animal, (Indea-aumentou o número de aviários para 200 somente em Tangará da 
MT).Serra, e outros 150 aviários na região de Sorriso.  A integração pro-

posta pela Anhambi envolve galpões com dimensões de 13 
metros de largura por 132 metros de cumprimento, com capacida-
de de alojamento de 25.700 aves, sistema automatizado de come-

A proposta da Sadia para abate de pequenos animais em douros, bebedouros e vaporizador, ventiladores de pressão positi-
Mato Grosso iniciou-se na década de 1990, com a instalação de va e normas de biossegurança, de acordo com as recomenda-
aviários no município de Campo Verde e Chapada dos Guimarães. ções do (Indea-MT).
O projeto previa, além da instalação de aviários nestes dois municí-
pios, que os abates fossem realizados no frigorífico localizado no 
município de Várzea Grande. Até aquele momento, devido ao raio 
de distância (130 km) o aumento demasiado dos custos logísticos A empresa iniciou um projeto similar ao instalado em Rio 
internos proporcionava dificuldades no processo de integração. Verde/GO, no município de Nova Mutum, situado ao longo da BR - 
Mais tarde, em função de o município de Chapada dos Guimarães 163. Adquiriu em junho de 2005 o antigo abatedouro e fábrica de 
ser considerado área de preservação turística e ambiental os aviári-ração da Mary Louise por R$ 40 milhões e investiu R$ 280 milhões, 
os acabaram por ser desativados e vendidos à empresa Globoaves. aumentando a capacidade de processamento de 60.000 
Atualmente, o projeto de integração de Campo Verde conta com aves/dia para 280.000 aves/dia, em que cerca de 80% dessa pro-
520 aviários, deste montante, 100 pertencentes somente a esta dução destinar-se-á ao mercado externo. O projeto gera cerca 

5

 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL SADIA S.A. 

 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL
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empresa. Em sua maioria são galpões com capacidade de aloja- A introdução da avicultura de corte pode ser considerada 
mento que varia de 14.000 a 16.800 aves/aviário e 1.200 m2, forne- como um marco no processo econômico de desenvolvimento do 
cendo aves ao frigorífico de Várzea Grande, em sua maioria, desti- setor avícola, possibilitando a integração entre produtor avicultor e 
nadas à exportação. agroindústria de abate e processamento, com a ocupação do 

A empresa, no entanto, foi mais longe, ampliou sua capaci- cerrado através da decisão de incentivos fiscais por parte do gover-
dade de abate e processamento e, com incentivos fiscais estadu- no, que implicou na instalação de plantas industriais em Mato Gros-
ais e benefícios municipais, instalou nova planta industrial ao longo so. A proximidade de insumos para a confecção da ração, neste 
da BR-163. De olho na capacidade de produção do cluster de soja caso, soja e milho, proporciona redução de custos e fornecimento 
e milho presente nos municípios de Lucas do Rio Verde, Nova regular para o processo de criação, induzindo à verticalização da 
Mutum e Sorriso, a empresa inaugurou em outubro de 2008 a uni- fábrica responsável pela confecção deste produto. Ocorre ainda a 
dade de abate de Lucas do Rio Verde, com previsão inicial de integração vertical na relação mercadológica entre produtores e 
abate de 300.000 aves/dia e podendo chegar à capacidade total agroindústria, através dos contratos de quase integração, proporci-
de 500.000 aves/dia. Para isso, a empresa investiu cerca de R$ 240 onando ao produtor integrado aval para investimentos em máqui-
milhões e outros tantos R$ 200 milhões com financiamentos para nas e equipamentos e fornecimento de serviços, além da ração, 
produtores integrados através de recursos do BNDES e FCO. A como assistência técnica, medicamentos e pintinhos de 1 dia.
capacidade de geração de vagas é de aproximadamente 3.000 
empregos diretos. O público-alvo no processo de integração são 
produtores de soja e outras culturas, que veem na avicultura uma 
fonte alternativa de renda e dispõem de grandes quantidades de BACEN, Banco Central do Brasil. Anuário estatístico de crédito rural. 
terras para garantia hipotecária e captam investimentos da Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?PUBLICACOES>. Acesso 
ordem de R$ 2,5 milhões para construção de galpões e aquisição em: 05 dez. 1998.
de equipamentos. O padrão estabelecido para a maioria dos 
produtores é de 2 núcleos contendo 4 aviários cada, com capaci- FAVERET FILHO, P. PAULA, S.R.L. Um Estudo da Integração a Partir do 
dade de alojamento de 28.000 aves/aviário. Há alguns, no entan- Projeto Buriti, da Perdigão. BNDES Setorial, mar.1998. Disponível em 
to, que extrapolam um pouco esse padrão de produção e che- <http://www.bndes.gov.br. Acesso em: 20 Janeiro de 2009.
gam a construir 20 núcleos, o que representa em torno de 2.240.000 
aves, o que para alguns agentes-chave pode representar um INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema 
poder de barganha na capacidade de abates da empresa. A 

IBGE de recuperação automática (SIDRA). Efetivo de rebanhos. 
primeira fase do projeto, que visa atender o número de 300.000 

Disponível http://sidra.ibge.gov.br Acesso em 25 janeiro de 2009.
abates diários prevê a construção de 90 núcleos, sendo que, desse 
número, 80 núcleos já estão aptos a produzir e alguns dentre estes, 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
se encontram em franca produção.

(INDEA-MT), Dados da avicultura em Mato Grosso. Cuiabá, 2009. 

MARTA, J.M.C. FIGUEIREDO, A.M.R. Uma interpretação política da 
introdução da soja no cerrado de Mato Grosso. Cuiabá: UFMT 2007. 
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(Texto para discussão n.1). na Perdigão um firme reforço. O projeto consistiu na implantação de 
um sistema completo de integração avícola e suinícola na região 

PAULILO, M. I. S. Produtor e Agroindústria: Consensos e Dissensos. O de Rio Verde, sudoeste de Goiás (BNDES, 1998).
caso de Santa Catarina. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 1990. 

Nesse sistema a empresa determina e avaliza linha de crédito para 
TINÔCO, I. F. F. Avicultura Industrial: novos conceitos de materiais, os produtores integrados para aquisição de financiamentos e 
concepções e técnicas construtivas disponíveis para galpões aumento do número de aviários, ampliando assim a renda dos 
avícolas brasileiros.  Revista Brasileira de Ciência Avícola, pequenos produtores e determinando um padrão de núcleos com 3 
Campinas, v. 3, n. 1, p. 01-26, jan. /abr. 2001 aviários.

¹Edificação avícola ou aviária adequado ao clima de um determi-
nado local e a uma determinada exploração das necessidades 
das aves que a ocupam e que possibilite condições favoráveis de 
conforto (TINÔCO, 2001).

²O PRODEI, Programa de Desenvolvimento Industrial, instituído 
pela Lei 5.323/88 e alterado pelas Leis 6.242/93 tinha por finalidade 
conceder incentivo financeiro com a postergação do pagamen-
to do ICMS.

³O Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 
Grosso (PRODEIC) foi instituído pela Lei Nº 7.958, de 25 de Setembro 
de 2003 e objetiva contribuir para a expansão, modernização e 
diversificação das atividades, visando estimular a realização de 
investimentos, renovação tecnológica, a conservação dos recur-
sos naturais e do meio ambiente, gerando emprego e renda e 
reduzindo desigualdades sociais  e regionais.

O Projeto Buriti, que se iniciou em 1998, se inscreve na marcha das 
empresas avícolas e suinícolas para o Cerrado. Baseada na proxi-
midade com as áreas fornecedoras de matérias-primas a baixo 
custo (especialmente milho para ração), tal tendência encontrou 

NOTAS

5

4



68

INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO DA POLÍTICA 
AGRÍCOLA RECENTE DE MATO GROSSO: 1994-2008
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 Analisa-se a política de incentivos ou renúncias fiscais como instrumentos da política agrícola de Mato Gros-
so. Descrevem-se os principais incentivos fiscais destinados à produção agroindustrial mato-grossense bem como as 
instituições que operacionalizaram tais instrumentos. Por meio da base teórica da regulação e a NEI, apresenta-se o 
inventário dessa política, sendo estimuladas as agroindústrias dos derivados do algodão, da madeira e mobiliário, 
do couro, do café, do arroz, de laticínios e, principalmente ao final do período, aparece o PRODEIC para o desen-
volvimento industrial e comercial. Em geral, facilitavam a adoção de tecnologias capital intensivas, as quais muitas 
vezes reduziam emprego, a despeito dos programas terem como metas a geração de empregos. Em muitos casos, 
como no programa para a indústria de derivados de algodão, o estímulo realmente se traduziu em marco no 
desenvolvimento setorial.

Palavras-chave: renúncia, incentivo, subsídio.

 The policy incentives are analyzed as instruments of Mato Grosso's agricultural policy. The major tax incentives 
for the agro-industrial production in Mato Grosso are described as well as the institutions that made them opera-
tional. Through the theoretical basis of regulation and the NIE, an inventory of this policy is presented. It promoted the 
agribusiness of cotton, wood and furniture, leather, coffee, rice, dairy, and especially at the end of the period, the 
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PRODEIC appears for industrial and services sector development. In ria; XIII - seguro agrícola; XIV – tributação e incentivos fiscais; XV - 
general, the policy facilitated the adoption of capital intensive irrigação e drenagem; XVI - habitação rural; XVII - eletrificação rural; 
technologies which often reduced employment, regardless of the XVIII - mecanização agrícola; e, XIX - crédito fundiário. Portanto, 
programs' goal of jobs' creation. In many cases, as in the program praticamente todas as ações que de alguma forma afetam o setor 
for the cotton industry, the stimulus actually translated into a mile- agrícola são de política agrícola. 
stone in sector's development. Este trabalho tem por objetivo geral analisar os incentivos 

fiscais como instrumento da política agrícola recente de Mato Gros-
Keywords: resignation, incentive, subsidy. so, de 1994 a 2008. Especificamente, pretende-se: a) descrever os 

principais incentivos fiscais destinados à produção agroindustrial 
mato-grossense; e, b) descrever as instituições que operacionalizam 
tais instrumentos.

Para esta investigação, utiliza-se um método político descriti-
vo, abstraindo-se das técnicas quantitativas. A base teórica utiliza-ntende-se política agrícola como o conjunto de planos, pro-
da é a da Nova Economia Institucional, principalmente no que diz gramas e projetos com o objetivo de aperfeiçoar, regular, ou 
respeito à regulação e a política de incentivos fiscais.incentivar o comportamento dos diferentes agentes do agro-

Desta forma, na próxima seção faz-se uma revisão da regula-negócio brasileiro. Usualmente se entende que a política agrícola 
ção e seus instrumentos como meios de intervenção estatal. Em apenas envolve os produtores e trabalhadores rurais, mas a com-
seguida, na Seção 3, descrevem-se os incentivos fiscais como instru-preensão da importância do agronegócio tem provocado ações 
mentos da política agroindustrial. Na Seção 4, apresenta-se o inven-no sentido de a política atuar em todo o agronegócio e não ape-
tário das políticas de incentivos fiscais para agroindústria de Mato nas “dentro da fazenda”. Esta visão recente usualmente leva a 
Grosso. Finalmente, têm-se as conclusões do trabalho.questões do tipo: existe política agrícola no Brasil? Ou, especifica-

mente para fins deste trabalho, existe política agrícola em Mato 
Grosso?

A política agrícola é, no Brasil, regulamentada pela Lei 
Agrícola, ou mais especificamente, a Lei Federal nº 8.171, de 17 de A política agrícola assume importância destacada quando 
janeiro de 1991 que dispõe sobre a Política Agrícola. se consideram os diversos aspectos que afetam o agronegócio e 

As ações e instrumentos de política agrícola são menciona- que requerem intervenções do Estado, seja para direcionar as ativi-
dos no Artigo 4o da referida Lei e referem-se a: I - planejamento dades, seja para efetivamente interferir alterando as relações entre 
agrícola; II - pesquisa agrícola tecnológica; III - assistência técnica os agentes do agronegócio. 
e extensão rural; IV - proteção do meio ambiente, conservação e Entre as razões, podem-se mencionar aquelas citadas por 
recuperação dos recursos naturais; V - defesa da agropecuária; VI Coelho (2001, p.3): “melhorar a alocação de recursos, reduzir as 
- informação agrícola; VII - produção, comercialização, abasteci- flutuações na renda e garantir segurança alimentar”. Estes motivos 
mento e armazenagem; VIII - associativismo e cooperativismo; IX - para intervenção estão em parte associados às características espe-
formação profissional e educação rural; X - investimentos públicos cíficas da agricultura: condições naturais, geoclimáticas e ambien-
e privados; XI - crédito rural; XII - garantia da atividade agropecuá- tais; diversidade de métodos e sistemas produtivos; dispersão geo-

INTRODUÇÃO

INTERVENÇÃO PÚBLICA E REGULAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

E
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gráfica; perecibilidade dos produtos; sazonalidade da oferta; de comércio exterior, entre outras, as quais poderiam ser realizadas 
especificidade dos ativos produtivos, baixas elasticidade preço e ex-ante em mercados de fatores ou ex-post em mercados de produ-
elasticidade renda da demanda; características tais que muitas tos.
vezes enrijecem a resposta dos produtores ante as alterações nos Binswanger e Deininger (1997) fizeram uma ilustração muito 
preços e nas expectativas futuras de retorno (RAMOS, 2007).  abrangente sobre a interação entre políticas agrícolas e a econo-

No âmbito da alocação de recursos, a política agrícola mia, exemplificada na Figura 1 .
estaria direcionada para a redução dos riscos, incertezas e prejuí-
zos associados aos fatores climáticos, incidência de pestes etc. De 
certa forma, induz o produtor a um melhor uso dos recursos disponí-
veis, buscando aumento da produtividade, mudanças tecnológi-
cas e facilitando o acesso aos recursos. 

Para reduzir as flutuações na renda, de modo geral, busca-
se estabilizar os preços ou a produção para que o produtor faça 
suas decisões de plantio e de colheita com menor incerteza de 
qual será a renda auferida. Essas intervenções têm por meta evitar 
que pequenas alterações nas produções ocasionem grandes 
alterações nos preços, fato comum entre os produtos agrícolas.

A questão da segurança alimentar está relacionada com o 
suprimento das necessidades alimentares em momentos de crises 
de abastecimento, o suprimento de alimentos com qualidade, 
bem como manter o emprego rural e o poder de compra da popu-
lação rural. 

Com relação ao poder de compra da população rural, 
alguns instrumentos podem ser utilizados visando aumentar a 
renda rural, transferindo renda do setor não agrícola para o setor 
agrícola. Já com relação ao acesso aos fatores ou às tecnologias, 
surgem políticas como regulação de contratos e de concessão de 
crédito como alternativas.

Em linguagem econômica, Buainain (2007, p.56) coloca a 
regulação como “o conjunto de ações do setor público visando a 
direcionar, modificar ou influenciar tanto as decisões dos agentes 

Imaginando a economia ao centro da Figura 1, observam-se econômicos, o funcionamento da economia, os resultados ou sua 
choques exógenos (S), as opções tecnológicas (T), as Ideias (I) e as distribuição”.
oportunidades estrangeiras (F) incluídos nos Modelos de Decisão A regulação poderia ser via políticas cambial, monetária, 
Política (), nas Teorias de Comportamento (), nos Modelos de Acu-fiscal, salarial, de crédito agrícola, de preços, de comercialização, 
mulação () e nos Modelos econômicos (). 
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Estes modelos e teorias tentam explicar o comportamento diretas, ou sem necessitar de políticas públicas de custo elevado. 
das variáveis de Resultados de Políticas (X), que incluem alocação Resumidamente pode-se dizer que as políticas após o Plano Real 
de direitos entre os grupos de interessados, as organizações públi- buscaram fornecer um ambiente adequado para que o mercado 
cas, os padrões de gastos públicos e ainda os Resultados Econômi- tivesse confiança e estabelecesse as relações que julgasse conveni-
cos (Q) como preços e produto. entes. O que se observou foi, principalmente, o estabelecimento de 

As Condições Materiais (M) são alteradas pela acumula- regras para contratos ou títulos comerciais que facilitassem o crédito 
ção e distribuição de renda e ainda afetando e sendo afetadas ou capital de giro ao produtor, incentivos fiscais via redução de 
pelo Ambiente Político (P), o poder e as atitudes dos grupos de alíquotas ou base de incidência, e a redução da participação do 
pressão (BINSWANGER e DEININGER, 1997). Tesouro Nacional no apoio ao agronegócio.

Em geral, Q, M, P e X são vistas como endógenas, ou seja, 
determinam e são determinadas pelo ambiente, e as políticas são 
muitas vezes exógenas, ou determinadas fora do ambiente. 

Buainain (2007) divide a regulação em termos de curto e Mato Grosso tem se configurado no Estado brasileiro que 
de longo prazo. No curto prazo, as ações são no sentido de evitar mais cresce em termos de Produto Interno Bruto. Seu PIB triplicou nas 
desequilíbrios entre produção e demanda, normalmente reme- duas últimas décadas, em níveis acima da média nacional e da 
tendo a políticas de armazenagem, estocagem para solucionar Região Centro Oeste, porém, esse crescimento não ocorre de forma 
problemas geralmente ocasionados pelas “quebras de safras”, homogênea entre as regiões do Estado. Ainda coexistem no Estado, 
intempéries e outros eventos não previstos que alteram as condi- regiões prósperas e regiões estagnadas economicamente, o que se 
ções de oferta ou demanda. A regulação no longo prazo seria reflete na qualidade de vida da população.
aquela na busca de mudanças estruturais, tecnológicas, econô- Os incentivos fiscais têm sido utilizados largamente pelo Esta-
micas ou sociais. do na forma de renúncia fiscal, com o objetivo de atrair novos inves-

Também faz uma divisão entre a regulação ex-ante e ex- timentos, fortalecer as atividades econômicas existentes e, assim, 
post. As primeiras buscam interferir no processo decisório, ou seja, promover o desenvolvimento e a redução das desigualdades regio-
nas variáveis que de algum modo alteram as decisões de produzir. nais e sociais. 
Alterando as decisões dos produtores, altera-se o nível de oferta Os recursos renunciados são bastante significativos, repre-
planejada.  sentando em 2008 o valor de mercado de R$ 0,903 bilhão, o que 

A regulação ex-post envolve políticas de controle das representou 20% da receita total de ICMS do Estado e 1,7% do PIB em 
variáveis que afetam os resultados econômicos das decisões ante- valores correntes a preços de mercado de 2008 (MATO GROSSO, 
riormente tomadas. Desta forma, altera os excedentes de produto 2009). Esses dados revelam que o programa de incentivos fiscais é o 
ou consumo principalmente por meio de políticas que afetam a maior programa do Estado em termos de montante de recursos, e 
demanda agregada por produtos agrícolas. configura-se no principal instrumento de promoção do desenvolvi-

Nos anos 1970 e 1980, era comum a intervenção via regula- mento estadual.
ção de preços e do mercado de crédito. Nos anos 1990, buscou-se Muitos autores têm desenvolvido trabalhos para analisar a 
o “bom funcionamento” do mercado, criando-se condições para eficiência e eficácia dos incentivos fiscais para o desenvolvimento 
que o mercado funcione sem a necessidade de intervenções econômico e social dos Estados. As vertentes dessas análises pas-

 OS INCENTIVOS FISCAIS
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sam tanto pela discussão conceitual sobre o papel do Estado até econômicas, na conceituação mais moderna utiliza-se o termo rent-
as contradições intrínsecas da “guerra fiscal”. seeking, entendido como o desenvolvimento de atividades que 

Para Varsano (1997), guerra fiscal é uma situação de confli- sobrevivem em função da multiplicidade e confusão dos critérios 
to entre os entes da federação, o ente que ganha – quando de para elegibilidade para os benefícios (gastos com contabilidade, 
fato existe algum ganho, impõe, na maioria dos casos, uma perda advogados e lobistas, etc.). 
a algum ou a alguns dos demais, posto que a guerra raramente é Isso ocorre quando a concessão do incentivo fiscal não pos-
um jogo de soma positiva. sui critérios claros e vinculados a modelos e planos de desenvolvi-

A responsabilidade estatal aumenta, uma vez que cabe a mento, podendo assim, ser manipulado pelo setor com mais poder 
cada governo conciliar desenvolvimento econômico e redução em determinado momento. 
das desigualdades regionais num ambiente que estimula a com- Segundo o relatório do BNDES (2000):
petição em detrimento da cooperação, como é o caso dos incen-

[...] a generalização das estratégias de conces-tivos fiscais.
são de benefícios e de retaliação anulam Para Dulci (2002), na origem da guerra fiscal estão as desi-
ganhos iniciais eventuais, levando, dentre outros gualdades regionais do país e a limitação de recursos internos 
problemas: à piora das finanças públicas esta-para investimentos capazes de atenuar tais desigualdades. Tendo 
duais e maior dependência efetiva de transfe-

isso em conta, pode ser oportuno para cada estado, considerado 
rências federais; às distorções na oferta de bens, 

isoladamente, entrar nesse jogo, sobretudo se suas chances de ao desenvolvimento de atividades rent-seeking; 
atrair investimentos sem incentivos são diminutas. Criam-se novos às distorções na tomada de decisão sobre a 
empregos, diversifica-se a produção local, as indústrias incentiva- localização da empresa; à desvirtuação das 
das atraem outras que são suas fornecedoras, o que por sua vez vantagens comparativas locais e prioridades às 

empresas entrantes em detrimento das preesta-expande o nível de emprego e a renda da região.
belecidas, [...], além disso, na medida em que Supõe-se que as diferentes regiões passarão a competir 
incentivos são disseminados, inclusive com a em busca da atração de investimentos, e as armas usadas serão os 
participação crescente dos Estados mais desen-fatores econômicos, sociais e ambientais que cada região tem 
volvidos, o efeito final redistributivo da guerra 

para oferecer, e quem irá ganhar, serão as regiões mais desenvol-
fiscal torna-se neutro.

vidas, onde as condições estruturais são mais favoráveis. 
Mesmo diante das distorções provocadas pela guerra A temática dos incentivos fiscais tem sofrido frequentes ques-

fiscal, fica difícil para os estados subnacionais não participarem do tionamentos acerca de seu custo-benefício, uma vez que a capaci-
jogo dos incentivos fiscais, uma vez que não há uma regra que dade de arrecadação do Estado encontra-se no limite. De um lado, 
contenha essa situação, tal qual previsto no projeto de lei da refor- a população sofre com uma carga tributária extremamente alta 
ma tributária, que prevê a extinção dos incentivos fiscais num quando comparada com outros países mais desenvolvidos, de 
prazo de 11 anos após aprovada a reforma. Todavia, este é um outro, não vislumbra melhoria da qualidade dos serviços públicos, 
ponto polêmico, de cuja prerrogativa não se quer abrir mão. tendo que, cada vez mais, recorrer à prestação de serviços priva-

Além disso, outro viés desse instrumento refere-se à pressão dos.
de grupos de interesses para beneficiar determinadas atividades Essa realidade se agrava, quando se percebe a redução 
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gradual da capacidade de investimento público, pois os orça- cia no centro do debate contemporâneo, pois levanta a seguinte 
mentos dos entes estão cada vez mais comprometidos e vincula- questão: até que ponto é vantajoso abrir mão de valores tão expres-
dos, seja pelas diretrizes da Constituição de 1988, seja por leis que, sivos de recursos que poderiam se converter em arrecadação para 
no decorrer do tempo, passam a garantir a vinculação de recursos serem utilizados de diversas outras formas mais universais e menos 
para determinada atividade ou finalidade que, uma vez oferta- setoriais, tais como infraestrutura, saúde, educação?
das, provocam um sentimento de exigibilidade perene, fazendo A resposta de senso comum é que estas atividades geram 
com que estratégias locais e conjunturais, passem a ser indissolúve- emprego, renda, novos impostos e que compensam a renúncia 
is independentemente de sua necessidade ou não. fiscal, mas ainda é uma área pouco pesquisada, e que carece de 

É necessário que o Estado estabeleça prazos, regras claras maiores investigações, principalmente para avaliar se os objetivos 
e critérios técnicos para a concessão dos incentivos, que lhe possi- dos programas de incentivos fiscais estão sendo alcançados, e até 
bilitem, a partir de avaliações periódicas e sistemáticas, estabele- que ponto o custo de oportunidade da renúncia compensa a não 
cer novas opções de políticas, que lhe possibilitem redirecionar os arrecadação dos tributos estaduais.
incentivos para outras atividades mais carentes ou mais estratégi- Responder a essa questão não é uma tarefa fácil, mas não 
cas, sem que, num momento de opção política, no qual determi- há dúvida que será uma temática muito presente no debate acer-
nadas áreas são mais importantes que outras, o Estado passe a ser ca das políticas de desenvolvimento e é preciso desenvolver massa 
execrado e cobrado pelo setor, como se fosse um “Judas”, provo- crítica para entender as potencialidades e os entraves deste meca-
cando estardalhaço e pressão política via mídia e grupos de apoio nismo. 
organizados. Essa visão estreita necessita que o Estado tenha pos- Pressupõe-se que apesar dos programas de incentivos fiscais 
tura rígida ao estabelecer os critérios para as políticas, e que sejam terem contribuído nos últimos anos para a atração de investimentos 
pautadas em opções estratégicas embasadas em questões técni- e fortalecimento da capacidade produtiva do Estado, sua utiliza-
cas e explicitadas nos planos de desenvolvimento. ção não tem garantido a redução das desigualdades regionais, 

O que ocorre é que a discricionariedade do Estado em pelo contrário, contribui para acentuá-las, uma vez que as empre-
optar por esta ou aquela política fica turvada pelas forças políticas sas buscam instalar-se nos maiores centros, onde há facilidade de 
e econômicas, muitas vezes contrárias aos estudos técnicos e acesso às matérias-primas, mão de obra, tecnologia, infraestrutura 
científicos. O que ocorre na prática, é que os governos acabam social e econômica.  
por pulverizar os recursos visando “agradar gregos e troianos” com Além disso, se há renúncia fiscal que beneficia determinadas 
várias opções estratégicas que não causam impacto, dado os regiões, há, por outro lado, regiões que perdem com a renúncia 
baixos níveis de recursos dispersos entre os diversos problemas, fiscal, seja na repartição do ICMS, seja no custo de oportunidade de 
setores e atividades. estes recursos estarem sendo investidos em infraestrutura, saúde, 

Outro viés que deve ser analisado, diz respeito, de um lado, educação, ciência e tecnologia, ensino superior e profissionalizan-
à alta vinculação orçamentária, e de outro, à tendência de des- te.
centralização da competência dos serviços para Estados e muni- A seguir, faz-se uma descrição dos incentivos fiscais agroin-
cípios sem a devida contrapartida financeira. Essa realidade, alia- dustriais em Mato Grosso.
da ao aumento das demandas sociais, contribui para o agrava-
mento do déficit fiscal dos Estados, e coloca a questão da renún-
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INVENTÁRIO DOS INCENTIVOS FISCAIS AGROINDUSTRIAIS EM MATO 
GROSSO

unanimidade, pois a alteração nesse pacto geraria uma guerra 
fiscal. O governador, à época, alegava que a isenção não trazia 
benefícios para os altos preços praticados nos bens de abasteci-
mento da região e não permitia criação de estímulos dessa nature-
za.

O termo agroindustrial abarca todas as atividades econô-
Alguns estados - por exemplo, Goiás -, cujo estágio de cresci-

micas que compõem a cadeia produtiva desde as indústrias de 
mento era semelhante ao de Mato Grosso, haviam criado um pro-

insumos para a agropecuária, a agropecuária propriamente dita, 
grama à revelia do CONFAZ, possibilitando a atração de empresas 

seguida pela indústria transformadora dos produtos agropecuári-
industriais para si. Nas discussões do CODEIC (Conselho de Desenvol-

os, até a distribuição e comercialização dos produtos. 
vimento de Indústria e Comércio), no âmbito da Secretaria de Indús-

Os Programas de Incentivo do Governo do Estado de Mato 
tria, Comércio e Turismo (SICT), alguns conselheiros solicitaram da 

Grosso visam o desenvolvimento, a agregação de valor e verticali-
Secretaria Executiva um esboço-proposta para discutir uma forma 

zação das cadeias produtivas do Estado, através da redução da 
de incentivo para novas empresas a se implantarem em Mato Gros-

alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 
so.

(ICMS)¹.  Esse programa passou por diversas formatações, desde a 
Até 1980, geralmente se tratava da política de incentivos pura e simples renúncia fiscal, até chegar ao formato de benefício 

entre o Secretário de Fazenda do Estado e o Governador, com financeiro, no qual as taxas de juros correspondiam a 60% do valor 
alterações de alíquotas e de preços de referência para os princi- da correção monetária, depois de longa carência, o que na prática 
pais produtos – madeira, arroz, produtos da pecuária, muitas vezes correspondia a um valor residual do capital.
de modo discricionário. Com a abertura política e a eleição para A elaboração do documento teve longa tramitação, consi-
governadores, em 1982, os eleitos procuraram alterar esse proces- derando as diversas gestões de secretários na pasta, até modifica-
so, estimulados por seus secretários de outras pastas e sob pressão ções de formatos de incentivos. Porém a formatação do documen-
das Federações Patronais. to final se deu entre a Secretaria de Indústria e Comércio e a Federa-

Essa configuração política ocorria também em Mato Gros- ção das Indústrias, sendo posteriormente encaminhado à Assessoria 
so. Apesar de haver fortes demandas do empresariado pela ratifi- Jurídica do Governo, onde recebeu a formatação final, sendo reme-
cação do Convênio da Amazônia, que permitiria uma redução no tido à Assembleia Legislativa, onde recebeu novas emendas.
Imposto de Circulação e Mercadorias (ICM) e assim obtenção de Em meados dos anos oitenta, iniciaram-se as negociações 
condições semelhantes àquelas oferecidas para as regiões bene- para a proposta do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FUNDEI), 
ficiadas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus que pretendia a destinação de 0,5% do orçamento próprio do Esta-
(SUFRAMA), dando completa isenção do ICM. do para financiamento de micro e pequenas empresas, sem restri-

Havendo pouco interesse nessa isenção, os secretários da ção setorial. Por iniciativa da Assembleia Legislativa, ouvido o Execu-
área fazendária, preocupados com a arrecadação tributária, tivo, chegou-se a 2%. Entretanto, não havia recursos assegurados, e 
alegavam dificuldades no acordo do Conselho Fazendário o programa só pode ser implementado a partir da criação do Pro-
(CONFAZ), no qual o conjunto dos Secretários de Fazenda da maio- grama de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso (PRODEI), em 
ria dos Estados não ratificava legislação com aquele conteúdo, 1988, quando o retorno desse programa propiciava os fundos 
havendo um acordo entre eles de que as deliberações tivessem 
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necessários para sua implementação. mantendo apenas as empresas inscritas e beneficiadas. A partir de 
O PRODEI é um programa criado pela Lei nº 5323/88, e alte- então, a política de incentivos passou a ser direcionada para alguns 

rado pelas Leis nº 5741/91, 6242/93, 6688/95, 6896/97, 6978/97, segmentos específicos, mantendo-se o PRODEIC E FUNDEIC, transfe-
7367/00, 7577/01, 7452/01, 7727/02, 7867/02, 7.969/03, 8421/05, ridos como instrumentos de incentivo visando atração de empresas 
8622/06 e 8630/06. Foi o primeiro programa de incentivos fiscais e para o Estado de Mato Grosso, delegando à Secretaria de Indústria, 
tinha como ideia geral a postergação do pagamento do Imposto Comércio e Mineração, através da lei nº6896/97, a função de gesto-
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), criado pela cons- ra dos recursos, em função da desativação do antigo gestor, o 
tituição de 1988, com diferimento por 10 anos. À época, com infla- Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT.
ção elevada, o instrumento usual de correção da moeda era Dessa maneira, a partir de 1999, os incentivos consideravam 
necessário, como forma de incentivo e como forma do retorno de como critério básico, a disponibilidade de matérias-primas produzi-
capital. Como artifício, o programa oferecia taxas de correções das no estado ou a maior representatividade no emprego. Esses 
monetárias menores que a inflação. Sua cobertura atingia todos aspectos ficam evidentes ao se analisarem os primeiros programas 
os setores da indústria. O retorno dos recursos diferidos pela legisla- criados nos quais se realçam esses pressupostos: o PROALMAT/ 
ção, quando iniciaram os recolhimentos, foi alocado no FUNDEIC. Indústria e o PROMADEIRA.
O financiamento era para micro e pequenas empresas industriais, O Programa de Incentivos às Indústrias Têxteis e de Confec-
ou seja, com um diferencial para o tamanho de empresas, ficando ções de Mato Grosso (PROALMAT/Indústria) foi criado com o objeti-
o atendimento às maiores pelo PRODEI e às menores pelo FUNDEI, vo de dinamizar o processo de industrialização do algodão produzi-
viabilizadas pelo FUNDEIC, cujos objetivos permitiriam também do no Estado de Mato Grosso, estimular os investimentos para cria-
financiar estudos e projetos de ação na área da indústria. ção de uma indústria têxtil, nas áreas de fiação, tecelagem e con-

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial fecção, dentro de padrões tecnológicos e ambientais de qualida-
(CEDEM) poderia aprovar projetos industriais de implantação de de e de preservação, bem como estimular investimento público e 
capacidade produtiva ou reativação de empreendimentos para- privado, oferecendo incentivos fiscais às indústrias regularmente 
lisados há mais de 02 anos, com prazo especial de pagamento do cadastradas e credenciadas. É regulado pela Lei nº 7.183/99 e regu-
ICMS de até 10 anos, limitado a 70% do valor devido. Deveriam ser lamentado pelo Decreto nº 1.154/00.  Por seu intermédio, às indústri-
recolhidos os 5% para o FUNDEIC. as poderá ser concedido um crédito fiscal relativo ao ICMS, nos 

As empresas que pleiteassem os incentivos do PRODEI deve- seguintes percentuais: 80% do ICMS devido na saída do produto da 
riam atender total ou parcialmente aos critérios de geração de indústria de fiação e tecelagem; e 85% do ICMS devido na saída do 
oferta de postos de serviços para a mão de obra disponível no produto na indústria de confecção. 
Estado, utilização de matéria-prima e/ou outros recursos disponí- O Programa de Desenvolvimento do Agronegócio da Made-
veis no Estado, suprir a demanda interna do estado e/ou gerar ira (PROMADEIRA), destinado à Indústria da Madeira e Mobiliário, 
excedentes exportáveis, melhoria do nível tecnológico da ativida- tinha por objetivo estabelecer: a política de sustentabilidade de 
de econômica desenvolvida no Estado, além de preservação e recursos florestais, a política de tributação, fiscalização e controle 
melhoria do meio ambiente. ambiental, a política de competitividade, o incentivo a verticaliza-

A partir de 1996, o governo do estado suspendeu o ingresso ção e agregação de valores do setor madeireiro e a promoção da 
de novas empresas nos programas de incentivo industrial até 1998, modernização, através da implantação de programa de qualidade 
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e gestão. Tinha forte apelo social representado na quantidade de fiscal, no estágio de wet blue; 57% do valor do crédito fiscal, no está-
empresas e empregos existentes, porém, mantinha algumas situa- gio semiacabado; 70% do valor do crédito fiscal, no estágio acaba-
ções tecnológicas insustentáveis, do ponto de vista ambiental e do; 100% do valor do crédito fiscal para a indústria de calçados e/ou 

artefatos de couro. da segurança do trabalho³ principalmente entre as beneficiado-
O Programa de Incentivo às Indústrias de Beneficiamento, ras. Mesmo assim, o programa foi instituído pela Lei nº 7.200, em 09 

Torrefação e Moagem de Café do Estado de Mato Grosso de dezembro de 1999. Às empresas que atendessem as pré-
(PROCAFÉ) foi criado pela Lei nº 7.309, de 28 de julho de 2000 e regu-condições estabelecidas na lei, seria concedido um crédito fiscal 
lamentado pelo Decreto nº 2.437/01, e criava o Fundo de Apoio à correspondente a até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do 
Pesquisa da Cultura do Café em Mato Grosso (FUNCAFÉ). O objetivo ICMS, mas foi encerrado em 09 de dezembro de 2005 e teve um 
apresentado constituía-se na recuperação e expansão da cultura prazo de vigência de 06 anos .
do café no território mato-grossense, dentro de padrões de sustenta-O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do 
bilidade, competitividade e modernização tecnológica, oferecen-Boi (PROCOURO) é regulado pela Lei nº 7.216/99 e regulamentado 
do incentivos fiscais aos produtores interessados. Às indústrias se pelo Decreto nº 1.290 de 14 de abril de 2000. O programa levava 
concederia um crédito fiscal relativo ao ICMS, nos seguintes percen-em conta um aspecto importante nas relações entre a pecuária e 
tuais: 80% do ICMS devido na saída do produto da indústria de bene-a indústria: a pele do bovino, considerada rejeito no processo 
ficiamento; e 85% do ICMS devido na saída do produto da indústria comercial entre a pecuária e o frigorífico. Nessas relações não 
de torrefação, moagem e de café solúvel. havia, como não há, remuneração ao pecuarista pelo couro na 

O Programa de Incentivo às Indústrias de Arroz venda do bovino em pé, para abate, por parte do frigorífico. Dessa 
(PROARROZ/MT - Indústria) é regulado pela Lei nº 7.607/01 e regula-forma os programas procuravam valorizar essa atividade, conside-
mentado pelo Decreto nº 4.366/02, gestado pela Secretaria de rando que a maior parte da matéria-prima era evadida do estado 
Indústria e Comércio, e criou o Fundo de Apoio à Pesquisa da Cultu-apenas salgada, não se agregando praticamente nenhuma 
ra do Arroz de Mato Grosso (FUNDARROZ). Como objetivo, apresen-forma de valor. 
tava-se a melhoria da qualidade do agronegócio do arroz no Esta-O PROCOURO, como o nome indica, atendia objetivos 
do, “dentro de padrões de sustentabilidade, competitividade e mais abrangentes como estimular o processo de agregação de 
modernização tecnológica, oferecendo incentivos fiscais aos pro-valor e melhoria da qualidade e produtividade dos produtos deri-
dutores e industriais interessados”. vados da pecuária de corte. Nesse aspecto poderiam ser incluídos 

Às indústrias seria concedido um crédito fiscal de até 85% os aproveitamentos de resíduos sólidos, como a produção de 
relativo ao ICMS, nos seguintes percentuais: para a industrialização e farinhas, sebos, tripas, e outros produtos da cadeia produtiva. 
comercialização do arroz branco: 73% do valor do ICMS devido na Aos produtores pecuários será concedido incentivo finan-
operação; para a industrialização e comercialização do arroz par-ceiro, a título de crédito fiscal, por animal abatido, em valor não 
boilizado: 75% do valor do ICMS devido na operação; para a industri-superior ao equivalente a 0,878% do valor do ICMS devido na ope-
alização e comercialização do arroz vitaminado: 77% do valor do ração. Às indústrias de curtume, calçados e artefatos de couro 
ICMS devido na operação; para a industrialização e comercializa-será concedido um incentivo fiscal de até 85% do valor do ICMS, 
ção da farinha de arroz: 80% do valor do ICMS devido na operação; devido nas referidas operações de comercialização de produtos 
e para a industrialização e comercialização de derivados do arroz e industrializados, nos seguintes percentuais: 29% do valor do crédito 

4
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arroz orgânico: 85% do valor do ICMS devido na operação. mente carentes de cobertura. Dessa maneira a Lei nº 7.958, de 25 de 
A Instrução Normativa SICME nº 01/2004 de 18 de março de setembro de 2003, publicada no Diário Oficial de 25 de setembro de 

2004, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de março de 2003, definiu o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso e criou os 
2004, estabeleceu normas sobre a classificação de arroz benefici- fundos setoriais, inclusive o PRODEIC e FUNDEIC. 
ado que auxiliam no enquadramento e concessão dos incentivos O PRODEIC é um programa criado pela Lei nº 7.958/03, 
fiscais previstos no Decreto nº 4.366 de 21 de maio de 2002, que 8431/05, regulamentadas pelos Decretos 1.432/03, 7083/06 e 80/07 
regulamentou a Lei nº 7.607 de 27 de dezembro de 2001, criada denominado Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial 
para instituir o Programa de Incentivos às Indústrias de Arroz de de Mato Grosso (PRODEIC) vinculado à Secretaria do Estado de 
Mato Grosso (PROARROZ/MT). Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME), que tem por objetivo 

O Programa de Desenvolvimento da Indústria de Laticínios contribuir para a expansão, modernização e diversificação das 
(PROLEITE-Indústria) é regulado pela Lei nº 7.608 de 27 de dezem- atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, 
bro de 2001, regulamentado pelo Decreto nº 4.629/02, e apoiado a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da 
pela criação do Fundo de Apoio à Pecuária Leiteira - FAP - LEITE. Tal competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e 
conjunto de atividades objetiva promover e estimular a pecuária renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.
leiteira e a industrialização do leite, dentro de padrões socioeco- O Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial 
nômicos e ambientais, em conformidade com as crescentes (CEDEM), órgão consultivo e deliberativo, com base nos objetivos 
demandas da sociedade em geral e dos consumidores nacionais contidos no programa, poderá conceder benefício fiscal até o mon-
e internacionais. Oferece benefícios e incentivos fiscais às indústri- tante do ICMS devido. Do valor do benefício, o percentual de até 
as do leite e indústrias de máquinas, equipamentos, instalações, 5%, deverá ser recolhido pelos beneficiários ao Fundo de Desenvol-
embalagens e insumos voltados ao agronegócio do leite em Mato vimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (FUNDEIC), 
Grosso. que será revertido em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva 

Às indústrias de laticínios instaladas em Mato Grosso seria à qual pertence a empresa beneficiada.
concedido um crédito fiscal de 85% do valor ICMS devido nas ope- As condições para obtenção do benefício pelas empresas 
rações de comercialização de seus produtos. Às indústrias de são: estar estabelecida ou se estabelecendo em território mato-
máquinas, equipamentos, instalações e insumos voltados ao agro- grossense, comprovar sua regularidade fiscal perante os órgãos 
negócio de leite seria concedido um crédito fiscal de 85% do valor municipal, estadual e federal, bem como junto aos órgãos de fiscali-
do ICMS devido nas operações de comercialização de seus pro- zação e controle ambiental. Além disso, uma das formas de avalia-
dutos. Dos 85% de incentivo fiscal, as indústrias repassariam 60% aos ção para a concessão e a capacidade de geração de emprego e 
produtores rurais. renda da empresa, deve, também, utilizar matérias-primas e insu-

A mudança de governo em 2003 intensificou as discussões mos disponíveis no Estado, deve produzir gêneros para suprir a 
na Câmara dos Deputados sobre a reforma fiscal. Procurando demanda interna do Estado e/ou gerar excedentes exportáveis, 
evitar a guerra fiscal entre os estados federados, o governo do além de melhorar o nível tecnológico da atividade desenvolvida no 
estado, preventivamente, criou um programa que mantinha os Estado e contribuir para a preservação do meio ambiente. A grande 
incentivos já concedidos, mas não excluía os setores, incentivando vantagem do PRODEIC sobre seus antecessores está, portanto, 
diferentes gêneros. Assim houve a inclusão de gêneros anterior- ligada à não vinculação do programa a um produto específico, 
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mas sim a proporcionar  liberdade  para projetos diversos de Os setores e empreendimentos considerados prioritários 
desenvolvimento do estado. para o desenvolvimento regional são de infraestrutura, representa-

O Porto Seco é instituído pela Lei n.7958/03 e regulado pelo dos pelos projetos de energia, telecomunicações, transportes, insta-
Decreto n. 1432/03. Tem por objetivo fomentar o comércio dos lação de gasodutos, produção de gás, abastecimento de água e 
produtos mato-grossenses com o exterior. O Porto Seco é um termi- esgotamento sanitário; o turismo, considerando os empreendimen-
nal alfandegário que facilita as importações e exportações, com a tos hoteleiros, centros de convenções e outros projetos, integrados 
prestação de serviços de movimentação e armazenagem de ou não a complexos turísticos, localizados em áreas prioritárias para 
mercadorias sob controle aduaneiro. Para agilizar o desembara- o ecoturismo e turismo regional; a agroindústria vinculada à produ-
ço, há a presença constante da Receita Federal e dos Ministérios ção de fibras têxteis naturais; óleos vegetais; sucos, conservas e 
de Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As empre- refrigerantes; à produção e industrialização de carne e seus deriva-
sas que importam mercadorias pelo Porto Seco podem ser benefi- dos; aquicultura e piscicultura; a agricultura irrigada, para projetos 
ciadas pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial localizados em polos agrícolas e agroindústrias objetivando a pro-
de Mato Grosso (PRODEIC) com obtenção de diferimentos de dução de alimentos e matérias-primas agroindustriais, além da 
100% sobre o ICMS, sendo a base de cálculo reduzida até 58,82% e indústria extrativa de minerais metálicos, representada por comple-
o crédito presumido de até 83,3%. xos produtivos para o aproveitamento de recursos minerais da 

Além dos incentivos estaduais, há os administrados pela região. 
Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) que preveem Na indústria de transformação, estão compreendidos os 
redução fixa de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não seguintes segmentos: têxtil (artigos de vestuário, couros e peles, 
restituíveis calculados com base no lucro da exploração, para calçados de couro e de plástico e seus componentes); bioindustrial, 
empresas que tenham projeto aprovado para instalação, amplia- vinculado à fabricação de produtos decorrentes do aproveitamen-
ção, modernização ou diversificação. A legislação que dá suporte to da biodiversidade regional, nos segmentos de fármacos, fitoterá-
aos benefícios fiscais é a Medida Provisória n. 2.199, de 24 de agos- picos, cosméticos e outros produtos biotecnológicos; fabricação de 
to de 2000 e o Decreto n.4.212, de 26de abril de 2002. máquinas e equipamentos (exclusive armas, munições e equipa-

Também é prevista a redução escalonada do imposto de mentos bélicos), considerados os de uso geral, para a fabricação de 
renda e quaisquer adicionais não restituíveis (calculados com máquinas-ferramenta e fabricação de outras máquinas e equipa-
base no lucro da exploração nos seguintes percentuais: 37,5%, 25 mentos de uso específico; os minerais não metálicos, metalurgia, 
%, e 12 %), para empresas que mantenham empreendimentos siderurgia e mecânica; químicos (exclusive explosivos) e petroquími-
econômicos na área de atuação da ADA. A legislação que dá co (materiais plásticos, inclusive produção de petróleo e seus deriva-
suporte ao benefício é o Decreto-Lei n.756, 11 de agosto de 1969, a dos); celulose e papel, desde que integrados a projetos de reflores-
Lei n. 9.532, 10 de dezembro de 1997, a Medida Provisória n. 2.199, tamentos; pastas de papel e papelão; madeira, móveis e artefatos 
de 24 de agosto de 2000, e o Decreto n. 4.212, de 26 de abril de de madeira; alimentos e bebidas; eletroeletrônico, mecatrônica, 
2002. Com respaldo da citada legislação, no caso de reinvesti- informática, biotecnologia, veículos, exclusive de quatro rodas, 
mento para a modernização, ampliação ou diversificação, estão componentes e autopeças; indústria de componentes (microeletrô-
previstos 30% do imposto de renda devido, calculados com base nica); fabricação de embalagem e acondicionamento; e fabrica-
no lucro de exploração. ção de produtos farmacêuticos, considerados os farmacoquímicos 
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e medicamentos para uso humano. volvimento industrial e comercial.
Em geral, os programas eram gestados pela SICME-MT e é Tais estímulos em geral apresentavam reduções nas alíquo-

preocupação deste estudo a avaliação de como os agentes tas de ICMS como forma de estímulo à agroindústria. Em geral, facili-
públicos controlam tais programas, como concedem os incentivos tavam a adoção de tecnologias capital – intensivas, as quais muitas 
e como fazem o acompanhamento dos mesmos. O PRODEI tem vezes reduziam emprego, a despeito de os programas terem como 
um acompanhamento recente na SICME-MT – a partir de 2000 -, metas a geração de empregos. Em muitos casos, como no progra-
uma vez que era responsabilidade inicial do Banco do Estado de ma para a indústria de derivados de algodão, o estímulo realmente 
Mato Grosso, após cuja extinção, passou para a SEFAZ-MT e poste- se traduziu em marco no desenvolvimento setorial.
riormente para a SICME-MT. Os incentivos fiscais certamente são importantes para a 

Existem acompanhamentos sistemáticos do número de decisão empresarial de onde localizar a empresa, para a melhoria 
empregos (reportado por cada empresa), assim como dos valores da rentabilidade do investimento, ou para a modernização tecnoló-
de ICMS Recolhido e ICMS Incentivado por empresa em todos os gica. Na vinculação da concessão dos incentivos em face de aqui-
programas, o que permite o acompanhamento da arrecadação sição de equipamentos, pode-se ter a substituição de tecnologias 
em cada caso. Em geral, as empresas devem estar com certidões intensivas em mão de obra por outras intensivas em capital, contrari-
negativas atualizadas como documentos exigidos para credenci- ando as expectativas de geração de emprego. De outro lado, 
amento nos programas. A adesão é normalmente contábil e o deve-se observar o avanço tecnológico como alternativa para 
escritório de contabilidade, normalmente, organiza os documen- melhor competitividade. 
tos necessários para credenciamento. Esta decisão contábil de Ressalta-se que o incentivo deve ter previsão de início e fim, 
entrar no programa, provavelmente não reflete maiores estudos com metas bem definidas, de modo a poder avaliar com precisão 
econômicos acerca de suas reais vantagens em cada empresa. se a política está de fato estruturando a economia, ou se esta se 

revela como fator de dependência da atividade ao esforço públi-
co, em detrimento de outras atividades socialmente desejáveis.

A grande vantagem do PRODEIC sobre seus antecessores 
está, portanto, ligada à não vinculação do programa a um produto Os incentivos fiscais são instrumentos importantes para a 
específico, mas sim, a proporcionar liberdade para projetos diversos intervenção pública no sentido de estimular ou aperfeiçoar o fun-
de desenvolvimento do estado.cionamento de uma economia. No âmbito dos governos estadua-

Por ser um trabalho descritivo, um inventário das políticas de is, poucas são as vias, uma vez que a maioria dos instrumentos é em 
incentivos fiscais agroindustriais de Mato Grosso, este artigo não nível federal.
enfatiza dados quantitativos dos programas. Sugere-se que os leito-Mato Grosso elegeu uma gama de atividades ligadas à 
res desenvolvam novas pesquisas ou estudos de caso para investi-agroindústria como forma de estimular a produção agroindustrial, 
gar os efeitos de cada programa como estímulo às empresas locais.numa racionalidade de que este setor seria chave para o desen-

volvimento do estado. A partir dos anos noventa, estímulos foram 
dados à agroindústria dos derivados do algodão, da madeira e 
mobiliário, do couro, do café, do arroz, de laticínios e, foi criado o 
programa mais abrangente chamado de PRODEIC, para o desen- BINSWANGER, Hans P.; DEININGER, Klaus Explaining agricultural and 
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A RETIRADA DA LAGUNA - MEMÓRIA, POLÍTICA E IDENTIDADE 
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A segunda metade do século XIX configura-se como um fértil período para a pesquisa. Não apenas pelos 
sujeitos históricos nela presente, ou pela consolidação de um regime monárquico de governo que se achava amea-
çado pelos vizinhos republicanos, mas por um evento localizado num tempo marcado por inúmeras contradições. 
Pelo viés político do Visconde de Taunay, em sua narrativa A Retirada da Laguna, pretende-se discutir algumas 
passagens, eleitas pela sua memória, de um episódio da Guerra da Tríplice Aliança contra a República do Para-
guai, em uma época de instabilidades políticas e desejos de se implantar projetos de integração territorial, visando 
construir um ideário nacional, por parte do Império.

Palavras-chave: Guerra da Tríplice Aliança – Identidade – Política.

 The second half of the nineteenth century has become a fertile period for the search. Not only for her this his-
torical subject, or the consolidation of a monarchic system of government that felt threatened by neighbors Republi-
cans, but for an event located in a time marked by numerous contradictions. Through the political bias by the Vis-
count of Taunay, in his narrative A Retirada da Laguna, this article intend to discuss some passages, elected by his 
memory of an episode of War of the Triple Alliance against the Republic of Paraguay, in a time of political instability 
and desires to implement projects of regional integration, to build a national ideal by the empire.
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INTRODUÇÃO 

UM IMPÉRIO E MUITAS REPÚBLICAS

A
1971). Essa ordenação, de acordo com Luiz Costa Lima, pode ser 
entendida como um fato social que visa institucionalizar certas for-
mas de indagação, de reflexão e mesmo de expressão; o que impli-lfredo d'Escragnolle Taunay produziu narrativas sobre uma 
ca diretamente expulsar e mesmo interditar outras (LIMA, apud guerra, baseadas em observações pessoais. O episódio da 
BENATTI, 2000, p. 63-103).Fazenda Laguna¹ merece especial atenção por ser, ao 
 De acordo com Roger Chartier (1990, p. 13-28), as ações 

que me consta, sua única obra escrita originalmente em uma lín-
dependem das representações utilizadas pelos indivíduos para 

gua estrangeira. Analisar o contexto de sua produção significa 
darem sentido ao seu mundo, às suas práticas e aos seus discursos. É 

observar alguns fatores intrigantes que envolveram a produção da 
preciso identificar as classificações pelas quais as pessoas olham o 

narrativa e as intenções de se registrar uma memória por parte do 
mundo, segundo suas categorias de percepção.

autor e do Império brasileiro. Outra especificidade em Taunay 
Propõe-se, neste ensaio, uma opção metodológica pela 

constitui-se acerca do teor abordado, qual seja uma retirada ou 
operação historiográfica, esse procedimento que para Michel de 

debandada de um corpo do exército brasileiro, algo não tão hon-
Certeau se processa com a combinação do lugar social da produ-

roso ou digno de glória, porém, tornou-se uma das principais refe-
ção do discurso, de práticas “científicas” e da produção da escrita 

rências da guerra, ainda que as batalhas decisivas, as que iriam 
(CERTEAU, 2002, p. 65-106).  No caso do futuro visconde, seu lugar 

mudar os rumos do conflito, ocorreriam longe dali, mais ao sul, no 
sociopolítico foi o da camada aristocrática imperial e seu discurso 

rio Paraguai.
deveria vir ao encontro dos anseios do Imperador e dos intelectuais 

A partir dessa produção discursiva, sobre um episódio que 
do IHGB; uma espécie de elite franco-brasileira, habitantes de um 

envolveu o Império e as Repúblicas do Prata, na segunda metade 
Brasil cujo regime monárquico de governo achava-se ameaçado 

do século XIX, analisar-se-á a relação do conteúdo expresso na 
pelo republicano instalado nos demais países americanos².narrativa com a configuração histórica em que o Estado monár-

quico brasileiro buscava implantar projetos de integração territori-
al e de identidade nacional.

Desta forma, este texto objetiva abordar algumas ideias de 
Alfredo Taunay sobre uma das diversas passagens da guerra da A partir da segunda metade do século XIX, a Monarquia 
Tríplice Aliança (1864 – 70), a partir de sua narrativa A Retirada da brasileira foi marcada por diversos acontecimentos e tendências 
Laguna (1997), traduzida por Sérgio Medeiros, a partir da quarta políticos promovidos por diversos sujeitos históricos. Esse tempo pode 
edição em francês de 1913. Suplementarmente foi consultada ser interpretado como um período de grandes transições e instabili-
também Memórias (2004), uma reprodução da obra póstuma, dades políticas. 
cuja primeira divulgação se deu em 1948, dois anos depois da Entre os acontecimentos que mereceram especial atenção, 
abertura da Arca do Sigilo do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- na presente análise, está a guerra da Tríplice Aliança com a Repúbli-
leiro (IHGB), na qual estava guardada, conforme a vontade do ca do Paraguai e, entre os personagens coletivos e individuais anali-
escritor. sados, destaca-se Alfredo d'Escragnolle Taunay (1843 – 1899).³

Analisando os escritos de Taunay, optou-se por tratá-los Taunay elaborou, durante toda a sua vida, várias narrativas. 
como discursos, participantes de uma ordem estabelecida e nego- De sua vasta produção histórica e literária, o romance Inocência 
ciada entre os pares, ou seja, uma ordem do discurso (FOUCAULT, (1872) e o relato A Retirada da Laguna (1879, versão integral), torna-
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ram-se célebres. Traduzidas para várias línguas, expressaram o de praieiros (TAUNAY, 1921, p. 40).
desejo de uma época de se descobrir e povoar os “sertões” do 
interior do Império e de se legitimar o discurso para um projeto de Percebe-se um forte vínculo da família Taunay com a conso-
identidade e unidade nacional, desde que “hierarquizado” pela lidação do Estado monárquico brasileiro, bem como se mantinha 
elite intelectual militarizada da Monarquia brasileira. sempre atenta ao contexto político francês após a Revolução Bur-

Fazia-se necessário, para tanto, extirpar a “ameaça” repu- guesa. No decorrer do século XIX o “fantasma” republicano sempre 
blicana existente nas Américas, cujo expoente máximo personifi- rondava o sistema monárquico, tomando inclusive o poder em 
cava-se na figura do então presidente da República Guarani, alguns períodos, como em 1847, na instalação da Segunda Repúbli-
Francisco Solano López (1826-1870). ca Francesa. Em 1871 ocorreu nas ruas de Paris, a famosa Comuna, 

Alfredo Taunay nasceu no Rio de Janeiro em 1843. Seu avô na qual a classe trabalhadora derrubou o governo monárquico de 
paterno, Nicolas Antoine, um dos pintores da Corte de Napoleão Luiz Bonaparte.
Bonaparte, viera para o Brasil em 1816, na Missão Artística Francesa A instabilidade política na França, promovida por republica-
a convite de D. João VI, acompanhado dos cinco filhos. Com a nos vistos como “subversivos”, corroborava com o desejo de se man-
fundação da Escola de Belas Artes, dez anos depois, assumiu a ter a Monarquia no Brasil. A proclamação da República, em 1889, foi 
cátedra de professor de pintura de paisagem. Um de seus filhos, o motivo de profunda indignação por parte do escritor: “Se toda luz 
pai de Alfredo e também pintor Félix Émile, sucedeu-o após seu elétrica que se vai empregar no dia 15 de Novembro iluminasse o 
retorno à França em 1821. coração dos brasileiros, só havia de desvendar dor e tristeza” 

Sua mãe era filha do conde d'Escragnolle; este que viera (TAUNAY, 2004, p. 89).
para o Brasil com a Corte portuguesa em 1808, viria a casar-se com A seguir, o futuro visconde definiu o que representava a Repú-
a filha do conde de Beaurepaire, exilado francês, que se destacou blica, recém-instalada no Brasil, comparando-a com a forma, para 
na campanha da independência brasileira (FONSECA, 2001, p. ele, ideal de se governar:
229-242). 

Seu tio materno Gastão Luiz Henrique d'Escragnolle partici- Choque contínuo de ambições pessoais, todos 
pou ativamente da repressão contra os levantes separatistas ocor- se supõe aptos ao mando supremo, fazendo do 

cargo que ocupam ocasião de opressão e ridos no período regencial (1831-1840), conforme testemunho do 
vexame [...] Esses republicanos da América do escritor:
Sul, bolivianos, venezuelenses e outros, obceca-
dos pelos farrapos de que se revestem a guisa de Tinha-lhe grande estima Caxias e levou-o 
vistoso manto, acreditam piamente que têm como ajudante de ordens para o Maranhão, 
muito mais dignidade e pundonor do que os quando em 1840 foi pacificar esta província 
ingleses alemães e outros povos monárquicos, só ensangüentada pelos balaios. [...] Em 1842 
por se intitularem republicanos. (TAUNAY, 2004, acompanhou Caxias a Minas Gerais, quando 
p. 221).o ilustre general foi reprimir a revolução liberal. 

[...] Levou-o ainda o futuro duque ao Rio Gran-
Esse fragmento extraído de suas Memórias, escritas a partir de do Sul, onde se bateu com os farrapos. [...] 

Serviu em Alagoas contra uns restos de bandos de 1890, revela a concepção, por parte do escritor, de associar o 

4
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regime republicano de governo ao “caos” político, representado guerra poderia ter uma dupla finalidade: acabar com a “subver-
por uma espécie de repartição do mando supremo, até então são” republicana e construir a imagem de um Império como uma 
exclusividade do poder moderador de Pedro II. frente avançada da civilização europeia nos trópicos. A escrita 

Ao analisar a política, conhecida pejorativamente como nacional teria assim os seus destinatários não apenas no plano inter-
Encilhamento, implementada por Rui Barbosa, então ministro da no, mas também, e principalmente, no plano externo. Isso poderia 
fazenda, Taunay observou: ser um dos fatores que fez com que o autor escrevesse a narrativa 

em uma língua estrangeira.
Vergonha intensa, candente, pela revoltante O relato de um fragmento da guerra da Tríplice Aliança, 
iniqüidade praticada para com o mais ilustre e elaborada por um dos expoentes máximos da aristocracia franco-
bem intencionado soberano que jamais hou- brasileira, configurou-se, desta forma, como o apogeu das contradi-
ve. E multiplicaram-se os exemplos de concus- ções de uma época: Império / Repúblicas; Civilização / Barbárie; 
são e desbarato dos dinheiros públicos que em 

Natureza / Cultura; Litoral / Interior. Escrita na língua francesa, o idio-
poucos meses enriqueceram uma nuvem de 

ma dos “homens superiores”, tinha objetivos claramente definidos, agiotas e especuladores, que, a todo o transe, 
quais sejam, veicular na Europa o caráter “civilizatório” empreendi-queria pôr em leilão este pobre Brasil (TAUNAY, 
do pelo Estado monárquico e patrocinar uma integração do interi-2004, p. 89).
or, tido como exuberante, inóspito e incivilizado, à jovem nação em 
formação.Tamanho ressentimento pela queda da Monarquia torna-

se compreensível se seu discurso for associado, como já foi dito 
anteriormente, ao projeto de legitimação e afirmação imperial em 
contraposição às Repúblicas americanas.

Estrategicamente, o Instituto Histórico e Geográfico Brasilei- Na construção da narrativa sobre o episódio da Fazenda 
ro (IHGB), criado em 1838, no interior da Sociedade Auxiliadora da Laguna, Alfredo Taunay privilegia o imperador Pedro II, juntamente 
Indústria Nacional (SAIN), daria suporte às publicações de traba- com a aristocracia militar do Império e o público europeu, em espe-
lhos históricos, etnográficos e geográficos. Possuía estreitas liga- cial o francês.  Sua obra épica possuía como pano de fundo o interi-
ções com outros institutos europeus como o Institut Historique de or da província de Mato Grosso, próximo da fronteira com a Repúbli-
Paris, que já estava em funcionamento desde o ano de 1834. ca do Paraguai. 

O IHGB, com o intuito de patrocinar produções historiográfi- A Monarquia brasileira objetivava uma integração dos lon-
cas, carregadas de sentidos políticos, delegava à elite letrada gínquos sertões à unidade imperial. Nisto, a função desempenhada 
imperial, geralmente funcionários públicos de carreira ocupando pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tornou-se essencial. Ao 
altos cargos no aparelho estatal imperial, a missão de expandir as patrocinar trabalhos etnográficos junto aos povos indígenas, biogra-
“luzes” do saber ao interior da nação. Era necessário justificar a fias de figuras ilustres da Corte imperial, ou narrativas militares, priori-
singular condição imperial na América do Sul. zava-se a construção de uma História nacional; homogênea, evolu-

Por meio da narrativa da Laguna se poderia legitimar o tiva, linear e hierarquizante. A concessão de prêmios e a organiza-
presente, que se efetuaria sobre um terrível adversário, a nação ção de expedições científicas pelo interior por parte do IHGB estimu-
paraguaia, o expoente máximo da “barbárie” republicana. A lavam a coleta de abundante material e a produção de um saber 

6

5

A NARRATIVA COMO LEGITIMAÇÃO DE UM PROJETO PARA O IMPÉRIO
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entre nós (TAUNAY, 1997, p.156).sobre o Brasil, a fim de estipular os alicerces do projeto de uma 
escrita hegemônica que representasse a nação (GUIMARÃES, 

Este fragmento denota a preocupação do escritor com a 1988, p. 5-27).
delegação de poder a um homem de origens humildes, porém, fiel Pode-se perceber nos tratamentos dispensados às princi-
ao Império e extremamente prestativo. Se a razão monárquica não pais personagens a reprodução ou um “protótipo” de uma com-
interferisse, através da “ação educadora” dos homens letrados, posição social para a futura nação brasileira. Seu discurso, na nar-
certamente esses homens, que seriam muito úteis aos projetos impe-rativa, hierarquizou e organizou a diversidade étnica e as diferen-
riais, poderiam se tornar ameaçadores.tes posições sociais ocupadas por elas. O índio, o sertanejo, o dita-

De acordo com o historiador Francisco Alambert, a palavra dor, o militar despreparado, o soldado virtuoso, o viajante letrado, 
ditador é muito forte para o vocabulário da época, pois, era a forma o imperador. Enfim, todas as camadas sociais que iriam fazer parte 
usada pelos brasileiros para referirem-se ao presidente paraguaio. A da nação já se faziam presentes em sua obra.
força das circunstâncias, a proximidade com a “barbárie” guarani, Taunay deixa claro o seu lugar social, político e cultural, 
o cólera, a fome, a grande distância da cultura litorânea; tudo isso além de sua função, ou seja, a de um viajante, com uma apurada 
ameaçava converter o astucioso, honesto e leal Lopes no “temido” sensibilidade plástica: “O sentimento de admiração parece ser 
López, o presidente paraguaio. Taunay estaria evidenciando os privilégio dos povos civilizados; o homem primitivo raras vezes o 
perigos da democracia popular, surgida na instabilidade das cir-manifesta, ao menos exteriormente” (TAUNAY, 1997, p. 48). 
cunstâncias (ALAMBERT, 2001, p. 219-228).José Francisco Lopes, o guia Lopes, representado pelo 

O guia Lopes representava, dessa forma, o tipo ideal a ser escritor como herói e salvador das forças que atuavam no sul de 
“civilizado”: o “mestiço” leal à Coroa, dotado de sagacidade e Mato Grosso ocuparia um lugar relativamente importante no Impé-
inteligência, dentro do seu lugar social, qual seja, o sertão no interior rio consolidado: o de homem humilde e trabalhador e que princi-
do Império. Se ele fosse “tocado” pelas luzes imperiais, “convertido” palmente saberia qual o seu lugar na hierarquia social: “Sou um 
e “hierarquizado”, poderia então fazer parte da grande nação sertanejo, não sei nada; os senhores que estudaram nos livros é que 
brasileira.devem saber tudo” (TAUNAY, 1997, p. 58-59).

Outro ponto a ser destacado refere-se à manutenção de Apesar de declarar que sem o guia Lopes a expedição 
uma sociedade patriarcal, fundamentada no chefe da família. A estaria irremediavelmente perdida e exaltar a sua bravura e deter-
passagem que ilustra essa condição é o encontro do guia com o seu minação, Taunay deixa claro que sem o projeto civilizatório da 
filho, que acabara de fugir da prisão no Paraguai: “Sem descer do Monarquia, esses povos sertanejos poderiam se perder ou se rebe-
cavalo, o velho estendeu a trêmula mão direita, que o filho beijou; lar contra a razão imperial:
depois, abençoou-o e seguiu sem dizer uma única palavra” 

Último grande dia para José Francisco Lopes! (TAUNAY, 1997, p. 73).
A opinião da tropa estava toda a seu favor, Outra passagem mostra o profundo respeito do filho pelo 
bem como a dos oficiais e do chefe. A confian- pai, que se recusava a transgredir a lei natural do direito patriarcal, 
ça de todos o investira, com certa solenidade, quando o guia encontrava-se indeciso quanto ao caminho que se 
de uma autorização quase ilimitada: a neces- deveria seguir:
sidade pública e a lei suprema da salvação 
transformaram-no como que num ditador 
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O filho de Lopes veio dizer-nos que, segundo vitimados de cólera:
acreditava, tínhamos de reconhecer um gran-
de rio chamado das Cruzes. Observaram-lhe E, coisa que pode parecer igualmente espanto-
que estas palavras pareciam sugerir que mar- sa, os próprios coléricos, num primeiro momento, 
chávamos ao acaso; respondeu imediata- sem que fosse necessário recorrer a nenhum 
mente que de fato não sabia para onde nos subterfúgio, aceitaram com resignação este 
dirigíamos e que infelizmente tinha consciên- derradeiro golpe do destino. [...] este desapego 
cia de um erro, mas não ousava dizê-lo ao pai. fácil da vida que é próprio dos brasileiros e os 
[...] o respeito pelo pai, pelo chefe da família, torna tão depressa excelentes soldados. Pedi-
obrigara o rapaz a guardar silêncio. Esse traço ram todos apenas um favor: que lhes deixásse-
da vida primitiva não podia deixar de ser regis- mos água (TAUNAY, 1997, p. 208).
trado. (TAUNAY, 1997, p. 176).

Espantosa essa unanimidade entre os mais de 130 doentes, 
O fragmento acima demonstra o modelo de nação a ser abandonados nas terras de um “implacável” inimigo, em aceitar tal 

constituída: patriarcalista e autoritária. As hierarquias não poderi- destino. Se se levar em consideração o temor que os paraguaios 
am, sob hipótese nenhuma, ser rompidas. causavam nos aliados, essa cena deveria ter sido bem mais dramáti-

Essas hierarquizações estão presentes também nos compo- ca e desesperadora do que foi narrada pelo escritor. 
nentes do exército brasileiro, como o comandante Carlos de Mora- O cólera fez muitas vítimas, entre elas o guia Lopes e seu filho, 
es Camisão, sempre hesitante em tomar a iniciativa, na opinião do além do próprio comandante da expedição, o coronel Camisão. 
escritor. Na narrativa estabelecem-se critérios comparativos: Com a morte deste, fazia-se necessário, para evitar qualquer com-
homens “particularmente dotados, como José Gonçalves, Pisaflo- petição, segundo o escritor, eleger um novo comandante: “Esta 
res e Marques da Cruz”; os “excepcionalmente fortes, como Lago, sucessão no poder, regida pela razão e pelo direito, e habilmente 
Catão e José Rufino”; e também, os de “constituição menos sólida, subtraída ao jogo das paixões que podiam eclodir, teve completa 
como o tenente-coronel Juvêncio” (TAUNAY, 1997, p. 198). sanção na aprovação de todo o corpo do exército” (TAUNAY, 1997, 

Num dos pontos máximos de sua escrita, Taunay prepara o p. 228).
seu leitor para uma terrível, mas necessária atitude, referente ao Investido no comando o capitão mais antigo de todo o 
abandono dos coléricos. Essa preparação se efetuou justamente corpo do exército, José Tomás Gonçalves, major em comissão, con-
na exacerbação dos sintomas dos doentes de cólera, aliada à tou com uma espécie de boa vontade oportuna dos pretendentes 
exaustão dos soldados que os carregavam. As expressões “Gritos ao posto de comando. Quando se tratava de disputas entre a elite 
selvagens de impaciência e a ameaça de largar tudo e ir embora” do exército brasileiro, havia o predomínio da razão e a ausência de 
(TAUNAY, 1997, p.197) soaram como o prenúncio de um fecha- qualquer paixão pessoal, conforme o escritor. Aqui não existe o 
mento, algumas páginas à frente, com a frase “a que ponto o perigo do “fantasma” López como ocorrera na aclamação do guia 
senso moral desaparecera sob a pressão da necessidade do Lopes, comentado anteriormente.
momento” (TAUNAY, 1997, p. 207). José Tomás Gonçalves teve total apoio do narrador Taunay. 

Para tornar esta terrível cena mais suave para o seu leitor, Este exaltou o tom vibrante da proclamação da primeira ordem do 
Taunay evidencia a nobreza das atitudes dos que iriam morrer dia, na qual provocou uma exaltação moral na tropa brasileira:
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Uma mudança de chefia desperta sempre a de barreira ao expansionismo paraguaio. O Império necessitava 
atenção geral e a empolga poderosamente, investir no aparelhamento do exército, ainda em situação precária, 
à espera de uma primeira manifestação sensí- nesta distante província.
vel. O que a ordem do dia do novo coman- O espaço das armas, durante o período referenciado, cons-
dante não dissera, seus atos revelaram: ele se 

tituiu-se num importante lócus de formação das elites imperiais. A 
tornara a personificação da ordem, era o seu 

aristocracia do Segundo Império terminava de ser forjada no des-instrumento, e logo demonstrou sua força a 
preparado exército de D. Pedro II.alguns recalcitrantes que ousaram tentar 

desobedecer-lhe. Foi imediata a repressão, o 
que é, para as multidões, o sinal da legitimida-
de do poder (TAUNAY, 1997, p. 231).

Pode-se pensar que um comandante forte, que impeça a 
Ao ouvir de seus pais a frase acima, o jovem Alfredo perce-

quebra da hierarquia militar, está em consonância com o coman-
beu que teria de dedicar-se a uma carreira de destaque no exérci-

dante da nação brasileira; forte, destemido, centralizador e que 
to, conforme longa tradição familiar. Porém, não se sentia nem um 

não mediria esforços para manter o sistema monárquico escravis-
pouco à vontade com tal ideia: “Sem inclinação abracei a carreira 

ta, de um Império inserido em meio às Repúblicas americanas. A 
das armas” (TAUNAY, 2004, p. 99 e 108).

manutenção da hierarquia militar do exército em ação no interior 
Alfredo Taunay descortina-se uma personagem curiosa. 

da nação, assim como uma sociedade estamental no litoral “de-
Precisou ingressar nas armas devido à exigência de seus pais. Roga-

senvolvido”, tornavam-se fundamentais para a instituição do pro-
va para que o conflito terminasse antes de entrarem em ação, assim 

jeto de integração e identidade nacionais.
como a maioria do corpo do exército. Possuía estreitos laços de 

Nessa conturbada configuração política que desencade-
comprometimento com o Imperador e com seus ancestrais, que 

ou a guerra, a diplomacia imperial sempre buscou alcançar três 
desempenharam importantes serviços para o Império, além de um 

objetivos, segundo o historiador Francisco Doratioto: o primeiro 
histórico vínculo com sistemas monárquicos de governo. Pertencia 

deles, essencial para a província de Mato Grosso se comunicar 
ao Partido Conservador, mas detinha algumas ideias um tanto quan-

com a corte no litoral, foi a obtenção da livre navegação do rio 
to avançadas. Basta lembrar que durante a sua gestão como depu-

Paraguai. O segundo, buscar estabelecer um tratado de delimita-
tado pela província de Santa Catarina, em 1881, votou com os libe-

ção de fronteiras com o país guarani, ratificando a expansão terri-
rais pela libertação dos escravos.

torial brasileira ocorrida desde o período colonial. Por fim, o objeti-
Taunay assentou praça no exército em 1861. Vaidoso, recu-

vo permanente do Império até o seu fim em 1889, de evitar uma 
sou-se a cortar os cabelos, rebeldia que contou com a compreen-

possível incorporação do Paraguai pela Argentina restabelecen-
são de um brigadeiro, que não viu nessa atitude qualquer desrespei-

do-se assim um Estado que corresponderia ao antigo vice-reino do 
to à disciplina. Valorizava os chamados talentos de salão: dançar, 

Rio da Prata (DORATIOTO, 2002, p. 471).
tocar piano e vestir-se bem, requisitos básicos para qualquer aristo-

Portanto, na delicada situação geopolítica da Bacia do 
crata.

Prata, a província de Mato Grosso desempenhou um papel funda-
Quando a guerra da Tríplice Aliança  aconteceu na vida de mental, pois geograficamente posicionava-se como uma espécie 

Alfredo Taunay, então com 22 anos de idade, fazia ele parte do 

CARREIRA DAS ARMAS: NEM HÁ OUTRO DESTINO PARA O HOMEM 
SUPERIOR

7
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quarto batalhão de artilharia da província do Pará, que se encon- nenhuma justificativa plausível.
trava a caminho do Rio de Janeiro. A notícia da demora em Campinas, esquecidos da guerra, 

Para o jovem Alfredo, a perspectiva de ir para a guerra além da presença constante dos oficiais em bailes e banquetes, 
como simples tenente de artilharia não lhe era nada promissora. chegou ao Rio de Janeiro, cujos jornais deram amplo espaço ao 
Graças a um pedido de seu pai junto ao Imperador, do qual fora assunto. Impressionado pela repercussão do escândalo, Drago 
preceptor, ele foi nomeado ajudante de uma comissão de enge- determinou a imediata partida para Uberaba, de onde receberia 
nheiros que estava sendo formada para acompanhar um corpo reforços de forças disponíveis naquele distrito. 
do exército brasileiro rumo ao sul da província de Mato Groso. O corpo do exército levou quase quatro meses para percor-

A ideia de viajar para o interior, para o desconhecido, ou rer a distância que separa Campinas de Uberaba. Chegando lá, 
para o exótico, tornou-se muito atraente para o futuro visconde, permaneceram novamente e sem qualquer justificativa, 47 dias.  O 
que agora poderia como os seus antepassados, encarnar o espíri- comandante, sempre hesitante, segundo Taunay, não conseguia 
to do viajante, objetivando projetos científicos, como por exem- decidir que rumo deveria tomar: se para Cuiabá, capital da provín-
plo, o de “descobrir um gênero novo de planta, pelo menos uma cia de Mato Grosso, ou para Miranda, saqueada pelo inimigo 
espécie ainda não estudada e classificá-la” (TAUNAY, 2004, p. (TAUNAY, 2004, p. 188-189).
146). A coluna finalmente começou a marchar em direção ao sul 

Dessa forma, a comissão de engenheiros iniciou sua jorna- de Goiás com cerca de três mil homens. O coronel Drago, porém, 
da a partir do Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 1865, rumo ao recebeu ordens de regressar imediatamente ao Rio de Janeiro, 
porto de Santos. entregando o comando ao coronel José Antonio da Fonseca Gal-

Acreditando numa guerra relâmpago, os participantes da vão. Essa substituição no comando foi entendida por todos como 
expedição achavam que o conflito terminaria bem antes de che- uma punição pelas longas permanências em Campinas e Uberaba. 
garem, e se chegassem à zona de fronteira com o Paraguai. As Começaria a difícil peregrinação pelo sertão.
dificuldades eram tanto referentes à organização, quanto às enor- A denominação “sertão” pelo escritor refere-se às regiões 
mes distâncias a serem percorridas. Iam deixando desertores em localizadas no sul das províncias de Goiás e Mato Grosso, ou seja, 
quase todos os pousos. entre Uberaba e a fronteira com a República do Paraguai. O sertão 

Taunay deixa claro o despreparo do comandante Manoel apresentava-se ora como paradisíaco representado no romance 
Pedro Drago em seu relato: “Tudo era pretexto para demoras e Inocência ou na novela Ierecê, a Guaná, fruto dos meses que pas-
adiamentos. Parecia dos primeiros a acreditar na impraticabilida- sou na serra de Maracaju em 1866. Contraditoriamente, esse mesmo 
de ou na inconveniência daquela expedição militar” (TAUNAY, sertão apresentava-se também como inóspito: os pântanos e brejos 
2004, p. 175). que foram forçados a atravessar, “a mata sombria do Apa” 

No dia dois de abril, chegaram à capital paulista, passando (TAUNAY, 1997, p. 83) ou “os terríveis fenômenos da natureza no Para-
15 dias hospedados no Hotel de França. Segundo o escritor, em guai” (Idem, p. 113-114).
suas Memórias, gozava este hotel de reputação: excelente servi- Em suas Memórias, escritas no final de sua vida, Taunay 
ço, refeições esplêndidas e muita limpeza (TAUNAY, 2004, p. 156). comenta sobre o clima no corpo de engenheiros e mesmo da elite 

Somente no dia 15 a força expedicionária partiu de São letrada do exército em tomar parte em uma distante guerra:
Paulo para Campinas, onde permaneceu por dois meses, sem 

8



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

89

Observarei aqui, entre parênteses e levado sem a público.
pelo arrastamento da verdade, que os servi- Testemunhando os primeiros passos do sistema republicano 
ços da nossa comissão nunca foram lá muito no Brasil, pode-se notar um tom melancólico nas suas palavras. O 
valiosos à expedição. Todos nós comodistas e sonho de uma nação imperial nos trópicos esvaiu-se com a deposi-
saídos de fresco da escola militar, primávamos 

ção e exílio de D. Pedro II. Taunay, agora visconde, poderia revelar, 
por muita pretensão, que não se afirmava de 

em seu ostracismo político, sem nenhum constrangimento, suas modo algum nos resultados práticos, e qual-
fraquezas e os fiascos dos tempos de juventude, ou seja, os bastido-quer trabalho nos custava tão pouco por 
res de um projeto de construção nacional por parte da Monarquia querermos em tudo aplicar as regras de rigoro-

sa teoria. Enfim para diante tudo tão caro brasileira.
pagamos e tanto sofremos da sorte, que muita Para finalizar, pode-se aferir que o visconde de Taunay cons-
coisa nos deve ser desculpada (TAUNAY, 2004, titui-se, dessa forma, como uma das principais referências sobre a 
p. 189). província de Mato Grosso durante o reinado de D. Pedro II. Seu olhar 

foi “plasmado” em Mato Grosso. Ele constitui-se uma personagem 
O espírito da comissão de engenheiros, de acordo com o intrigante; uma espécie de viajante atípico que se transformou em 

fragmento, mostrava-se mais preocupado com a aventura da escritor. Um viajante que se construiu viajando; não pensava em 
viagem do que com a obrigação da guerra. A aposta num conflito viajar, nem tampouco planejou tal viagem, porém, muito contribuiu 
rápido pareceu apagar gradativamente todos os ânimos com a para o reconhecimento do interior do Império, num momento históri-
resistência paraguaia. As longas e injustificáveis paradas da colu- co de profundas contradições e instabilidades políticas (Cf. 
na nas cidades por onde passavam ratificavam o desejo de não CASTRILLON-MENDES, 2007).
seguir adiante com o planejado. As enormes distâncias a serem O autor estudado torna-se também fundamental para tra-
percorridas, em meio ao desconhecido e ao inóspito interior, testa- balhos interessados em analisar a província de Mato Grosso acerca 
vam a força de vontade de cada membro da comissão e mesmo das questões relacionadas às suas fronteiras, uma preocupação 
do exército, a começar pelos oficiais. constante do Império. Mato Grosso, a província localizada na fron-

Essa espécie de confissão secreta do relator oficial acerca teira oeste do Império dependia do livre acesso pelo rio Paraguai 
das operações em território paraguaio, elaborada numa de suas para sua subsistência e não dispunha de recursos para defender-se 
últimas obras, a partir de 1890, só veio ao conhecimento do públi- em caso de um possível ataque das Repúblicas vizinhas.
co em 1948. De resto, espera-se que esta breve análise sobre a narrativa 

Comparando-se à narrativa da Laguna, elaborada no de um episódio menor, mas não menos sangrento da guerra da 
calor da guerra e sob pressão de seu pai, numa época de constru- Tríplice Aliança, que fora patrocinada pelo Estado imperial de D. 
ção e legitimação de uma unidade nacional, fundamentada num Pedro II, impressa em solo nacional e escrita originalmente em fran-
projeto civilizatório para o interior do país, evidenciou-se outro cês, no contexto do conflito no Prata, possa instigar a novos questio-
momento político. Alfredo Taunay preocupava-se agora não mais namentos e problematizações. Que essa temática inspire novas 
com seu pai, o Imperador ou as elites monárquicas, mas, com os pesquisas acerca dessa configuração histórica e dessa persona-
seus futuros leitores de 1943, ano do centenário de seu nascimento gem, pois, além do conflito em si, há todo um período que traz a 
e data estipulada por ele para que suas restritas anotações vies- marca de idealizações de projetos de construção nacional, além 
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Os cinco primeiros capítulos de A Retirada da Laguna foram publi-

cados em 1868, com dedicatória de seu pai Félix Émile Taunay ao 
imperador. A versão integral, que ainda seria reelaborada, só foi 
publicada em 1871pela imprensa nacional, por ordem do Visconde 

¹O relato trata da debandada de um corpo do exército brasileiro, do Rio Branco, ministro da Guerra. Em 1879 foi publicada em Paris a 
da qual o escritor fazia parte, a partir da Fazenda Laguna, no Para- versão definitiva. Em 1874 aparece a primeira tradução para o por-
guai até o rio Aquidauana no sul da Província de Mato Grosso, tuguês, elaborada por Salvador de Mendonça (diplomata, jornalis-
percorrendo 39 léguas em 35 dias. ta, escritor e um dos membros da Academia Brasileira de Letras e do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro).

²Sobre o papel do IHGB durante o Império de Pedro II, conferir a 
A historiografia acerca desta temática utiliza-se basicamente de obra recém-lançada de Guimarães (2011) Além desta, Lúcia 
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duas expressões ao se referir ao conflito: guerra contra o Paraguai 
e guerra do Paraguai. Apesar de a maioria dos autores, que trata-
ram do tema, optarem pela segunda forma, há alguns como: 
Mota (1995); Maretti (1996), e Siqueira (2002), que preferiram a 
primeira expressão. Adotou-se, no presente texto, apenas guerra 
da Tríplice Aliança, buscando escapar dos aspectos ideológicos e 
preconceituosos que as duas nomenclaturas anteriores possam 
sugerir. 

Há uma discrepância no número de dias em Uberaba: Nas Memó-
rias, Taunay afirmou uma permanência de 47 dias. Sérgio Medei-
ros, na introdução de A Retirada da Laguna, contabilizou 42 dias.

8
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gens, comunicação e cultura, conceitos anteriores à era da cibercultura: interação e interatividade, mas que, no 
ciberespaço, se recompõem, se ressignificam. Eles afloram durante uma pesquisa de campo sobre ciberinfância. 
As concepções necessárias para a compreensão de como atuam os interlocutores nessa agoridade foram busca-
das nas teorias de linguagens e de comunicação. Os processos comunicativos, focados principalmente os dos 
usuários da internet, são estudados, a partir de nova concepção de produção de textos e de leituras. Caracterizar 
interlocutores (e não mais emissor e receptor) compreende uma tarefa complexa a que tenho me dedicado.
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O FATO

SOBRE A PESQUISA DURANTE A QUAL DETECTEI ALGO AINDA MAIS 
COMPLEXOE
como também nos procedimentos e embates virtuais.

ste texto baseia-se em inquietações a respeito de processos 
comunicativos, nos quais interação e interatividade se acres-
centam para a produção de sentidos.

Durante uma pesquisa¹ com sujeitos - duas crianças de sete É frequente, nas mídias, principalmente, na TV, matérias 
e oito anos - percebi que eles pretendiam que o livro de história sobre o acesso ao ciberespaço, principalmente por crianças e ido-
impresso, que liam, lhes possibilitasse ampliar imagens, passar as sos. Os tons são os mais variados: desde os apocalípticos até o pito-
páginas num toque. Sabemos que isto só é possível nas telas de resco. Para os jovens e adultos parece que as abordagens são mais 
tablets e de celulares de tecnologia recentíssima. No momento em brandas, referem-se principalmente a trabalho e a prazer.
que cada criança, separadamente, fez o gesto, exigindo do texto Não se tem visto muitos estudos que se pautam no modo 
as observações acima, percebi que eu estava diante de interlocu- como os usuários da internet produzem sentidos, constroem conhe-
tores dessa agoridade, de leitores de hipermídias e de hipertextos. cimentos. Decidi então, debruçar-me sobre duas faixas etárias não 

Na pesquisa em curso, interessava-me desvendar como se muito lembradas, quando a questão é produzir sentidos, sejam eles, 
constituíam os processos de interação (produção de sentidos para o prático da vida cotidiana, para lazer e para o prazer.
conjunta) e de interatividade (interferência e modificação), assim Não é mais possível desconhecer que o espaço eletrônico 
como que sentidos eram produzidos por crianças, adolescentes e ou o ciberespaço inaugura o novo espaço-tempo da comunica-
adultos acima de sessenta anos. ção e da informação, possibilitando pelas novas tecnologias de 

Neste texto, atenho-me ao recorte da pesquisa com crian- comunicação e informação um espaço-tempo virtual e simultâneo. 
ças. É o espaço-tempo do hipertexto, da internet, do e-mail, do vídeo e 

Para narrar a pesquisa, seus caminhos e seus resultados da realidade virtual.
preliminares, acredito ser necessário, num primeiro tomo, abordar As pesquisas na área de comunicação, há algum tempo, 
conceitos, concepções que embasem os olhares, com os quais detinham-se a estudar os fenômenos da comunicação social, 
pude acompanhar os ciberinfantes. Foi preciso percorrer o cami- tendo como cenário as mídias – chamadas de massa – como o jor-
nho da infância, da cultura, da cibercultura, da hipermídia, do nal, a revista, o rádio, a TV. Pesquisas recentes, levando em conside-
hipertexto, da telepresença, do virtual entre tantos.  Com esse ração o advento da hipermídia e das redes telemáticas, proliferam, 
suporte foi possível, através da netnografia, acompanhar as crian- todavia, no mais das vezes, atêm-se a questões técnicas ou mesmo 
ças, além do diálogo, do estar - junto presencialmente. a enfoques usados para pesquisar outras mídias, considerando a 

Tive a satisfação de perscrutar com que leitores trabalhava comunicação como unidirecional.
e como eles eram a um só tempo leitor/autor, ou seja, co-autores, A proposta da pesquisa consistia em verificar como são pro-
no processo de produção de sentidos. duzidos sentidos, ou seja, como são construídos conhecimentos sem 

Pelo que foi possível observar, constatar, elas deram a ver que os interlocutores estejam presencialmente no mesmo espaço e 
que são interlocutoras dessa agoridade e que compartilham com simultaneamente no mesmo tempo.
leitores de idades variadas a capacidade, o desejo e o sucesso em É válido ressaltar que o ciberespaço existe, chegamos a ele, 
processos comunicativos mediados por computador, nas redes é uma realidade multidirecional, artificial ou virtual, incorporada a 
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parece possível com grande acessibilidade e uma rede global, sustentada por computadores que funcionam 
liberdade. (SANTOS, 2002, p. 306).como meio de geração e acesso. (SANTAELLA, 2004).

Problematizava-se, então, de que forma se constroem 
O ciberespaço, então, é um mundo virtual global, indepen-sentidos entre interlocutores habituados ao contato físico, às mídi-

dente de como se acede a ele ou como se navegue. Dessa forma, as como rádio e TV? E, ainda, estendendo-se a questão para crian-
cada computador é uma janela, os objetos vistos e ouvidos não são ças (e pessoas acima de 60 anos).
nem físicos nem representação de objetos físicos, mas têm forma, Na infância, a imaginação, a fantasia e o brinquedo, não 
caráter e ação de dados, informação pura.são atividades que podem ser caracterizadas pelo prazer que 

É uma realidade que deriva em parte do funcionamento do proporcionam. Para a criança, o brinquedo preenche a necessi-
mundo natural, físico, mas que se constitui de tráfegos de informa-dade de imaginação e criação. A novidade pertence à criança, 
ção produzida pelos empreendimentos humanos em todas as áre-sem que seja mera repetição de coisas vistas ou ouvidas. Essa 
as: arte, ciência, negócios e cultura. (SANTAELLA,2004)faculdade de compor e combinar o antigo com o novo é a base 

Dessa forma, antigos conceitos como os de leitura e leitores da atividade criadora do ser humano. (SOUZA, 1999).
passam a ser reconcebidos nesse novo ambiente educacional. Há A infância, na nossa concepção, não é apenas uma etapa 
uma dilatação desses termos. O leitor de livro expande-se para o cronológica. É na infância que se constitui a necessidade da lin-
leitor da imagem e, desta, para o leitor de formas híbridas de signos e guagem, onde se opera uma mudança radical que é a de trans-
processos de linguagem. formar a experiência sensível, semiótica, em discurso humano, 

As noções de tempo (Kronos e Kairós) e espaço (geográfica semântica. 
e simbolicamente) são remodeladas para essa modalidade de Se a nova geração é introduzida nesse universo desde o 
ensino. Por meio de bits, o mundo passa a estar ao alcance do nascimento e, por isso, sua intimidade com os meios eletrônicos 
mouse e o ambiente virtual diminui as distâncias entre os indivíduos. ocorre numa relação de fascinação e identificação, observa-se 

O ciberespaço distingue-se dos outros lugares físicos, palpá-que as pessoas de mais de sessenta anos revelam dificuldade de 
veis e concretos. Mostra-se como um lugar de atualizações, cone-entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológi-
xões, nós; no interior do qual criam-se novas possibilidades, recria-cos.
ções, efeitos de sentido e representações; um espaço complexo A meu ver, faz-se necessário indagar se os sentidos produzi-
que está presente em vários lugares e, ao mesmo tempo, em lugar dos por essas duas gerações se diferenciam na forma como o 
algum – um destempo. fazem. E, ainda, em que medida a lida com o computador e a 

O que se realiza no espaço é um viver comum. Espaço seria internet é apenas para finalidades, objetivos, ou se s permitem 
esse locus onde são construídos os significados sociais, culturais, a lazer, prazer e imaginário.
partir dos processos de interlocução, de compartilhamento, de 
diálogo, de troca entre sujeitos relacionais, situados historicamente. 
Dessa forma, o espaço deve ser pensado como um espaço de acon-
tecimentos e de ações.

Percebe-se, portanto, que todas essas questões apontam 
É evidente que o espaço eletrônico é hoje um 

para a necessidade de que as áreas de Comunicação, Cultura e 
espaço aberto e anárquico e viajar na Internet 

COMENTANDO SOBRE AS TRILHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS E SUA 
PAVIMENTAÇÃO²
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Educação revejam a comunicação de até então. Assim como as da em elementos de convergência e de hipertextualidade. Criam-
discussões acerca da interação e interatividade e, principalmen- se cibernarrativas, que geram novos espaços de “socialidade”, de 
te, da Cultura. enunciação e de autoria. Ações que ocasionam em efeitos de signi-

Sobre cultura, Geertz (1973), postula como um sistema de ficações, legitimando o ser e o estar on line.
signos passíveis de interpretação. Nesse sistema simbólico, a Essa dinâmica comunicacional impõe reverem-se as Teorias 
característica fundamental é a capacidade comum da humani- da Comunicação. O clássico tripé emissão-mensagem-recepção, 
dade de atribuir, de forma sistemática, racional e estruturada, determinado por Jakobson, tem sua lógica alterada para a modali-
significados e sentidos “às coisas do mundo”. dade interativa de comunicação. O receptor passa a ser emissor, ou 

Essa teia de significações tende ao híbrido, à mescla. Resul- vice-versa.
tado disso é a Cultura das Mídias. Ambiente onde as informações De maneira geral, a interação pode ser conceituada como 
transitam de um meio a outro, tornando-se tão fluidas que não se relações e influências mútuas entre dois ou mais fatores, entes etc. 
interrompem em uma esfera específica. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação 

Cultura também pode ser concebida como o que dá às existente entre eles. Então, a interatividade é um caso específico de 
pessoas razões para viver e ter esperança. É o que pode dar meios interação e se aproxima dos conceitos dados por Primo de intera-
de agir a fim de aumentar a beleza e a sabedoria do mundo. ção mútua. Possari (1999, p.96) elucida: 
(QUÉAU, 1996). A cibercultura pode ser vista também assim. 

Interagir é ser humano. Num processo de interlo-Quanto à cibercultura, Lévy (1999, p.17) a conceitua 
cução, é troca com outros os saberes, os afetos, como: “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práti-
os desafios. Mesmo na interlocução oral – olho cas, de atitudes, de modos, de pensamento e de valores que se 
no olho ou na leitura do texto escrito, faz-se desenrolam juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 
necessário interagirem autor/ leitor. É a condi-

Lemos afirma que a cibercultura caracteriza-se por três leis 
ção humana, de vida. A interatividade, por sua 

fundadoras: a liberação do polo da emissão, o princípio de cone- vez, é propriedade imanente dos textos, que 
xão em rede e a configuração de formatos midiáticos e práticas possibilita a interferência do leitor: nos textos 
sociais. escritos, o leitor pode concordar discordar, dizer 

A tríade emissão, conexão e reconfiguração norteia o que se faria de outro modo, parafrasear; nos 
hipertextos, como no CD-ROM o nos da Internet, processo de “re-mixagem” do contemporâneo, assim como intitu-
pode optar pelas trilhas que lhe aprouver, modi-la Lemos. Essas características produzem uma mudança social na 
ficá-las etc. vivência do espaço e do tempo, determinando as agoridades 

A interatividade se torna mais presente nos textos eletrôni-contemporâneas. 
cos. Os cruzamentos e bifurcações otimizados pela rede ampliam o O ciberespaço viabiliza a troca informacional, a distância, 
leque de possibilidades. Uma construção rizomática dos sentidos, por meio de ferramentas comunicacionais e informacionais, sem 
“compreendendo-se rizoma como um mapa que deve ser produzi-tornar significativa a localização geográfica do enunciador, con-
do, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modifi-solidando uma comunicação destituída de presencialidade cor-
cável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga”. pórea. 
DELEUZE e GUATTARI (1995, p. 32).A comunicação passa a ser de muitos para muitos, ancora-
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Próximo da interação mútua, a interatividade não se gico entre os interagentes.
encerra no ato de troca, nem na interação digital – de cunho rizo- Para estudar esse modelo de comunicação multidirecional, 
mático, ela torna-se mais e mais presente por esse caráter aberto à optei por observação, que prefiro chamar de acompanhamento 
comunicação, uma relação ilimitada de troca e uma participa- cotidiano das atividades dos sujeitos pela internet. 
ção mais ativa do sujeito, diferente da simples interação. É uma forma de aplicabilidade da técnica etnográfica ao 

Há, portanto, o signo-texto (verbal ou não-verbal) – signo estudo das  interações  comunicativas  na  rede,  a  partir  de  algu-
como aquilo que está no lugar de outra coisa – que é a materiali- mas  opções  metodológicas  usualmente  empregadas  na análise  
dade do diálogo para o processo de interação. Falar de texto dos  materiais  oriundos  da  comunicação  mediada  por  compu-
implica falar de linguagem, de leitura, de textualidade, de interlo- tador  (CMC)
cução e de condições de produção. A técnica etnográfica foi concebida e historicamente apli-

As teorias de comunicação necessitam ser revistas, insisto. cada a grupos sociais em interação face a face com o/a etnógra-
Exige-se uma reflexão cautelosa sobre os processos comunicati- fo/a, que fazia  da sua experiência uma fonte de dados  O modo 
vos, pois os conceitos e teorias da comunicação de massa pouco peculiar  de interação ocorrente na  CMC  é  de  alguma  forma  
servem para esse debate. uma  novidade,  que  traz  desafios  metodológicos  à  aplicação  

Primo (2006, p. 09) complementa: “já as explicações dedi- desta  tradicional técnica  de pesquisa,  tornando  necessário  ajus-
cadas ao estudo dos meios e de seus potenciais de transmissão, tar  alguns  pressupostos  da  etnografia  a esse novo  objeto,  de 
apesar de serem tentadoras diante de tantas novas tecnologias que somos testemunhas e agentes em sua confecção. 
digitais, não são teorias da comunicação”. O empirismo, nesse caso é mais techné que episteme, uma 

Diante desse cenário, Castells (2002) defende que a atual vez que consideramos a internet um artefato midiático e comunica-
sociedade em rede exige um repensar sobre as certezas que tínha- cional inserido no cotidiano.
mos sobre a comunicação mediada. Afinal, constata-se que os São muitas as abordagens para a compreensão desejada, 
meios digitais abrem novas formas de comunicação e demandam todavia o empirismo tem demonstrado ser apto para nosso intento. 
uma reconfiguração dos meios tradicionais, ao mesmo tempo que As diferentes abordagens nos permitiram  os cunhos interpretativos e 
amplificam potenciais pouco explorados. netnográficos.

A metodologia de abordagem é qualitativa, uma vez que Com o surgimento do ciberespaço tornou-se premente o uso 
o que se busca são sentidos, construção, portanto dados que e aplicação de metodologias de pesquisa que permitissem captu-
respondam às questões problematizadoras, à principal delas: rar a essência dos fenômenos presentes no mesmo. Porém, a aplica-
como são produzidos sentidos na não presença? ção de metodologias de pesquisa já existentes, principalmente de 

A finalidade da pesquisa, então, mais do que contar opi- caráter qualitativo como a etnografia, não pode ser realizada de 
niões e pessoas era explorar o espectro de opiniões, e as diferentes forma automática sem adaptações e análise das possibilidades e os 
representações sobre o que se pesquisa. limites de tal adaptação para a pesquisa efetuada na web. Os ques-

Em decorrência das Novas Tecnologias, têm-se profundas tionamentos suscitados em torno das adaptações requeridas pela 
mudanças nas Teorias da Comunicação. Os polos (emissor e aplicação da técnica etnográfica no ambiente da web foram inici-
receptor), característicos dos modelos lineares, se diluem no con- almente introduzidos por Kozinets (1997, 2002) e posteriormente por 
temporâneo, cedendo espaço ao caráter multidirecional e dialó- Hine (2005). o fenômeno on-line e a subsequente requisição da Inter-
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net como um contexto cultural. dos/entrevistados/acompanhados, nas residências, cursos de infor-
Ao pensar a etnografia como uma técnica que deve dar mática (principalmente os idosos), escolas (principalmente as crian-

conta de uma performance de comunidade, acompanho as ças), lan houses etc. Ou seja, onde houvesse microciberespaço.
seguintes considerações: Quanto ao macro-ciberespaço, foram acompanhados os 

sujeitos, nos seus processos de interação e de interatividade em sites 
Nós podemos sugerir, então, que uma troca diversos, em e-mails, em comunidades como o Facebook, em blogs 
metodológica, a requisição do contexto on- e em ambientes virtuais de jogos.
line como um site de campo etnográfico foi A análise das entrevistas, assim como a análise de dados da 
crucial no estabelecimento do status das observação tiveram aporte teórico-metodológico semiodiscursivo.
comunicações de Internet como cultura. 
Enquanto experimentos psicológicos demons-
traram sua opacidade, métodos etnográficos 
foram capazes de demonstrar sua riqueza 
cultural. É possível ir mais longe e sugerir que Nos encontros presenciais que eu tinha com as crianças, 
nosso conhecimento da Internet como um falávamos de tudo, da vida delas, da minha, do que estava passan-
contexto cultural está intrinsecamente ligado do na TV; sobre o que elas viam nas redes sociais; quais games mais 
com a aplicação da etnografia. O método e o jogavam/gostavam. Fazíamos juntas atividades como ler história em 
fenômeno definem o outro em um relaciona-

livros, ler as histórias na internet, ver vídeos sobre as histórias, enfim, eu 
mento de mútua dependência. O contexto 

as acompanhava em muitas atividades onde elas interagiam com on-line é definido como um contexto cultural 
outros, brincavam, faziam tarefa etc.pela demonstração de que a etnografia pode 

Numa dessas sessões, primeiramente com uma das meninas ser aplicada a ele. Se nós podemos estar confi-
antes de que a etnografia pode ser aplicada de oito anos, enquanto líamos uma historinha, ela abriu os dedos 
com sucesso em contextos on-line então nós polegar e indicador, num movimento que pressupunha que aquela 
podemos ficar seguros de que estes são, real- página impressa pudesse oferecer mecanismo para aumentar, 
mente, contextos culturais, uma vez que a diminuir, puxar em close, a imagem sobre a qual a menina atuava.
etnografia é um método para entender a Levei um susto. Esse procedimento fazemos apenas no celu-
cultura. (HINE, 2005, p.8).

lar de tecnologia recente ou nos tablets/Ipads. Estava eu diante de 
uma surpresa, que era: como ela agiu, pensando ter o livro a mesma 

Foram realizadas entrevistas, para definir-se o perfil e, ain-
possibilidade? Ela não apenas estava lendo, mas tentando atuar 

da, a sondagens dos sentidos.  A entrevista é uma tarefa comum, 
sobre a história, a imagem.

uma partilha e uma negociação de realidades (BAUER; GASKELL, 
Pareceu-me muito complexo.

1999).
Para minha nova surpresa, o garoto com quem eu estuda-

Foram divididas as entrevistas em momentos diferenciados: 
va/pesquisava, da mesma forma, num livro, diferente, fez o mesmo 

o primeiro, o de coleta de dados que venham a retratar o perfil dos 
gesto.

entrevistados, portanto individual, diádica. O segundo, individual-
 E então não me foi possível fingir e tive que concordar: aí 

m e n t e :  o s  s u j e i t o s  f o r a m  a b o r d a-
tem! Tem o quê?

O MOMENTO, A PARTIR DO QUAL, ALGO COMPLEXO SE APRESENTAVA
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Continuando minhas observações, acompanhei o etc. Para o segundo leitor, a partir da segunda metade do século 
momento em que uma criança de oito meses, que não fazia parte dezenove com a produção serial dos objetos, o viver significa com-
de minha pesquisa, estava acompanhando num tablet o clip da partilhar complexidade como telégrafo, telefone, dentre outros.
Galinha Pintadinha. Ela olhou por um tempo, se divertiu, reagiu às De acordo com Santaella (2006, p. 33), “o leitor contemporâ-
gracinhas, mas, de repente, colocou as duas mãos sobre a tela, neo é o leitor Imersivo, ou Virtual. Trata-se de um modo inteiramente 
deu tapas, fez – do jeito dela – o mesmo movimento das crianças diferente de ler. Esse leitor se difere do leitor contemplativo e do leitor 
no livro e ficou muito irritada quando não conseguiu mudar, avan- movente, pois não se trata mais de um leitor que tropeça, esbarra 
çar, fechar, ou qualquer coisa que o valha. em signos físicos, materiais – como é o caso do leitor movente”. 

Estava eu perplexa diante de tanta complexidade. Muito Optei por chamar esses leitores, já classificados de: 1º. Leitor 
empiricamente eu via a necessidade de mudar o rumo de minha de objetos duráveis; 2º. Leitor de signos evanescentes; e 3º. Leitor 
prosa, na pesquisa da ciberinfância, buscando compreender o coautor.
que estava havendo. O primeiro leitor é aquele para o qual ler o texto escrito é 

Recorri a Morin, buscando validar esse empirismo: fazer leitura silenciosa ou não, dependendo de animação interior, 
uma tensão pacífica, pois ato de ler o texto escrito é um processo 

Pode-se dizer que o problema do conheci- complexo  que implica visão e percepção,  inferência,  julgamento,  
mento científico poderia ser colocado em dois memória, reconhecimento, experiência e prática . Com isto: ler, 
níveis. Haveria o nível que se poderia chamar construindo um ou mais sentidos (dentro das regras de linguagem).
de empírico  e de conhecimento científico Esse leitor é, segundo Santaella, o leitor de signos e objetos 
que, graças  às verificações obtidas por obser-

duráveis, como livro, as pinturas, as partituras.
vações e experimentações múltiplas, esclare-

Ele interage com o autor do texto, a partir dos signos dos ceria dados objetivos, induziria a teoria que, se 
textos. Poderá fazer leituras polissêmicas, atribuir mais de um sentido pensava, refletiam o real. Num segundo nível, 
a eles, portanto, ao atribuir sentidos, está interagindo. Este processo essas teorias se fundamentariam na coerência 

lógica e assim fundamentariam um sistema de de leitura não permite que o leitor interfira no texto, primeiro porque 
ideias. (MORIN, 2000, p.62). o texto é pronto e acabado e veiculado através de uma mídia que 

não permite qualquer interferência.
Eu buscava compreender como essas crianças produziam O segundo leitor é o leitor que se acrescenta ao leitor dos 

sentidos, tendo como suporte as mais variadas mídias e hipermídi- signos e objetos duráveis, que é o leitor dos signos evanescentes. Ele 
as. Todavia, naquele momento, tive que fazer uma parada e refle- surge com o advento dos meios de comunicação, desde o jornal.
tir sobre o que eu estava acompanhando. É mais próprio dos centros urbanos habitados por signos; 

Considero que me senti abrigada nos  conceitos de leitura leitor de fragmentos: jornal diário, tiras, e de fatias da realidade. 
e leitores de  Santaella (2006). Para ela os leitores podem ser classifi- Leitor de fotografia e de cinema, cuja visão pode ser prematura-
cados como Contemplativo, ou Meditativo; Movente ou Fragmen- mente substituída por outras imagens. Leitor do rádio – signos sono-
tado e Imersivo ou Virtual. ros; leitor da TV: sons e imagens em movimento; leitor de outdoors, de 

O primeiro pode ser identificado como o leitor de todas as propagandas em geral, de letreiros em neon , entre tantos signos 
formas de texto impresso: livros, jornais, revistas, folhetos, folders evanescentes.
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Assim como o leitor anterior pratica a interação, a produ- na conectividade, na interatividade, na enunciação e na interlocu-
ção de sentidos, mas da mesma forma, não pode interferir neles. ção. Ações que ocasionam em efeitos de significações, legitimando 
Diferencia-se, apenas, por ser um leitor acossado pelo tempo, com o ser e o estar on line.
pressa, cheio de afazeres de prazeres a serem desfrutados, não A função-autor, então, é o lugar onde o autor produz um 
dispondo do tempo necessário para a leitura contemplativa. texto com coerência, coesão, não contradição e fim, entendido 

Ao terceiro leitor, chamado de imersivo, a quem chamo de não como um fecho, mas como pontos de fuga e de ligações com 
coautor, cabe interferir nos textos com os quais lida. São textos, em outras filiações de sentido que se encontram na memória e na histo-
maioria, interativos, hipertextos, hipermidiáticos. Um dos exemplos ricidade.   
são os games, que dependem, para existir, de que o jogador o A atribuição de sentidos, a interpretação e a reescrita se 
jogue, crie suas trilhas, opte por caminhos, tome decisões etc. mantêm no polo do interlocutor. Dessa forma, a função-autor é 

Voltando às crianças, eu estava diante do terceiro leitor. determinada pelas condições de produção e de leituras do sujeito.
Há nelas um desejo de interferir, modificar, agir sobre.  Todavia, no 
momento em que eu percebi isto, a mídia era o livro de história, 
pronto e acabado, que não permite interferência.

Esse é o nosso interlocutor, co-autor e que faz interativida- Antes de responder, faz-se necessário aludir a que o conhe-
de. cimento científico, a educação, a escola têm sido durante séculos 

Para Silva (2000, p. 164), “o emissor é um receptor em os guardiões do saber elaborado e esse saber foi registrado e divul-
potencial e um receptor é emissor em potencial, os dois pólos codi- gado sempre em língua escrita, depois do século XVI, em impresso.
ficam e decodificam”. Todavia, constrói-se um sistema, um conjun- Os meios de comunicação chamados de massa – os mais 
to, no qual são previstos encaixes, vias de circulação como sinais recentes - já têm seu início no século XIX, sendo que, no século XX, 
elementares de apontamentos e referências. O receptor, então, encontram seu apogeu!
muda de status. A hipermídia é recentíssima. Data do final do século XX e tem 

A informação transforma-se em um rizoma, na multiplicida- seu apogeu no início do século XXI.
de sem o assentamento da base fixa e sempre aberto a vários Respondendo, então, os leitores são leitores de todas as 
sentidos. Assim a construção do saber passa a ocorrer nas possibili- mídias. A leitura que cada suporte midiático exige é aprendida, 
dades das múltiplas intervenções, redes e conexões, na “bi-multi- incorporada ao repertório de cada um. Mas é no processo de cons-
direcionalidade”. trução de sentidos em que pode ser coautor é que o interlocutor se 

A cibercultura inova nos modos de circulação, difusão e presentifica.
localização da informação. Criam-se cibernarrativas – uma não Cabe-nos compreender essa complexidade, sem hierarqui-
necessária linearidade para a formatação do texto, que gera zar os modos de ler, nem mesmo o que ler e como ler. 
novos espaços de socialidade, de enunciação e de autoria. Estamos diante de um leitor, que em fraldas ou recém-

A comunicação interativa e a informação digitalizada alfabetizado já se apresenta como interlocutor, capaz de ler as 
engendram mecanismos em que os enunciadores conectados mídias, as hipermídias e também os textos escritos impressos. É um 
são os elementos centrais nos processos comunicativos. Isso ocorre leitor complexo. E complexo no dizer de Morin é tecer unido coisas 
devido à forma de ação comunicativa dos internautas, pautadas diferentes.

QUEM É O INTERLOCUTOR NA CONTEMPORANEIDADE, ENTÃO?
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Cabe-nos ler, dessa forma, nossos complexos leitores. E é LEMOS, André. Cibercultura – tecnologia e vida social na cultura 
claro, contribuir com essas reflexões para a educação, a escola, contemporânea.
assim como para a leitura dos meios e da hipermídia.
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Nesta investigação, buscou-se analisar a produção da cultura escolar a partir das práticas educacionais 
das festividades comemorativas aos heróis nacionais, dos feitos culturais cívico-patrióticos e dos cultos religiosos 
inseridos sutilmente através do culto à bandeira, do canto do Hino Nacional, das 'orações pela Pátria', dos desfiles 
cívicos, dentre outros rituais realizados na e para a escola. Trata-se de uma pesquisa historiográfica, cujo recorte 
temporal refere-se entre os anos de 1973 e 1979, período que coincide com o processo de colonização e constru-
ção da cidade de Sinop- MT, localizada na região Norte de Mato Grosso, Brasil.. Para compreendermos estas práti-
cas, tomamos como lócus desta investigação, a Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, instituída ao mesmo tempo 
em que a cidade se encontrava em processo de construção. As práticas religiosas, cívico-patrióticas se manifesta-
vam na escola por meio de rituais, festas e cultos voltados para inculcar juízos, valores e normas, na intencionalida-
de de formar os cidadãos aos moldes do Estado e da Igreja. Para tal, foram analisadas fontes históricas encontradas 
em arquivos públicos e particulares, assim como foram entrevistados ex-alunos e professores da Escola investigada, 
a partir dos procedimentos da metodologia da História Oral.
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ABSTRACT

SINOP: UM PASSO DA CONQUISTA DA AMAZÔNIA, O SONHO DE TODA 
GENTE!²

Que vêm, a uivar de fome, as onças remexer.

Que importa o desamparo em meio do deserto,
 This research sought to examine the production of school 

E essa vida sem lar, e esse vaguear incerto
culture from the educational practices of commemorative cele- De terror em terror, lutando braço a braço
brations for national heroes, patriotic civic actions and religious Com a inclemência do céu e a dureza da sorte?
cults inserted subtly through the cult of flag, National Anthem sing- [ ]
ing, 'prayers for the Motherland', civic parades, and other rituals Outras vinham, na febre heróica da conquista!

E quando, de entre os véus das neblinas, à vistaperformed in and for the school. It is a historiographical research, 
Dos nautas fulgurava o teu verde sorriso,whose temporal part refers from 1973 to 1979, period which coin-
Os seus olhos, ó Pátria, enchiam-se de pranto:cides with the process of settlement and construction of city of 
Era como se, erguendo a ponta do teu manto,Sinop-MT, located in its North Region of Mato Grosso, Brazil. To 
Vissem, à beira d'água, abrir-se o Paraíso!

understand these practices it was taken for this locus, Nilza de 
(Olavo Bilac, O Caçador de Esmeraldas)

Oliveira Pipino State School, established at the same time that the .
city was in the process of construction. The religious practices, patri-
otic civic actions were demonstrated in school through rituals, cele- s versos de Olavo Bilac, escritos no século XIX, denunciam o 
brations and cults that inculcated judgments, values and norms to tom republicano e nacionalista do poeta brasileiro.  O 
form citizens to match with to State and the Church's molds. For this, autor, ao poetizar a 'saga' de Fernão Dias Paes Lemes, ao 
it was considered historical sources found in public and private 'adentrar' pelo sertão em busca de esmeraldas e pratas, expressa 
archives, as well as egress students and teachers from the school em suas palavras todo o 'triunfo', o 'heroísmo', a 'coragem' do des-
investigated were interviewed, by the procedures of the Oral His- bravador, o caçador de esmeraldas.  
tory methodology. Estes versos são propícios se comparados aos discursos ufa-

nistas feitos pelo Estado, que se propagavam pelo país na década 
Keywords: School Culture. Celebrations. Civic Practices. Religious de 1970, durante o processo de migração da região Norte de Mato 
Rituals. Grosso, na ânsia de atrair os 'bravos' e 'corajosos' cidadãos republi-

canos a integrar aquelas terras, assumindo sobre si o manto da brasi-

lidade, o compromisso de “integrar para não entregar”³ a região 
amazônica.

Naquele contexto o país não pedia, não esperava – Ordena-
va! E, cabia aos “homens” corajosos, desbravadores por amor à 
família, a Deus e à Pátria, obedecer. Era preciso construir o 'grande 

Verde sonho!... [ ] Brasil amazônico’  era preciso expandir as fronteiras do país, e, nesta 
Quantas bandeiras já, pela mesma aventura 'expedição' dos 'novos bandeirantes', não importava o desamparo 
Levadas, em tropel, na ânsia de enriquecer!

em meio da floresta, a vida sem lar, o vaguear incerto, e mesmo que 
Em cada tremedal, em cada escarpa, em cada

tivessem de enfrentar de terror em terror, mesmo que tivessem de se Brenha rude, o luar beija à noite uma ossada,

O

4
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render à inclemência do céu e a dureza da sorte bastava somen- interior do país” (DOURADO, 2007, p. 34), foi posteriormente amplia-
te, lutar braço a braço, por amor à Pátria, e, pelo desejo de con- da por Juscelino Kubitschek que também enfatizou a importância 
quistar os verdes sonhos, que naquele novo Eldorado, estava não da ocupação territorial, efetivando o processo com a construção 
somente à conquista da Amazônia, mas, sobretudo, estava o 'so- de Brasília em 1959, em meio ao cerrado da região Centro-Oeste.
nho de toda a gente'. Assim, a partir de 1964, os governos militares, almejando a 

Desta forma, milhares de pessoas, principalmente do Sul do continuidade do processo de integrar a Amazônia à economia 
país, deixaram suas cidades de origem, para “ocupar” os espaços nacional e com o intuito de atenuar a crise na economia rural que se 
“vazios” das terras norte-mato-grossense, na busca de maiores acentuava principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, 
oportunidades e de um futuro mais promissor, mobilizados por uma voltaram-se para a ampliação de políticas públicas que pudessem 
forte propaganda que projetava o mito da terra boa que tudo concretizar o processo de ocupação territorial da Amazônia, na 
produzia. “Só faltava a mão do trabalhador (sulista, paranaense), intencionalidade de agregar esta região à economia nacional, o 
trazendo toda uma tradição de trabalho no campo” (SOUZA, que corresponderia a uma grande expansão econômica para o 
2006, p. 22). país.

O que se consolidava nas propagandas idealizadas, era o Para tal finalidade, foram criados órgãos específicos, que 
mito da terra farta, o mito do progresso, discursos pontuados e coordenavam a instalação e implantação de projetos que visavam 
honrados no trabalho, na família, na Pátria, na esperança e no a expansão da região e que incentivavam a aquisição de terras e, 
futuro promissor. “Era uma terra de sonho de toda gente, onde se com isto, promoviam o deslocamento de um grande número de 
poderia até enricar, seria só ter força de vontade, fé em Deus e trabalhadores migrantes. Além dessas iniciativas, o governo federal, 
mãos à obra, mãe, pai, filho, que todas as dificuldades seriam supe- “através dos meios de comunicação de massa, apresentou a Ama-
radas” (GUIMARÃES NETO, 2002, p. 29). zônia como uma nova Canaã, a terra da promessa, a terra fértil, 

Como sugere Oliveira (1983, p. 74), a nova fronteira surgia rica, onde todos podiam ter acesso” (CAVALCANTE, 2006, p. 94).
como “esperança viva ao camponês de poder continuar traba-

Assim, o governo federal, em 1972, fundou o lhando e vivendo a terra, isto é, a esperança vem na frente”. 
INCRA, através do qual vendeu terras devolutas Faz-se necessário pontuar, que esta política de integração 
da Amazônia para as colonizadoras particula-nacional foi efetivada com mais precisão nas décadas de 1960 e 
res, que pretendiam instalar projetos voltados 1970, porém, desde o Governo Vargas, este movimento começou 
para a agropecuária, agroindustriais e de explo-

a 'ganhar forma' com a chamada Marcha para Oeste , que visava ração mineral. Criou também a Sudam e a Sude-
ocupar e desenvolver o interior do país, ou seja, desde a Era Var- co. [...] Paralelamente, o governo de Mato Gros-
gas, intentava-se ocupar a última grande fronteira agrícola do país so, seguindo as diretrizes do governo federal, 

permitiu a licitação de terras devolutas no Esta-– a Amazônia brasileira . Para Vargas (1943), o verdadeiro sentido 
do para as colonizadoras particulares. E, para de brasilidade era a Marcha para Oeste, além de que seria na sua 
estimular os projetos de colonização, o governo 

visão uma solução para os infortúnios da nação. 
criou a Companhia de Desenvolvimento do 

Nesta ótica, a política de interiorização implantada por Estado de Mato Grosso (CODEMAT), que tinha a 
Getúlio Vargas na expectativa de “impulsionar a ocupação eco- função de criar infra-estrutura em áreas de 
nômica do território, abrindo fronteiras econômicas e povoando o fronteiras e promover o desenvolvimento da 

5
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economia e a integração territorial do Estado. sob o manto do autoritarismo militar e da expansão do capitalismo 
(NASCIMENTO, 2006, p. 94). hegemônico no Centro-Sul do país” (SOUZA, 2006, p. 194). Em resu-

mo, “a colonização dirigida em Mato Grosso, tendo como referên-
Assim, com a inserção das estratégias de incentivo à ocu- cia maior o caso de Sinop, foi resultado de mudanças estruturais da 

pação da fronteira, através dos órgãos federais criados para tal sociedade, da economia e do Estado” (VIEIRA, 2005, p. 240).
finalidade, o Governo Federal oferecia condições e incentivos Compreender a relação das conjunturas políticas e sociais 
possíveis para a consolidação do processo de colonização para do período, o processo de migração do Norte-matogrossense, a 
empresas privadas, visando, desta forma, apenas a expansão formação da cidade de Sinop, assim como os reflexos da sociedade 
econômica da região. em construção juntamente com a instituição escolar, nos leva a 

Neste contexto, o surgimento da cidade de Sinop, localiza- tecer uma discussão sobre as práticas produzidas na e pela escola, 
da na região Norte de Mato Grosso, encontrava-se nesse processo tais como as festas, os rituais religiosos e os cultos cívico-patrióticos 
de ocupação da Amazônia do final do século XX. Trata-se de uma presentes neste período em todo país, devido principalmente ao 
cidade fruto de uma colonização privada, liderada pela empresa regime político instaurado pelo Governo Militar. Assim, o recorte 
que deu origem ao nome da cidade: Colonizadora Sinop S/A – temporal em análise compreende a década de 1970, mais precisa-
Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. A Empresa citada, mente entre os anos de 1973 e 1979, período este, marcado pelo 
beneficiada pelos incentivos fiscais pela parceria do Estado Fede- processo inicial de migração na localidade investigada. 
ral, responsável por toda infraestrutura necessária e pelas políticas Neste cenário, o processo de colonização se entrelaça ao 
e órgãos criados para acelerar o processo de colonização, adqui- sistema educacional também em construção. As ações da socie-
re uma extensa área de terra denominada posteriormente de dade em formação refletiam diretamente nas ações produzidas 
Gleba Celeste,  onde seria então, iniciado um novo projeto de pela escola – ambas carregando a mesma bandeira, pela mesma 
colonização. aventura, levadas, em tropel, na ânsia de enriquecer! Tomadas pela 

As pessoas que se deslocaram para Mato Grosso, neste mesma febre heroica da conquista, para que aos olhos da Pátria 
processo de “ocupação” e migração recente no estado, eram na enchessem de orgulho e pranto, no anseio de que, no erguer a 
sua maioria excedentes populacionais das regiões Sul e Nordeste, ponta de seu manto, vissem, em meio àquela imensa floresta, abrir-
sobre cujos 'ombros' recaía a missão desbravadora, como já dito se o Paraíso!
dos, 'novos bandeirantes' - o dever de enquanto 'patriotas' defen-
der e ocupar demograficamente uma região de fronteira ainda 
pouco habitada. E, sobre suas vidas, recaía o desejo de encontrar 
naquele local, aquilo que poderia ser a 'Terra Prometida'- terra [...]
fértil, onde tudo que se plantasse colher-se-ia. O lugar ideal, o A gente chegava "— Bença, Mestra." 
sonho de toda gente: “livre de geada, longe da miséria, próximo Sentava em bancos compridos, 
da fartura”  . escorridos, sem encosto. 

Neste sentido, a partir das conjecturas históricas apresenta- Lia alto lições de rotina: 
das, a cidade de “Sinop é um exemplo de colonização numa área o velho abecedário, 
de fronteira de ocupação recente na Amazônia, estabelecida lição salteada. 

7

8
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Aprendia a soletrar humor. Isto foi percebido no decorrer do processo de entrevistas– o 
[...] esquecimento, como sugere Le Goff (1996), é um dos diversos “me-
Velhos colegas daquele tempo, canismos de manipulação da memória coletiva.” Assim, diante de 
onde andam vocês? uma ideologia que atenda aos interesses de certos grupos, “essa 
[...] ferramenta é eficaz a partir do momento que ameniza os tempos de 
Minha escola primária, fostes meu ponto de partida, dificuldades e privações e conserva na memória a lembrança de 
dei voltas ao mundo. conquista de superação” (BONI, 2010, p. 16). 
Criei meus mundos... Com isto, a imagem do tempo presente aparece sempre 

mais forte, absoluta, impedindo as lembranças dos tempos difíceis, 
(Cora Coralina, A Escola da Mestra Silvina) acontece, como explica Marilena Chauí (1983, p.19), que “as lem-

branças pessoais e grupais são invadidas por outra história”, ou seja, 
Ao relembrar sua escola, Cora Coralina expressa sauda- “por uma outra memória que rouba das primeiras o sentido, a trans-

des, recordações de um tempo bom, que a levaram a construir parência e a verdade".
seus próprios mundos a partir do mundo escolar. Momentos difíceis Com isto, as recordações da poetisa deste início, assim 
podem ter existido, mas as lembranças boas sobrepõem-se às como as dos nossos sujeitos participantes desta pesquisa, se voltam 
adversidades do passado.  para os bancos compridos, escorridos, sem encosto, para as leituras 

Nos diversos relatos orais obtidos nesta pesquisa, em rela- de rotina, para o velho abecedário, a lição salteada, os velhos ami-
ção tanto ao processo de colonização quanto às lembranças da gos que já não se sabem mais por onde andam. Lembranças 'ro-
escola, percebeu-se isto: a lembrança dos “tempos difíceis” está mantizadas', cultivadas por uma memória de um passado supera-
“escondida,” a memória parece perder-se em relação aos do.
momentos de dificuldades, incertezas ou frustrações. As palavras Entretanto, intentamos nesta pesquisa-história, perceber, nos 
da Ex-aluna Carla Sprizão Ponce, expressam tal análise: “na verda- depoimentos colhidos, acontecimentos de um passado não tão 
de eu não posso dizer que eu vivi em um sofrimento, para mim que distante, ainda possível de escutar seus ecos que escapam pelas 

vozes dos nossos colaboradores, os quais entregam em muitas de era criança estava tudo bom ”, ou ainda como recorda a Ex-
suas lembranças uma história vista de baixo. Desta forma, a memó-Professora Anízia Mendes Gobbo, “Não tínhamos nada, mas a 
ria, designa “um ponto de resistência, uma coragem e uma possibili-escola era tudo!” e, finalmente, ao lembrar-se da escola, a Ex-
dade única de redimir o passado, trazer alguma esperança e acor-professora Terezinha Vandresen Pissinati Guerra complementa: 
dar vozes que uma história triunfante esmagou” (GUIMARÃES NETO, “faltava tudo na escola, mas ela era tudo! Era mais que escola! [...]. 
2002, p. 163).Mesmo que tenha sido um tempo trabalhoso, complicado, foi 

Assim, além de 'ouvir as vozes' da história daqueles que não muito compensador, deixou muitas saudades”.
tiveram sua história contada pela História Oficial, nosso desafio para Habitualmente as situações difíceis ou as condições desfa-
compreender as culturas escolares produzidas pela primeira Institui-voráveis e adversas, que foram enfrentadas ficam aquém da 
ção Escolar de Sinop, também se constituiu em 'adentrar' a escola memória com o passar dos anos, porém não são completamente 
investigada.apagadas, mas aparecem com saudosismo e até mesmo são 

Assim, concordamos com Sanfelice (2007, p. 79), quando lembradas com satisfação de superação, com alegrias e bom-

10
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observa que “não há instituição escolar ou educativa que não seus modos o início de um 'sistema educacional' em meio àquele 
mereça ser objeto de pesquisa histórica.” Neste sentido, “não há campo aberto na Floresta Amazônica ainda pouco habitado.
instituição sem história e não há história sem sentido. O desafio é Desse modo, durante o primeiro ano de colonização, 1973, 
trazer à luz esse sentido [...]”. Além disto, consideramos que, “histori- com doações da empresa colonizadora foi construída uma única 
ar uma instituição educativa carece não perder de vista sua espe- sala de aula de madeira, por iniciativa dos migrantes que se uniram 
cificidade, mas ao mesmo tempo, compreender sua totalidade” para erguer a “escola”. “Ajuntaram-se uma porção de homens ali e 
(SILVA, 2006, p.4093). construíram a escola. Poucos dias e a escola estava de pé “[...] Não 

Neste sentido, a história da primeira instituição escolar de tinha piso, era 'chão batido' [...], não tinha carteira [...], não tinha 
Sinop, está atrelada à história da cidade, visto que a escola repre- nada.” (GUERRA, depoimento, 25/01/2012).
sentava um instrumento fundamental para a construção de uma 
sociedade em meio a um descampado da floresta amazônica.

Neste contexto, o marco dos trabalhos educacionais na 
cidade investigada, tem seu início no ano de 1973, quando come-
ça o processo de seu povoamento, uma vez que a abertura da 
cidade começou em meados de 1972. Assim, os migrantes que 
chegavam a Sinop, especialmente no período inicial da constru-
ção da cidade, entre os anos de 1973 a 1979, sua maioria, vindos 
do Sul do país, tinham na educação um referencial de futuro, onde 
“a escola fazia parte da sua cultura, que “mandar” os filhos para a 
escola era uma obrigação da família, e, portanto, caberia aos pais 
fazê-lo” (PERIPOLLI, 2002, p. 121). Cientes da cultura destas pessoas 
e utilizando-se desta concepção, a Empresa Colonizadora em 
busca de atrair colonos para trabalhar e povoar as terras adquiri-
das apresentava um projeto com a promessa do futuro próspero: 
dar terra aos pais e dar escola aos filhos.

Contudo, os primeiros migrantes, ao chegarem a Sinop, 
não se depararam com escola conforme lhes fora prometido. A 
escola mais próxima estava a cerca de oitenta quilômetros, na 
cidade de Vera, cujo acesso por estradas sem pavimentação 
ficava intransitável no período de clima chuvoso. Era preciso, Sala de Aula construída pelos migrantes em 1973
então, dar os primeiros passos para instituir um sistema educacio- Fonte: Patrimônio Histórico de Sinop, 2011.
nal: construir a escola e, entre os próprios migrantes, decidir inicial-
mente o futuro da educação de seus filhos. Com a escola 'erguida', era necessário alguém que pudesse 

Foi então que, fugindo das teias da conformidade, os ensinar às crianças do povoado, assim, mais uma vez, os migrantes 
migrantes se organizaram para 'fazer a escola' e reinventar aos se organizaram e, entre eles, escolheram a pessoa até então mais 

11
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instruída para exercer a função de docência. A Professora Terezi- le momento pertencer ao município ser Chapada dos Guimarães, 
nha Vandresen Pissinati Guerra, que havia estudado até a 6ª série dentre outros problemas, aos quais o estado 'fechara os olhos'. 
no Paraná, para colaborar com a escola que se formava, fora a Contudo, há que se destacar o quanto o estado e o Governo 
escolhida pelos migrantes para assumir tal função, e, aos seus Federal fora negligente para com a situação educacional durante 
modos, 'aprender a ser professora'. o processo inicial de colonização no Norte-mato-grossense. Perce-

Com isto, o início da educação de Sinop, é certamente beu-se durante esta investigação que, para que o processo de ocu-
resultado das astúcias humanas, das táticas que os primeiros pação da 'nova' fronteira se consolidasse, o Estado Federal não 
migrantes encontraram para impor o desejo coletivo de se ter uma poupou políticas públicas que viabilizassem a infraestrutura neces-
escola diante de uma sociedade em construção. Em consequên- sária, além da oferta dos incentivos fiscais e políticas de créditos que 
cia disto, à escola a qual, nos dirigimos partiu de um movimento favoreciam a elite nacional e internacional a investir na região Cen-
próprio, de um espaço onde as ações se desdobravam, onde tro-Norte do país. Entretanto, a educação não recebeu igual impor-
criação e invenção são nomes próprios, vistos pela ótica das artes tância.

A promessa da 'escola' nas propagandas da colonizadora de fazer.
sempre esteve presente, mesmo porque, a educação fazia parte do A pequena sala de aula – 'a escola dos migrantes’  , cons-
projeto colonizador, pois atendia os interesses de manter, de fixar o truída para atender as crianças do povoado, era “como uma 
migrante naquelas terras, ou seja, a educação estava certamente casa de madeira, com 4 janelas, 1 porta e só... não tinha mais 
“à serviço da sociedade como instrumento na construção de uma nada” (GUERRA, Depoimento, 2012). Assim que ficou pronta, além 
cidade” (TOMÉ, 2009, p. 10).de funcionar como escola, “passou a funcionar como igreja, 

Contudo, a pequena sala de aula, inicialmente se constituiu como salão de encontros, reuniões, para tudo servia o mesmo 
como uma extensão da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo prédio” (idem).
Socorro, localizada na cidade de Vera, cidade que também com-De acordo com os depoimentos obtidos, tudo era precá-
põe o projeto colonizador da Gleba Celeste, da empresa Coloniza-rio, não apenas a estrutura física da escola, como também a 
dora Sinop.ausência de materiais tanto para os alunos quanto para a única 

A Colonizadora, ao fundar primeiramente a cidade de Vera, professora, naquele momento inicial. O material que a escola 
instituiu com auxílio do governo do estado essa escola, e, para dire-dispunha para trabalhar eram doações da Escola Santo Inácio, 
cionar os trabalhos sociais e educacionais, trouxe de Maringá, irmãs localizada em Maringá no Paraná, cidade de origem da coloniza-
católicas da Congregação Sagrado Coração de Maria. Desta for-dora: “o que vinha para nós, vinha de Maringá, o que as irmãs usa-
ma, a pequena sala de Sinop estava sob os direcionamentos da vam lá, então elas mandavam pra cá. Então, quando o coloniza-
doutrina cristã católica, desde a 'seleção' dos professores, assim dor vinha de avião, ele trazia de lá. O material que a gente tinha 
como todas as funções determinantes da escola estavam sob o era este, por que aqui naquela época, até papel de embrulho era 
poder da igreja, tendo desta maneira, a religião como parâmetro difícil conseguir” (GUERRA, depoimento, 2012).
educacional. “O que se percebia no início da vida educacional de Além disso, outros pontos tornavam difícil o trabalho da 
Sinop [...] era uma influência, [...] fortíssima, determinante, da igreja pequena escola: os alunos de diferentes idades estudavam todos 
católica.” (ROVERI, depoimento, 2011).juntos, no regime de classe multisseriada, a falta de merenda esco-

Com o fenômeno populacional que se configurava dentre o lar, a distância da secretaria de educação, devido a Sinop naque-

12

13



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

110

Fonte: Acervo do Patrimônio Histórico de Sinop, 2011.período analisado, a escola foi se expandindo, salas de aula eram 
Com isto, o trabalho direcionado pelas irmãs católicas, com semestralmente construídas para atender a demanda de alunos 

influência da Igreja e da Colonizadora, seguia os preceitos e objeti-que chegava. Entretanto, somente em 1976, sob o decreto nº 
vos do estado: formar cidadãos aos seus moldes, obedientes, civis, 767/76, no governo de José Garcia Neto, a escola de Sinop se ofici-
trabalhadores qualificados, visto que o ensino caracterizava-se alizou “Escola Estadual de 1º Grau Nilza de Oliveira Pipino”, nome 
extremamente de cunho tecnicista, respondendo às tendências do escolhido para homenagear a esposa do Colonizador Ênio Pipino.
momento histórico brasileiro.Posteriormente, em 1978, a escola em estudo foi elevada 

ao nível de 2º Grau, sob o decreto n. 1301/78, passando a ser deno-
minada 'Escola Estadual de 1º e 2º Graus Nilza de Oliveira Pipino' e 
tendo seus direcionamentos ainda estabelecidos pelo manto da 
congregação cristã de origem alemã, 'Sagrado Coração de 
Maria' e consequentemente com influências da Igreja Católica e Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
da empresa colonizadora em questão. Criança! Não verás nenhum país como este!

Deste modo, pode-se destacar que, desde suas origens, a Olha que céu! que mar! que rios! que floresta!
Escola Nilza de Oliveira Pipino, esteve sob os direcionamentos das A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,
irmãs católicas, sob os princípios educacionais cristãos. De acordo É um seio de mãe a transbordar carinhos.
com a investigação realizada, um trabalho conjunto entre Escola- Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos,
Igreja e Colonizadora era efetivado durante a construção da soci- Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos!
edade sinopense. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos!

Vê que grande extensão de matas, onde impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera!
Boa terra! jamais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que agasalha...
Quem com seu suor a fecunda e umedece,
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhum como este:
Imita na grandeza a terra em que nasceste!

(Olavo Bilac, A Pátria- Poesias Infantis)

A poesia 'A Pátria', de Olavo Bilac, pensada para ensinar à 
criança os valores patrióticos, o amor à nação, a valorizar o traba-
lho, a imitar a grandeza da terra natal, expressa de forma sucinta as 

Alunos e Irmã católica em frente à primeira escola, construída pela 
práticas produzidas pela educação de Sinop durante o processo de 

Colonizadora em 1974.
colonização e construção da cidade, desde a pequena sala de 

REZAVA-SE MUITO E CANTAVA-SE COM AMOR, COM PATRIOTISMO, COM 
ORGULHO MESMO!14
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aula improvisada pelos migrantes à Escola institucionalizada. relação das festividades e cultos cívicos que eram trabalhados:
Era preciso ensinar àquelas crianças a servir à Pátria e a Março/Abril – Semana Santa/Sexta-feira Santa/Páscoa

Igreja, com amor, fé e orgulho, desde a tenra idade. As ações de Março- Início da Campanha da Fraternidade
uma sociedade civil obediente, desbravadora, de um povo heroi- 19 de Abril- Dia do Índio

21 de Abril – Dia de Tiradentesco o brado retumbante,  refletiam no interior da Escola investiga-
22 de Abril – Descobrimento do Brasilda.

1 de Maio – Dia do TrabalhoEntre aquilo que era ensinado e trabalhado na escola, 
2º Domingo de Maio – Dia das Mãesprevisto pelo currículo, estavam também as práticas que sutilmen-

13 de Maio – Abolição da Escravaturate apareciam sobre forma de festividades, cultos religiosos e rituais 
Maio ou Junho – Corpus Christicívico-patrióticos, caracterizando-se como um 'currículo oculto’  

13 de Junho – Dia do Padroeiro da Cidade Sto. Antônioque se inseria por meio de culto à bandeira, desfiles cívicos, canto 
2º Domingo de Agosto – Dia dos Paisdo Hino Nacional, Oração pela Pátria, declamações de poesias 

25 de Agosto – Dia do Soldadorelacionados à Pátria, além de comemorações aos heróis consa-
01 de Setembro- Início da Semana da Pátriagrados pela História Oficial ou que simbolizavam os 'verdadeiros' 

07 de Setembro – Dia da Pátriapatriotas da nação.
14 de Setembro – Aniversário de Fundação de SinopÉ relevante enfatizar que se tratava de uma década na 

12 de Outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crian-qual o Regime Militar instaurava conceitos que buscavam promo-
çasver o civismo, o patriotismo, na tentativa de mobilizar o povo brasi-

15 de Outubro – Dia do Professorleiro, de fazer com que o pensamento de 'amor à Pátria', de obe-
02 de Novembro – Feriado - Dia dos Finadosdiência, de ordem e progresso atenuasse as imagens de torturas, 

15 de Novembro – Proclamação da Repúblicade censura, de conflitos sociais.  
19 de Novembro – Dia da BandeiraDesta forma, a importância para que estes rituais tomas-

sem forma através dos atos cívicos, festas e comemorações, onde 
As festividades citadas eram trabalhadas na escola com fosse possível visualizar os feitos de grandes heróis, constituía-se 

muito fervor. Contavam com a participação de todos os alunos, como formas de poder, para que a ordem social fosse mantida. E, 
professores e funcionários. De acordo com os relatos orais obtidos a escola, neste cenário, era local propício para se cultivar os valo-
nesta pesquisa, eram planejados com muita antecedência, ensaia-res determinados pela elite que governava o país.
dos com os alunos para que tudo saísse conforme planejado. Além No calendário letivo da Escola em análise durante o perío-
disto, a cidade toda esperava por estes momentos. A população do delimitado, percebe-se que além dos dias letivos, do calendá-
parava em torno dos desfiles cívicos, das festividades patrióticas e rio de provas e reuniões pedagógicas há também a presença dos 
religiosas. Era um orgulho para aquele povo ver seus filhos marchan-feriados em consonância com as comemorações sacras da Igreja 
do devidamente uniformizados nos desfiles cívicos ou fazendo parte católica, assim como os dias destinados a demonstrar o respeito, a 
da fanfarra da escola. Era um orgulho ver seus filhos hasteando as gratidão à Pátria.
bandeiras, cantando em alto e bom som o Hino Nacional, era com-Entre as datas em questão podemos destacar, conforme 
pensador ver seus filhos declamando poesias que exaltassem a os calendários e registros de atividades da Escola , a seguinte 
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Pátria e o novo lugar que residiam, mesmo que isto tudo aconte-
cesse em meio à selva amazônica, entretanto, provavelmente, 
estas pessoas não viam pela ótica de uma selva, mas quiçá se 
tornasse menos doloroso para elas, assumir a visão do poeta deste 
início, e pensar pela ótica de que se tratava apenas de uma gran-
de extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa, a eterna 
primavera!

Ainda, as datas dedicadas aos heróis nacionais eram 
comemoradas na própria escola através de poesias, músicas, 
dramatizações, e em algumas vezes, quando possível, através das 
vestimentas confeccionadas de soldados, índios ou trabalhadores 
e saíam às ruas, segurando nas mãos bandeirinhas do Brasil, para 

Alunos representando a cultura do Sul do País- Desfile Cívico 14/09/1978.que a população local pudesse contemplar os trabalhos realiza-
 Fonte: Colonizadora Sinop, 2011.dos. Além disto, quando era possível, 'vestiam' os alunos com trajes 

sulistas em apresentações culturais e desfiles cívicos a fim de recor-
O trabalho de cultivar o orgulho, o amor e a gratidão à Pátria dar e manter as origens da migração sulista. As fontes iconográfi-

e àquela pequena 'vila' em construção era feito de acordo com os cas analisadas colaboram com um melhor entendimento das 
relatos orais principalmente na Igreja, local onde todo povoado se colocações feitas:
encontrava, e na escola, local de formar os 'futuros' cidadãos, que 
deveriam assim como seus pais, reconhecer que: Quem com seu 
suor fecunda a terra e umedece, Vê pago o seu esforço, e é feliz, e 
enriquece!

As dramatizações, jograis, poesias declamadas pelos alunos 
procuravam constantemente enaltecer à Pátria e a própria cidade 
em construção, uma maneira de conformar os alunos a se adaptar 
à nova escola, em meio àquela floresta – uma realidade muito dife-
rente das escolas, principalmente sulistas, as quais estes estavam 
acostumados antes de migrarem com suas famílias para aquela 
região até então desconhecida. Desta forma, era preciso que aque-
las crianças se acostumassem, se conformassem aos novos modos 
de vida, era preciso que elas percebessem que a natureza, ali, per-
petuamente em festa, era um seio de mãe a transbordar carinhos.

Neste contexto, durante os vários relatos sobre as poesias, Alunos da Escola em comemoração ao dia dos Soldados em 25 de 
Agosto de 1979 jograis, músicas ou dramatizações elaboradas pela Escola e repro-

Fonte: Acervo Particular Professora Maria Lúcia Braz, 2011. duzidas pelos alunos, elencamos uma em especial, que considera-
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mos de certa forma interessante para a análise em questão. Trata- Outra prática frequente, diz respeito ao hasteamento da 
se de um jogral apresentado diversas vezes pela Pré-escola, a Bandeira e o canto do Hino Nacional, que eram feitos com muita 
partir de 1977, em ocasiões 'especiais', principalmente para recep- frequência, sendo nos primeiros anos quase que diariamente. De 
cionar alguma autoridade em visita à cidade. Neste jogral, as cri- acordo com os depoimentos, depois dos rituais tradicionais de for-
anças seguravam letras que correspondiam ao nome da cidade mar filas, tomar distância, se pôr em posição de sentido, fazia-se 
e, com a inicial de cada letra, um verso era declamado: uma espécie de “revezamento” de Hinos, um dia cantava-se o Hino 
Símbolo de esperança! Nacional, no outro o Hino da Bandeira, ou o Hino de Mato Grosso ou 
Inspiração para os poetas! também o Hino de Sinop.
Namorada de todos os visitantes! Os alunos precisavam saber todos os hinos, cantar com 
Oásis para os deserdados! muita entonação, demonstrando o amor e o respeito pela Pátria:
Promessa para um futuro brilhante!(BRAZ, depoimento, 2011)

O hino?! Cantava-se com maior orgulho, as 
crianças sabiam de cor [...] e, cantavam com Ao final, “cantavam uma musiquinha que era parte do 
empolgação, [...] eles cantavam com amor, primeiro hino de Sinop antes do hino oficial, que foi feito por uma 
com patriotismo, com orgulho mesmo!das irmãs: 'A ti Sinop, meiga e gentil, nosso pleito, nossa ovação. Tu 
Eu lembro que as irmãs insistiam mais em cima és semente de mil progressos, és futuro da nação'” (BRAZ, depoi-
dos hinos, todos os hinos: o hino nacional, por 

mento, 2011).
exemplo, era perfeito: todos os tons... tudo! O 

A fonte iconográfica abaixo se relaciona à atividade men- nível, a tonalidade de voz! Era um momento que 
cionada, apresentada pelos alunos da Pré-Escola, em constantes a gente tinha que se reunir na frente da escola, 
homenagens apresentadas à sociedade e às autoridades que se todas as turmas, a gente formava filas e antes de 
faziam presentes em ocasiões políticas, como por exemplo, as entrar para a sala [...] cantávamos todos os 

hinos: nacional, da bandeira [...] nós repetíamos variadas inaugurações que aconteciam regularmente na cidade 
inúmeras vezes até cantar certo, lembro que se em construção. 
alguém cantava alguma palavra errada tinha 
de repetir todo hino de novo, e, não importava 
se estava muito sol, não interessava - você tinha 
de estar na fila, bonitinho, tomado a distância, 
na sua posição, do menor para o maior [...] e, 
cantando. [...] Ninguém queria errar para não 
ter que cantar de novo [...]. Não tinha aparelho 
de som, era na voz das irmãs, elas cantavam e a 
gente tinha de acompanhar [...] então pensa: se 

errar – cantar tudo de novo! .

De acordo com as análises de Souza (2008), o cultivo dos 
Alunos da Pré-Escola em homenagens à Sinop, 1977.

valores cívico-patrióticos foi reforçado nas escolas públicas e priva- Fonte: Patrimônio Histórico de Sinop, 2011.

19

20



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

114

das nos anos 1970, em concordância com a ideologia do regime 
militar. “Práticas de hasteamento da bandeira e canto do Hino 
Nacional nas escolas foram revalorizadas. Os desfiles cívicos foram 
enaltecidos e incentivados pelos poderes públicos de grande 
visibilidade social” (SOUZA, 2008, p. 282). 

Há que se referenciar também que em muitas escolas esse 
foi um período de “intensa mobilização dos alunos em torno das 
fanfarras e bandas marciais, competições esportivas [...]. Nas sole-
nidades e comemorações cívicas era exigido o comparecimento 
de todos os professores, alunos e funcionários da escola” (SOUZA, 
2008, p. 282). 

De acordo com as narrativas desta pesquisa, podemos 
reforçar as análises da autora supracitada:

Quanto aos desfiles cívicos, era tudo muito 
bem feito, naquela época, nada se fazia mal 
feito com os alunos, não tinha esta história de 
faltar alunos. Toda vez que tinha um evento 
maior, os alunos tinham de desfilar, marchan-
do, atrás da fanfarra [...] todos participavam, Fanfarra da Escola em Desfile Cívico de 7 de Setembro de 1976
as irmãs sempre direcionava, a sociedade em Fonte: Colonizadora Sinop, 2011.
peso prestigiava . 

Ainda, pode-se destacar as festividades da escola investiga-
da em consonância com as comemorações de cunho religioso, 

[...] quando chegava os dias dos desfiles já 
aliás, torna-se relevante salientar que o calendário letivo seguia o 

estava tudo pronto, nós já estávamos lá na fila, 
calendário da Igreja Católica, desta forma, os cultos e rituais ligados tudo durinhos como uns robozinhos, cantando 
à campanha da Fraternidade, aos dias Santos, às homenagens ao afinadamente, [...] íamos para a rua, todos na 
dia de Corpus Christi eram também trabalhados na escola:sua posição, tomava distância, marchávamos 

no ritmo certo, com o uniforme impecável 
naquela poeira, a estrada era fofa, chegava Dia de Corpus Christi? Estava todo mundo lá 
afundar, lembro que quando virava uma para enfeitar a rua. Cada turma tinha seu peda-
curva tinha que ir tudo no mesmo compasso, ço na rua para enfeitar²³.

Tínhamos que enfeitar as ruas para Corpus Chris-parecia uma escola de samba .
ti, era feito com o mesmo amor que tínhamos 
pela escola, era muito bonito. Só tinha a igreja 
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Santo Antonio. A Irmã determinava o pedaço princípios e valores nos alunos, a fim de discipliná-los, de forma a 
que cada classe iria enfeitar e todo mundo ia, ajustá-los ao mundo do trabalho e a adequá-los ao modelo de soci-
tudo bonitinho... tudo certinho [...] todo edade que se pretendia construir – visando a ordem e o progresso 
mundo ia participar, até os pais compareciam nacional. 
para ajudar![...] Tinha também o trabalho na 

O caráter tecnicista do ensino se misturava aos aspectos dos 
escola com a Campanha da Fraternidade. 

princípios religiosos, os quais demonstravam a preocupação com a Além de trabalhar a campanha da Fraternida-
disciplina e a formação moral, bastante presente na concepção de de na sala de aula, a gente ainda recolhia 
educação voltada para a formação cristã, cujo eixo norteador era ajuda junto às crianças. Além da Campanha 

da Fraternidade tínhamos em outubro a Cam- “formar o cidadão via conhecimentos científicos e valores morais e 
panha Missionária, era um meio de ensinar a cívicos, de sorte que todos fossem instrumentalizados e imbuídos de 
criança a ser solidária, a fazer sacrifícios, ensi- amor à Pátria” (SÁ, 2010, p. 224).
nar a reduzir o lanche, colocar aqueles centa- Com isto, as práticas cívico-patrióticas em voga na escola, 
vinhos [...] para ajudar o próximo² . “atendia assim, a múltiplos propósitos: fosse a perpetuação da 

memória histórica nacional, a exibição das virtudes morais e cívicas 
Contudo, os valores morais e cívicos marcados pelas festivi-

inscritas na obra formativa escolar, a ação educadora da escola 
dades, pelos rituais religiosos e patrióticos, difundiam os princípios 

para o conjunto da sociedade” (SOUZA, 2000, p. 116).  
do amor ao trabalho, da obediência à Pátria. Além do tradicional 

Sobretudo, concordamos com Souza (2000) quando nos 
culto à bandeira, ao canto dos hinos, às homenagens aos heróis 

explica que “civismo, patriotismo, nacionalização” eram os ideais 
nacionais, a oração também se consolidava em um dispositivo 

que expressavam as tentativas inolvidáveis, porém nem sempre 
nomeado por Souza (2000) de “militarização da Infância.” Entre as 

bem-sucedidas, de se transformar a escola em agência de civiliza-
orações realizadas no cotidiano da escola pesquisada, destaca-

ção das massas.
mos a Oração pelo Brasil, a qual 'rogava' pela 'ordem' e pelo 'silên-

Contudo, as práticas mencionadas, a cultura produzida 
cio' da Pátria:

pela escola se voltam para o que Julia(2001), define como um con-
junto de normas que determinam conhecimentos a ensinar e con-

Oh, Deus onipotente,
dutas a inculcar, um conjunto de práticas que permitem a transmis-

Princípio e fim de todas as coisas,
são desses conhecimentos e a incorporação desses comportamen-

Infundi em nós brasileiros,
tos.

O amor ao estudo e ao trabalho,
Um conjunto de práticas, normas, conhecimentos e condu-

Para que façamos da nossa Pátria,
tas, aparentemente 'normais', porém, repletas de intencionalidade, 

Uma terra de paz, de ordem e de grandeza,
que buscavam moldar a criança para que futuramente assim como 

Velai Senhor pelos destinos do Brasil! (PONCE, depoimento, 
seus pais se comportassem de forma a provar o sentimento de brasili-

23/01/2012).
dade, o temor à Deus e à Pátria, para quiçá no futuro novas missões 
pela Nação pudessem recair também sobre seus ombros. Por isto, a 

Deste modo, é possível inferir que na Instituição estudada a 
importância da orientação que compõe os versos do poeta, a qual 

educação era vista, como um fator de transformação e de confor-
se associa à história das práticas da escola em questão, e, que, vale 

mação social. Era necessário que a escola inculcasse normas, 

4
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a pena recordar: Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! escolar de Sinop, a partir das festividades, das ações cívicas, dos 
Criança! Não verás nenhum país como este! Imita na grandeza a rituais religiosos, permitiu-nos pensar a cultura escolar como “proces-
terra em que nasceste! sos e produtos das práticas escolares, isto é, práticas que permitem a 

transmissão de conhecimentos e a imposição de condutas circuns-
critas à escola” (PESSANHA, et al.,  2004, p. 63).

Desta forma, o estudo historiográfico sobre a cultura do coti-
diano escolar, não consiste em uma simples análise sobre o dia a dia Tomar a cultura escolar como categoria de estudo tem 
ou uma mera descrição baseada na vida corrente, todavia, ocupa-sido de grande relevância para a História da Educação, uma vez 
se em trazer o cotidiano a um aspecto analítico. De Certeau (1998) que “ela permite articular, descrever e analisar, de uma forma 
compreende a cultura do cotidiano, e aqui nos interessa o cotidiano muito rica e complexa, os elementos-chaves que compõem o 
escolar, como um espaço rico em significados e ações, uma vez que fenômeno educativo escolar” (FARIA FILHO, 2007, p. 195).
nele converge-se o político, o econômico, o religioso, ou seja, todo Desta forma, trazer à luz o sentido da história da primeira 
um campo de produção simbólica humana. Assim, o cotidiano está instituição escolar de Sinop, se constitui o nosso desafio – discutir as 
incluído na dinâmica das transformações. Desta forma, “o cotidiano práticas cotidianas, com destaque para as festas, rituais religiosos 
não é um espaço separado da vida, onde se age mecanicamente e cultos cívicos, se insere na discussão sobre a cultura escolar pro-
sem nenhum significado ou influência. Trata-se de um espaço, assim duzida na e pela escola. Além disso, há ainda que se destacar, que 
como o político ou econômico, cheio de significados sociais que faz o estudo da cultura escolar se inclui nas questões relacionadas à 
e refaz o viver humano” (FERNANDES, 2008, p. 7).'nova história cultural' – (NHC).

Assim, consideramos que, para compreender a produção Assim, a temática de uma pesquisa historiográfica sobre 
da cultura escolar a partir da presença das festividades, dos rituais culturas escolares insere-se na perspectiva da NHC, constituindo 
religiosos, da cultura cívico-patriótica na instituição escolar em uma história que se detém nas particularidades, nas culturas de 
Sinop-MT, faz-se necessário levar em consideração as ações dos modo mais pormenorizadas.
homens nesse processo, assim como suas influências até os dias Também, com Faria Filho é possível ampliar a discussão, 
atuais. Além disso, é imprescindível conhecer a história desta institui-quando o autor explica que a cultura escolar pode ser entendida 
ção em sua profundidade, ou seja 'abrir a caixa preta' da escola, como: 
para que desta forma, seja possível inferir sobre os “enfrentamentos 
cotidianos, as estratégias e ações dos atores educacionais, o intrica- [...] a forma como em uma situação histórica 
do e difícil movimento de apropriação das prescrições para o ensino concreta e particular são articuladas e repre-

sentadas, pelos sujeitos escolares, as dimen- no âmbito destas práticas” (SOUZA, 2008, p. 280).
sões espaços temporais do fenômeno educa-
tivo escolar, os conhecimentos, as sensibilida-
des e os valores a serem transmitidos e materia-
lidade e os métodos escolares. (FARIA FILHO, 

BONI, Márcia Regina. Histórias e Trajetórias de vida de professoras 2007, p. 195).
migrantes no município de Sorriso/MT. Dissertação (Mestrado em 
educação), UFMT, Cuiabá, 2010.Nesse contexto, conhecer a história da primeira instituição 
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Este artigo integra o projeto de pesquisa “História da Educação Matemática em Mato Grosso ao longo do 
século XX: memórias e narrativa de professores”. Como recorte, a pesquisa investigou a trajetória do ensino de mate-
mática do município de Guarantã do Norte, no período de 1980 a 2000.  A pesquisa situa-se no campo de investiga-
ção de História da Educação Matemática e foi estabelecida a partir da análise de fontes constituídas a partir de 
documentos escritos, fotografias e entrevistas. Constatou-se que o processo de escolarização iniciou por meio dos 
cursos de formação de professores, nem sempre organizados pelo poder público, havendo a presença forte da 
Igreja Católica. Os primeiros professores leigos que ensinavam matemática eram pais e agricultores que migraram 
para a região.

Palavras-chave: História da Educação da Matemática, Formação de professores, Guarantã do Norte.

This article is part of the research project "History of Mathematics Education in Mato Grosso over the twentieth 
century: memories and narratives of teachers." At this time we bring as cutting research that has investigated the 
history of mathematics teaching in the city of Guarantã do Norte, the period from 1980 to 2000. The research is in the 
research field of History of Mathematics Education and was established from the analysis of sources constituted from 
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written documents, photographs and interviews. It was found that sentes e identificáveis no tempo e espaço escolar. Além disso, “[...] 
the educational process initiated by the teacher training courses os historiadores culturais têm de praticar a crítica das fontes, pergun-
are not always organized by the public power, with the strong pre- tar por que um dado texto ou imagem veio a existir, e se, por exem-
sence of the Catholic Church. The first lay teachers who taught plo, seu propósito era convencer o público a realizar alguma ação” 
mathematics and parents were farmers who migrated to the regi- (BOURKE, 2004, p. 33).
on. Por se tratar de uma história recente, grande parte dos atores 

ainda vive e, dentro do possível, buscamos localizar e entrevistar 
Keywords: History of Mathematics Education, Teacher Training, and professores, gestores e moradores de Guarantã do Norte que, por 
Guarantã do Norte. meio de suas memórias, trouxeram informações, indicaram docu-

mentos escritos e forneceram fotografias, lembrando que “relatos 
orais sobre o passado englobam explicitamente a experiência sub-
jetiva” (CRUIKSHANK, 2009, p.156),  desse modo contribuindo com a 
pesquisa. 

Além das entrevistas foram localizados e analisados docu-ste artigo integra o projeto de pesquisa “História da Educa-
mentos escritos oficiais e não oficiais, bem como, fotografias que nos ção Matemática em Mato Grosso ao longo do século XX: 
auxiliaram a construir uma narrativa que represente nosso olhar memórias e narrativa de professores”, em desenvolvimento 
sobre o processo de escolarização e formação de professores que junto ao Departamento de Matemática da UFMT. Nesse momento 
ensinaram matemática em Guarantã do Norte, Mato Grosso, no trazemos como recorte a pesquisa que investigou a trajetória do 
período estudado. O acesso aos documentos é algo difícil e com-processo de escolarização, com ênfase ao ensino de matemática 
plexo, pois ainda não temos a cultura de guardar documentos esco-e formação de professores que ensinaram matemática no municí-
lares. É por meio do acesso e análise dos documentos que o pesqui-pio de Guarantã do Norte no estado de Mato Grosso, no período 
sador produz as fontes. de 1980 a 2000. 

Por tratar-se de uma pesquisa no campo de História da 
A rigor poderíamos, pois, dizer que a multidão de Educação Matemática na perspectiva de Miorim e Miguel (2002), 
papeis que se acumulam nas bibliotecas e nos 

faz-se necessário flexibilidade tanto nos aspectos teóricos quanto 
arquivos públicos ou privados, as miríades de 

metodológicos, pois dialogamos com autores de diferentes áreas peças guardadas nos museus e todos os múlti-
do conhecimento em especial, nesse estudo, com a História. plos objetos categorizados como novas fontes 
Tendo como pano de fundo os pressupostos da História Cultural, pela corrente da “nova história” não são, em si 
buscamos em Le Goff (2003) e Burke (2005) o referencial teórico mesmos, fontes. Com efeito, os mencionados 

objetos só adquirem o estatuto de fonte diante para balizar o diálogo entre História e História da Educação Mate-
do historiador que, ao formular o seu problema mática. 
de pesquisa delimitará aqueles elementos a Quanto aos aspectos metodológicos tomamos como refe-
partir dos quais serão buscadas as respostas às rência elementos da História Cultural que possam nos auxiliar a 
questões levantadas. Em conseqüência, aque-

compreender o ensino de matemática a partir de uma perspecti-
les objetos em que real ou potencialmente 

va que lida com as relações macro e micro, sociais e culturais pre- estariam inscritas as respostas buscadas erigir-se-

INTRODUÇÃO

E
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ão em fontes a partir das quais o conhecimen- A região, onde hoje é o município de Guarantã do Norte, foi 
to histórico referido poderá ser produzido habitada por nações indígenas, conhecida como Xinguanas. Quan-
(SAVIANI, 2006, p.30). do os brancos entraram nessas terras nos primórdios da colonização 

encontraram vestígios da etnia Kreen-aka-rorê. Segundo Ferreira 
O período em estudo é caracterizado pelo surgimento do (1983), essa área também era ocupada pela tribo Txucarramãe. 

município, que se desenvolveu vinculado aos programas de ocu- De acordo com a literatura, a ocupação da terra foi carac-
pação da Amazônia tendo, inicialmente, o extrativismo como terizada por muita violência entre índios e brancos; uma tentativa 
principal atividade econômica e na sequência a agricultara fami- de pacificação aconteceu por volta de 1968 e 1969, sem sucesso. A 
liar e pecuária em grande escala. Paralelamente identificamos a FUNAI² (Fundação Nacional do Índio) liderou um encontro pacifica-
implantação de escolas e nestas como se deu o ensino de mate- dor em 1972, quando as tribos já estavam quase extintas. Quanto à 
mática, nosso objeto de estudo. quantidade de sobreviventes indígenas, há divergências entre auto-

res, segundo Ferreira (1997) restou apenas 83 Índios, que foram leva-
dos para o Parque Nacional do Xingu, já Siqueira (2002) relata que 
sobreviveram 85 índios após a transferência. A partir desta delega-

Guarantã do Norte se localiza a 725 km da capital Cuiabá ção, brancos e Índios deixaram de disputar o mesmo espaço. Enfim, 
no sentido norte do estado sobre a BR-163, fazendo divisa com o sul “[...] nos projetos que resultaram da colonização da região de Gua-
do estado do Pará e com os municípios de Matupá, Novo Mundo e rantã do Norte, no projeto Cotriguaçu, como em outros projetos, 
Peixoto de Azevedo. encontramos vestígios da presença tanto de população índia 

como não índia, que quase sempre acabou sendo expulsa, ou des-
Figura 1 - Localização de Guarantã do Norte – MT locada pela própria implantação do projeto.” (JOANONI NETO, 

2004, p. 96).
Em 1975 é inaugurada a BR-163, denominada como rodovia 

Cuiabá-Santarém, planejada pelo governo Militar e construída pelo 
9º BEC do estado de Mato Grosso e pelo 8° BEC do estado do Pará e 
também por outras empreiteiras não estatais. 

Paralelamente a tal construção foram adotadas políticas 
públicas com o propósito de colonizar essa área, o que trouxe 
alguns transtornos para a população local, pois a região já estava 
parcialmente habitada por algumas famílias de posseiros e por 
garimpeiros, além das comunidades indígenas (REIS; ROMANCINI, 
2007). A descoberta de ouro na região e sua abundância onde hoje 
é Guarantã do Norte e principalmente Peixoto de Azevedo, acelera 
a ocupação. Além disso, é bom lembrar que tais políticas eram, 
simplesmente, distribuir terras para colonizar sem as devidas assistên-

Fonte: IBGE (2012).¹ cias de infraestrutura e organizacional.

ALGUNS ELEMENTOS SOBRE A ORIGEM DE GUARANTÃ DO NORTE
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No final dos anos setenta do século XX, são lançados pelo A população auxiliava na abertura das ruas e construções, 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) os dando início às primeiras obras, cuja supervisão estava a cargo de 
PAC's (Projetos de Assentamento Conjunto), dentre os quais o PAC José Humberto de Macedo, que viria a ser prefeito da cidade em 
Peixoto de Azevedo. O INCRA junto com a COTREL (Cooperativa 1989. 
Tritícola de Erechim) trouxeram os “sem terras” da Região Sul do O povoado ficava isolado, a cidade mais próxima era o 
Brasil para a região Norte de Mato Grosso. Em 1981 formou-se a PA- município de Sinop, que atendia aos portadores de malária vindos 
Braço Sul (Projeto de Assentamento Braço Sul) com o objetivo de da região do extremo norte. 
assentar os migrantes brasileiros vindos do Paraguai e do Sul do A presença da religião católica se fez presente no processo 
Brasil. A Figura 2 registra a chegada dos “brasiguaios”, brasileiros de colonização da região, por meio das irmãs dominicanas Glícia 
que moravam no Paraguai. Maria Barbosa da Silva, Vanda Eleusa de Resende e Cleonice Car-

doso, que contribuíram para a construção da cidade dando apoio 
Figura 2 – A chegada dos Brasiguaios em Guarantã do Norte. e atenção ao trabalho social. Participaram com êxito na abertura 

de escolas para as crianças das famílias que vieram para região, 
como podemos perceber na fala de Eugênio Caffone: “A organiza-
ção, a sensibilidade, a seriedade, o despojamento e a determina-
ção das irmãs dominicanas foram fatores preponderantes no início 
da colonização do município de Guarantã do Norte” (CAFFONE, 
2011).

O povoado de “Guarantã do Norte” surge como núcleo do 
Município de Colíder, no estado de Mato Grosso. A ideia da funda-
ção do núcleo ocorreu na reunião dos representantes do INCRA e 
da COTREL (FERREIRA, 1997, p. 386). A denominação inicial do 
núcleo era COTREL, e este serviria de apoio aos projetos de assenta-
mento dos colonos do INCRA, localizados nas glebas³ pertencentes 
à União Federal, sendo elas: Gleba Braço Sul e Gleba Nhandu - Pro-
jeto de assentamento Braço Sul e Projeto de assentamento Peixoto 
de Azevedo, respectivamente. 

Em 16 de novembro de 1981 cria-se o Distrito Guarantã. O 
termo Guarantã tem origem numa árvore abundante na região de 
classificação botânica Esenbeckia Leiocarpa, da família das Rutá-
ceas. Palavra de origem tupi, cujo significado é madeira, dura, forte, 
resistente, mas devido ao extrativismo descontrolado, não se fez jus 

Fonte: Disponível em: ao significado de seu nome, resistente -, e está quase extinta. Em 13 
http://www.portalguarantadonorte.com.br/visuallisar/. de maio de 1986 Guarantã foi emancipado do município de Colí-

Acesso em: 27mar. 2011. der. Adotou-se o nome Guarantã do Norte devido à existência de 
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outra cidade com o mesmo nome no estado de São Paulo. Quanto ao curso preparatório, Irene Rocha esclarece “a 
irmã Cleonice ficou com a parte de Português, a irmã Vanda com a 
Matemática e até práticas agrícolas nós tivemos com o rapaz que 
trabalhou no INCRA” (ROCHA, 2010).

Sob coordenação da Irmã Cleonice, as aulas iniciaram no 
começo de 1982. As escolas eram alojadas na sede e barracões do 

As primeiras famílias oriundas do sul do país e outras vindas 
INCRA e outras instalações inadequadas, a exemplo da enfermaria 

do Paraguai chegaram à região onde hoje é o município de Gua-
dos homens que trabalhavam no. IBEC (Instituto de Engenharia de 

rantã do Norte por volta de 1981. Muitas dessas famílias tinham 
Construção de Estradas). Essas eram as melhores em termos de 

crianças pequenas em idade escolar. Em meio aos acampamen-
estrutura física, as demais eram feitas de “pau a pique”, palha e lona 

tos e aberturas de ruas, o recente povoado de Mato Grosso não 
como podemos ver pela Figura 3.

tinha estrutura física, muito menos profissionais da educação que 
pudessem ensinar a essas crianças. Contudo, tais adversidades 

Figura 3 - Escola de pau a pique, construída pelos pais dos alunos 
não foram um empecilho para a população local que, com o 

em Guarantã do Norte
auxílio das Irmãs Dominicanas Glícia Maria Barbosa da Silva, 
Vanda Eleusa de Resende e Cleonice Cardoso, iniciou o processo 
de escolarização.

As Irmãs Dominicanas na tentativa de amenizar a situação 
de carência escolar procuraram entre os moradores pessoas que 
pudessem lecionar. A maioria desses futuros professores não tinha 
sequer o Magistério. Segundo depoimentos, as pessoas tinham 
“vontade”, mas não tinham formação, por esse motivo as Irmãs 
deram um curso preparatório com revisão de Língua Portuguesa e 

Matemática. Em entrevista  a professora Irene Rocha (que tam-
bém foi secretária de educação do município) nos relata:

No final de 81 eu fui convidada pela irmã Cleo-

nice, ai nós ficamos num barraco lá no 719  
que era um...[pausa]... as terras do INCRA que 
a gente ganhou, e eu não tinha intenção de 
lecionar, eu vim pra ficar no sítio com meu 
marido, só que daí eu tinha um menino de 7 
anos pra estudar e a irmã Cleonice foi me 
convidar pra mim dar aula. Ela tava juntando o 
pessoal pra dar aula, aí ela soube que eu tinha Fonte: Foto do acervo do Sr. Eugênio Caffone, (morador de Guarantã do 
o magistério, ela foi lá na minha casa pra me Norte)
fazer esse convite.(ROCHA, 2010).

O INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
GUATANTÃ DO NORTE

4

5
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iniciais (1ª a 4ª série) ocupavam a mesma sala, conhecidas como 
Quanto ao interior das salas, as carteiras eram compostas salas multisseriadas. As turmas referentes à 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries só 

por uma tábua comprida, mais baixa, que era usada para sentar, entraram para o cronograma escolar local no ano de 1983. As disci-
e outra um pouco acima desta servia como apoio para os cader- plinas cursadas pelos alunos das séries iniciais eram: Língua Portu-
nos. Essas carteiras eram construídas pelos pais dos alunos com guesa, Matemática, Estudos Sociais; já os alunos das séries seguintes 
madeira rústica retirada da floresta, que era abundante na região. tinham como disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Provavelmente essas carteiras não davam o apoio neces- Geografia, Ciências, Práticas do Lar, Horário Cívico (hoje denomina-
sário, o que dificultava a escrita dos alunos. O material didático era do Educação Física).
raro, o pouco que tinha era trazido pelas Irmãs Dominicanas e Em 1983 o INCRA construiu a escola Dom Henrique Fröchlich, 
algumas professoras que lecionavam na cidade de onde vieram. onde estudavam alunos da 1ª a 7ª série, esse colégio era mantido 
As escolas não tinham quadro negro, os professores usavam tábua pelo município de Colíder, pois Guaratã era seu distrito. Mais tarde a 
de madeira ou pedaços de lata como quadro negro e usavam escola passou a ser de responsabilidade do estado tornando-se a 
como giz mandioca seca carvão ou pedaços de gesso que eram escola estadual de 1° e 2° grau Guarantã. 
retirados das imagens de santos. As aulas tinham duração de qua- Com a emancipação da cidade em 1986 foram construídas 
tro horas em média. As escolas ficavam geralmente afastadas dos outras escolas na zona urbana e  na zona rural, cuja estrutura física 
aglomerados de assentados, por esse motivo era comum a alunos não era muito diferente daquelas citadas anteriormente. A profes-
e professores andarem uma distância significativa a pé. sora Irene Rocha foi secretária de educação do Município de 1987 a 

A merenda escolar era o lanche que os próprios alunos 1990 e participou do desenvolvimento desse processo escolar 
traziam de casa e repartiam com os demais, sendo que alguns não desde o início. Nessa época foram construídas as Escolas: Escola 
tinham o que trazer para comer, tal fato foi lembrado pela profes- Municipal de 1° Grau Estrelinha do Norte, Escola Municipal de 1° 
sora Irene Rocha: Grau Beija-flor e a Escola Guarantã passou a ser de responsabilida-

de do Estado, alterando o seu nome para Escola Estadual de 1° e 2° 
(...) merenda a gente não tinha, então esse Graus Guarantã. 
pessoal que vieram antes, os posseiros, tinha Num trecho da entrevista de Irene Rocha: podemos perce-
mandioca, eles iam para Itaúba trazia trigo ber a situação das escolas na época referida.
fazia pão. Eu me lembro até que uma menini-
nha sempre levava pra mim um pedaço de 

Olha! Naquela época nós tínhamos 67 escolas e 
pão, um pra ela outro pra mim, jogava açúcar 

nós visitávamos, fazíamos reuniões de núcleo , em cima (risadas). Daí a gente fazia assim, a 
reunia as coordenadoras, eu como secretária, gente repartia, uns trazia um ovo outros trazi-
participava de todas as reuniões, fazia reuniões am um abacaxi um mamão, mandioca e o 
com os pais e tudo, saia daqui do centro e ia lá nosso lanche era dividido, porque tinha aque-
pra 13 de Maio a pé, a secretaria não tinha carro les que não tinham nada mesmo.(ROCHA, 
(ROCHA, 2010).2010)

A Figura 4 registra uma das visitas da professora Irene Rocha Quanto ao currículo escolar podemos dizer que atendia as 
como Secretária de Educação do Município de Guarantã do Norte leis vigentes. As turmas eram divididas em série, as quatro séries 

6
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nas escolas rurais. Podemos perceber a precariedade da estrutura O processo de escolarização no estado de Mato Grosso na 
física da escola. década de 1980 foi uma consequência dos projetos governamen-

tais para a ocupação populacional no estado, mais precisamente 
Figura 4 - Secretária Irene Rocha em visita a escola rural do muni- na região norte, nesse período. Com o objetivo de manter essas 

cípio de Guarantã do Norte/MT pessoas nas terras do norte mato-grossense, as autoridades compe-
tentes buscaram melhorar o ensino, oferecendo cursos de forma-
ção aos professores que em sua maioria eram leigos. As escolas 
norte-guarantaenses nasceram em meio ao cenário rural que entre 
tantos obstáculos tinha também a falta de professor qualificado 
para docência. “No entanto para que a escola pudesse ser efetiva-
mente implantada o corpo docente era escolhido pela comunida-
de entre as pessoas que possuíam maior grau de escolaridade ou 
experiência no magistério” (STRENTZKE, p 30, 2010). 

Segundo relato do Professor Nilton Henrique Dias, “um dos 
primeiros cursos de formação de professores foi o LOGOS II que visa-
va formar professores no 1° e 2° grau”. Como a professora Fátima, 

Toigo diz: “ele formava o 1° e o 2° grau junto”. Este curso teve início 
no ano de 1984, com registros de que ficou em vigor até o ano 2000. 
No relatório de campo feito pelos organizadores do Projeto Escoloni-
zação foi registrado que no dia 7 de maio de 1985 o curso LOGOS II 
começou com 20 professores/cursistas e em julho do mesmo ano 
ingressaram 14, totalizando 34 participantes. Desses 34 cursistas, 12 
frequentavam regularmente, 5 apareciam de vez em quando e os 

Fonte: Foto do acervo do Sr° Eugênio Caffone, (morador de Guarantã demais desistiram. Não encontramos nenhuma referência sobre os 
do Norte). assuntos trabalhados e a quantidade de cursistas formados por esse 

curso.
Além do LOGOS II, outro programa de formação de profes-

Além de reuniões nas escolas situadas na cidade, a secre- sores conhecido como UNESTADO foi ofertado pela Universidade 
tária do município também realizava reuniões nas escolas da zona Federal de Mato Grosso (UFMT) e realizado em Sinop. A prefeitura de 
rural, isso depois que a prefeitura conseguiu disponibilizar um carro Guarantã do Norte disponibilizou ônibus e a alimentação para os 
a serviço da secretaria de educação do município. Essas reuniões professores, o município de Sinop alojamento, e a UFMT os docentes. 
eram feitas com o intuito de acompanhar a execução do planeja- Este programa se caracterizava por ser dividido em áreas de conhe-
mento do ano letivo realizado pelo município, se as relações pro- cimento. As aulas aconteciam principalmente durante as férias 
fessor-aluno, pai-professor aconteciam tranquilamente, e solucio- docentes, por isso os professores ficavam de 2 a 3 semanas se dedi-
nar os conflitos que por ventura surgissem. cando exclusivamente aos cursos.

7
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Também identificamos a existência de cursos ministrados No final do ano de 1982 um grupo de professores da Universi-
pelo NEAD (Núcleo de Educação a Distância) da UFMT voltados dade Federal de Mato Grosso, integrantes do Departamento de 
para a formação dos professores que trabalhavam com as séries Educação, foi ao Nortão com o intuito de fazer um trabalho com os 
iniciais. O NEAD foi criado em fevereiro de 1992, por iniciativa da colonos da região. O projeto era denominado de Escolonização.
reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso, foi formado um Segundo Castro (1994), o projeto Escolonização:
Grupo de Trabalho, posteriormente transformado em Núcleo de 

[...] buscava o desenvolvimento das alternativas Formação de Professores (NEFAPRO), com o objetivo de conceber 
escolares que correspondessem tanto as aspira-um programa de formação de professores em serviço, para o Esta-
ções e necessidades dos colonos, como tam-do de Mato Grosso, e de elaborar um curso de licenciatura a dis-
bém as novas características de ocupação do tância, com vista a atender a mais de cinco mil professores dos 
espaço que estão nos projetos de colonização 

anos iniciais sem formação em nível superior. Em novembro de 
agrícola. O trabalho atuou no sentido de uma 

1994, 350 professores da rede pública foram matriculados no referi- prática pedagógica que possibilitasse a partici-
do curso. “Esses alunos fazem parte de nove municípios do norte pação da sociedade como um todo. As irmãs 
do estado, que estão ligados ao projeto inicial (Colíder, Matupá, Dominicanas, que também atuavam na região, 
Itaúba, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Nova tiveram um papel importante neste processo. 

(CASTRO, 1994, p. 195).Canaã, Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte) e as vagas 
foram definidas por proporcionalidade” (ALONSO, p.46, 2012). 

O Projeto Escolonização teve início no final do ano de 1982, Após a avaliação da experiência, a UFMT expandiu o curso para 
foi desenvolvido por uma equipe do Núcleo de Pesquisa e Pós-todo o Estado, ao abrir cinco polos com a finalidade de, em 1999, 
graduação do Departamento de Educação da Universidade Fede-atender 2.200 professores da rede pública com a formação de 
ral de Mato Grosso, contando também com a colaboração de uma docentes para a Educação Infantil.
equipe local na área do projeto no ainda Distrito de Guarantã. Em Na década de 1990 o projeto GerAção foi outra iniciativa 
1983 o projeto abrangeu 25 escolas, sendo 6 escolas com 6 salas de formação para professores leigos que trabalhavam na educa-
cada e 19 escolas com 1 única sala, que atendiam um total de 1007 ção infantil e de 1ª a 4ª séries na zona rural. Segundo Strentzke 
alunos com 34 professores. O curso voltado para os professores ofe-(2011), este projeto atingiu 48 municípios do estado de Mato Gros-
recia atividades de orientação, momento em que eram discutidos so, totalizando 1020 professores/cursistas, formando 1019 professo-
os textos lidos previamente e sanadas as dúvidas. Essas reuniões res no total. Do município de Guarantã do Norte eram 52 professo-
aconteciam mensalmente nos NPR (Núcleo Pedagógico Rural) e res. O curso era realizado nos polos selecionados no período de 
nas visitas dos coordenadores locais às escolas. O curso era realiza-férias docentes.
do em três etapas, sendo elas em Fevereiro, Maio e Outubro.  A Tabe-Dentre esses cursos de formação para professores daremos 
la 1 mostra as disciplinas ofertadas ao longo da formação pelo pro-mais atenção ao projeto Escolonização, que é considerado um 
jeto.dos primeiros cursos de formação destinados aos docentes do 

município de Guarantã do Norte, embora naquela época não 
fosse esse o nome que se dava aos cursos voltados aos professores 
em exercício.
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das informações adquiridas até o momento. 

Viu-se na organização dos NPR (Núcleos Peda-
gógicos Rurais) e na qualificação dos professo-
res (dentro de uma “competência política e 
técnica”), o caminho a ser trilhado inicialmente, 
para a consolidação da experiência e a busca 
de uma alternativa educacional para a área de 
colonização. Por isso, no primeiro semestre, 
sobretudo, através do curso para professores 
alfabetizadores, levou-se aos professores um 
suporte metodológico e didático para sua práti-
ca pedagógica, conforme a solicitação dos 
mesmos no final de 1983. (UFMT, 1983, p. 26).

Os seguintes conteúdos foram trabalhados na disciplina 
matemática:

a-Noção de conjunto: elementos pertinentes de um conjunto; ope-
rações de comparação entre elementos de conjuntos; correspon-
dência termo a termo; noção de mais e menos elementos; ativida-
des de identificação; seriação e ordenação de elementos segun-
dos critérios dados: noção de número;
b-Sistema de numeração;
c-Números naturais; operação de adição e subtração, multiplica-
ção e divisão;As ações do projeto, em 1983, se centraram nas seguintes ativida-
d-Números racionais (frações);des:
e-Números decimais- sistemas de medidas;
f-Confecção de materiais.1-Apoio e desenvolvimento de Núcleos pedagógicos Rurais

2-Apoio e desenvolvimento da imprensa local.
Segundo o planejamento presente no projeto, o objetivo era 3-Apoio à Delegacia Sindical Rural.

desenvolver com os professores-alunos a habilidade de resolver 4-Identificação e coletas de poemas, canções e estórias.
com compreensão os vários processos matemáticos, através da 5-Entrevistas/ depoimentos/histórias de vidas de colonos.
variedade de experiências que assegurem ao aluno o desenvolvi-6-Registro fotográfico.
mento de atividades práticas, em situações da vida real. Usando Ainda em 1983 o projeto buscou conhecer a população e 
como estratégia a resolução de exercícios e atividades, estuda-a realidade local. Em 1984 o projeto desenvolveu-se fazendo uso 
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vam-se as metodologias e adequações ao nível de séries (1ª a 4ª mas também pelos registros históricos conservados até hoje. Com 
séries). A partir da compreensão da realidade buscava-se a ela- base nesses registros, construímos as tabelas 2 e 3 que mostram a 
boração de um programa de matemática adequado. Consta situação das escolas na região, onde hoje é o município de Guaran-
ainda nos documentos de registros do projeto Escolonização que tã do Norte, nos anos de 1983 e 1985. A Tabela 2 também nos mostra 
a proposta serviria para orientar e formular problemas ou situações o primeiro nome dos professores e sua formação, lembrando que se 
problemas compatíveis com as características da região em seus trata de professores unidocentes, que também ensinavam mate-
vários aspectos: mensuração de lotes e glebas; compra e venda mática.
no comércio em geral; aquisição de instrumentos necessários à 

Tabela 2 - Situação das escolas em Guarantã do Norte em preparação da terra para o plantio; medição da madeira para 
Dezembro de 1983venda; preço dos produtos colhidos (situação de investimento e 

de venda) entre outros. Embora tais preocupações estivessem 
presentes no projeto do curso, não encontramos evidências que 
de fato se materializaram na prática, nas discussões de sala de 
aula ou na adequação das atividades desenvolvidas com os pro-
fessores alunos. Nos registros consta que o projeto ficou em vigor 
nos anos de 1982 a 1986.

Desde 1982 as escolas do município de Guarantã do Norte 
são divididas em duas categorias: escolas rurais, localizadas e 
destinadas a atender a população rural, e escolas urbanas, que se 
localizam na cidade e atendem a comunidade urbana. É bom 
esclarecer que nos anos iniciais do desenvolvimento das escolas 
nem todas as comunidades rurais tinham escolas que abranges-
sem o ensino fundamental (5ª a 8ª séries), isso só aconteceu por 
volta de 1998. Já o ensino médio só chegou às escolas rurais em 
2004. Nesse período os alunos correspondentes a essas séries 
tinham que ir a cidade para continuar estudando.

O projeto Escolonização dividiu as escolas em grupos cha-
mados núcleos, que foram denominados NPRs (Núcleos Pedagó-
gicos Rurais), para um melhor atendimento às escolas. Naquela 
época a região não passava de um grande assentamento que 
depois viria a crescer e se dividir em zona urbana e zona rural, 
como está hoje, e consequentemente estabelecer dois tipos de 
escolas: as urbanas e as rurais. 

O projeto Escolonização foi relevante por ter sido um dos 
primeiros cursos de formação do município de Guarantã do Norte, 
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A referência “Km” (Tabela 2) inicialmente era a localidade 
da escola ou sítio no referido quilômetro na BR-163, tendo como 
ponto de partida para a medição a capital Cuiabá. Porém, com o 
crescimento e expansão demográfica esses Km se tornaram “li-
nhas”, pois a localidade de cada escola ou sítio não correspondia 
à distância denominada, por exemplo, as escolas ou sítios que se 
localizam no Km 738 têm o endereço dito da seguinte forma “esco-
las ou sítios da linha 738”, mas por abreviação da fala diz-se somen-
te linha 38. Não existe nenhum documento que mostre essa 
mudança, mas segundo a fala dos moradores essa denominação 
foi adotada pela população local, e é usado até os dias atuais.

Tabela 3 - Número de escolas com respectivos professores no 
ano de 1985

Analisando as tabelas, percebemos a expansão das escolas 
entre os anos de 1983 e 1985, o que significa que o município estava 
em fase de crescimento. Segundo dados fornecidos pelos registros 
do projeto Escolonização, as escolas com 01 sala tinham em média 
80 m2 de construção e as de 03 salas, 200 m². 
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O ENSINO DE MATEMÁTICA EM GUARANTÃ DO NORTE

o ensino de matemática; encontramos alguns diários de professores 
e algumas anotações de cursos de formação para professores. 
Assim buscamos nas entrevistas elementos que nos auxiliassem na 
compreensão do “ensinar matemática” em Guarantã do Norte. 

Por volta de 1980 foram adotadas uma série de políticas 
públicas com o objetivo de colonizar o Centro-Oeste brasileiro e a 

A história faz-se, sem dúvida, com documentos 
Amazônia. Essas áreas eram consideradas pelo governo como escritos. Quando existem. Mas pode e deve 
grandes “espaços vazios”, eram enormes quantidades de terras a fazer-se sem documentos inscritos, se não existi-
serem ocupadas demograficamente e economicamente, garan- rem. Faz-se com tudo que a engenhosidade do 
tindo a política de segurança nacional. historiador permite utilizar para fabricar o seu 

mel, quando falta as flores habituais: faz-se com Porém, esses espaços ditos “vazios” pelo governo não esta-
palavras, sinais, paisagens e telhas; com forma vam tão vazios assim, o que os representantes do Governo Federal 
de campo e com ervas daninhas; com eclipse esqueceram foi de se atentar para a existência de índios, peque-
da Lua e arreios; cm peritagens de pedras, feitas nos agricultores e garimpeiros que habitavam nessa região e eram 
por geólogos, e análise de espadas de metal 

completamente ignorados pelo poder público. Com essa nova 
feitas por químico. Em suma, contudo o que, 

política de ocupação se acentuaram os conflitos pela terra, que sendo próprio do homem, dele depende, serve 
teve certo refluxo com a expulsão dos Índios para o Parque Nacio- o homem, exprime o homem, torna significantes 
nal do Xingu e a distribuição de terras, com os respectivos Títulos de a sua presença, actividade, gostos e maneiras 
Terra, pelo INCRA. Dessa forma, o governo começa a incentivar a de ser (FEBVRE, 1949, apud LE GOFF, 2003, p.101)
agricultura e pecuária, com financiamentos destinados ao plantio 
e criação de gado. Para dar uma resposta às reivindicações da Com os diários encontrados podemos ter uma noção dos 
população recém-estabelecida e pela necessidade da manuten- conteúdos de Matemática que eram ensinados nas escolas Gua-
ção dos migrantes na região, o poder público, depois da iniciativa rantã do Norte no início de seu desenvolvimento. A Tabela 4 mostra 
dos moradores de construírem as primeiras escolas - principalmen- esses conteúdos.
te as localizadas na zona rural - assume as escolas estabelecendo 
um sistema oficial de ensino. Tabela 4 - Conteúdos de Matemática referente a cada série do 

O ensino em Guarantã do Norte nas décadas de 80 e 90 do ensino fundamental.
século XX caracterizou-se pela tentativa de articular as necessida-
des locais de criação e estruturação das escolas, a formação de 
professores e o cumprimento da legislação tanto de cunho federal 
quanto estadual. Considerando que a Secretaria Municipal pas-
sou ao longo desse período pelo processo de estruturação, o muni-
cípio de certa forma segue as diretrizes estaduais e ordena seu 
sistema de educação com base na legislação federal.

Em nossas buscas não localizamos a quantidade imagina-
da de documentos que esclareceriam nossas inquietações sobre 
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Não foi possível encontrar outros diários que apresentassem 
os conteúdos de Matemática para a 2ª, 7ª e 8ª séries. 

O relato da professora – e ex-secretária do município - Irene 
Rocha conta alguns detalhes de suas aulas de matemática no ensi-
no básico:

[...] como eram poucos alunos de cada série , 
eu fazia os exercícios, daí chegava e distribuía, 
enquanto eu explicava pra uns, os outros iam 
fazendo as tarefas né! Agora a 1° série a gente 
usava muito pedrinhas, pauzinho, saia muito no 
pátio pra aulas, né!(ROCHA, 2010) 

Foi realizada também outra entrevista com a professora 
Fátima Toigo, que chegou a Guarantã do Norte em 1983. Formada 
inicialmente em Ciências, atuou nas áreas de Geografia e Matemá-
tica, posteriormente fez um curso de curta duração de Matemática 
pela Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT). Das aulas de 
matemática ela conta que naquela época se trabalhava mais com 
a matemática sem aplicação. Diz ela que atualmente trabalha 
com aplicações matemáticas e considera de extrema importância. 
Na entrevista ela declara: “Eu vejo assim que a matemática daque-
la época pra hoje pouco mudou, assim, hoje se trabalha mais com 
situações problemas, aquele negócio de colocar mais para o aluno 
a matemática na prática, né!” (TOIGO, 2010). 

Quanto às dificuldades de ensinar matemática, fazendo 
uma comparação entre o que ocorria no final da década de 1980 e 
em 2010, Fátima faz a seguinte colocação: “vejo assim, que hoje é 
outro tempo, mas cada tempo tem sua dificuldade. O que eu vejo 
hoje em dia, o aluno muito revoltado, não é aquele aluno que tem 
aquela sede de saber que nem era no naquele tempo” (TOIGO, 
2010).

Fazendo uma análise de tudo o que foi apresentado até 
agora, quanto ao ensino de Matemática em Guarantã do Norte, 
podemos perceber marcas deixadas pelo Movimento da Matemá-
tica Moderna (MMM) na educação, através dos conteúdos registra-

8
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como que ele fazia pra calcular aquela roçada, dos nos cursos de formação de docentes, principalmente identifi-
como que ele fazia pra ver a água do poço cado no planejamento no projeto Escolonização, assim como nos 
porque ela varia as questões de plantação. conteúdos registrados nos diários encontrados. É bom lembrar que 
(CARNIATTO, 2010).o movimento da Matemática Moderna teve seu apogeu nas déca-

das de 1960 e 1970 no Brasil, influenciando gerações de professores 
Enfim, as ideias que influenciaram o Brasil por volta de 1980, e o modo de conceber matemática - desvinculado das necessi-

tais como: uma nova legislação educacional, a LDB, discussões dades e realidades sociais. Daí, talvez, a dificuldade de trazer para 
como etnomatemática e, também, a influência deixada pelo Movi-as situações didáticas os problemas da realidade e do cotidiano 
mento da Matemática Moderna, não podiam deixar de influenciar do colono e suas estratégias para resolução de problemas, o que 
o ensino de matemática em Guarantã do Norte, pois, é nesse con-era previsto pelos projetos de formação de professores, mas pelos 
texto de educação nacional, que nasce se dá os primeiros passos e indícios encontrados não se concretizou na práxis dos docentes.
se desenvolve o ensino de matemática naquele município.Os cursos de formação tinham a pretensão de ser um espa-

ço oferecido para a qualificação dos professores, que na sua gran-
de maioria não tinham formação apropriada. Nesses espaços os 
professores teriam a oportunidade de trocar experiências e apren-

A partir dessa investigação pudemos perceber que o ensino der novas metodologias para auxiliá-los na sala de aula e conse-
de matemática esteve atrelado aos cursos de formação para a guir fazer seu trabalho da melhor maneira possível.
docência, considerando que os primeiros professores eram leigos, Percebemos que nesses cursos mais recentes (década de 
agricultores e muitos eram pais de alunos. O perfil dos primeiros pro-1990) buscava-se superar os limites impostos pelo Movimento da 
fessores de Guarantã do Norte se caracteriza pelo grande necessi-Matemática Moderna, já se discutia Etnomatemática e resolução 
dade de profissionais da educação na região, que no momento de problemas como metodologia. No curso de formação chama-
estava em processo de franco desenvolvimento. Pela falta desses do LOGOS II já se faziam essas discussões. Podemos ver com maior 
profissionais, alguns pais se dedicaram a essa carreira para ensina-clareza na entrevista  realizada com a coordenadora das escolas 
rem seus filhos e filhos de outros agricultores. Com incentivo do rurais, Nádia Carniatto.
governo, esses professores leigos buscavam formação profissional 
para desenvolver um melhor trabalho; concomitante a isso, as esco-Eu lembro que a gente discutia a matemática, 

etnomatemática. A orientação que os profes- las foram crescendo, tanto em estrutura como em qualidade de 
sores recebiam, lá em Cuiabá era assim, que ensino.
era pra trabalhar a partir do conhecimento do Reconstruir um pouco da trajetória dessas pessoas e suas 
povo antigo, culturas passadas porque se eles práticas foi nossa proposta de investigação. Suas vidas, não rara-
sabem a matemática, eles aprenderam de mente esquecidas, são responsáveis pela organização da educa-
alguma forma. Então a pesquisa era dividida 

ção em uma localidade inicialmente rural. Seus relatos contam 
em grupo e eles iam buscar com o que a cos-

histórias e deixam as marcas que o historiador da Educação Mate-tureira fazia suas medidas como que ela fazia 
mática busca identificar e interpretar, com a intenção de compre-tudo tão retinho, como que o rapaz media, por 
ender os processos pelos quais o ensino de matemática e as práticas exemplo, lá no sítio sua propriedade, a roçada 

9

CONCUSÃO
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desenvolvidas se manifestam nas diferentes localidades e contex- CRUIKSHANK, Julie. Tradição oral e história oral: revendo algumas 
tos. Nesse sentido, retomamos as palavras de Ginzburg ao concluir questões. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaina. Usos e 
esse artigo. abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

No passado, podiam-se acusar os historiadores FERREIRA, João Carlo Vicente; SILVA, Pe. José de Moura E. Cidades 
de querer conhecer somente as “gestas dos de Mato grosso: origem e significados de seus nomes. Cuiabá: Buriti, 
reis”. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez 1997.
mais se interessam pelo que seus predecesso-
res haviam ocultado, deixado de lado ou 

JOANONI, NETO, Vitale. Fronteiras da Crença. Da libertação ao simplesmente ignorado. “Quem construiu 
carisma. A Igreja Católica na cidade de Juina. (1978-1998).  Tebas das sete portas?” – perguntava o “leitor 
Dissertação (Mestrado em história) – Assis, 2004.operário de Brecht”. As fontes não nos contam 

nada daqueles pedreiros anônimos, mas a 
pergunta conserva todo seu peso (GINZBURG, LE GOFF, J. História e Memória. 5. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 
1995, p.15). 2003.

MIORIM, Ângela Maria. Introdução à história da educação 
matemática. São Paulo: Atual, 1998.

ALONSO, Kátia. Educação a distância: Programa de formação de 
Professores em MENDONÇA, de Rubens. Evolução do Ensino em Mato Grosso. 
exercício na UFMT. Disponível em: Cuiabá-MT, 1977.
 http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/publicacoes/E
studos26.pdf. Acessado em: 22 de abr. 2012. NÓVOA, Antônio. As Organizações Escolares em Análise. Lisboa, 

Dom Quixote, 1995.
BURKE, Peter. O que é História Cultural? Tradução de Sérgio Goes 
de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2005. OLIVEIRA, Gilvane Alves de. A Matemática no Ensino Médio: 
_______. Testemunha ocular. História e Imagem, Bauru: SP: EDUSC, diferentes abordagens do termo contextualização na perspectiva 
2004. dos PCNEM. Dissertação (Mestrado em educação) – UFMT, Cuiabá, 

MT, 2011.
C A F F O N E ,  E u g ê n i o .  D i s p o n í v e l  e m :  
http://www.portalguarantadonorte.com.br/visuallisar/. Acessado REIS, Chênia Castilho; ROMANCINI, Sônia Regina. A urbanização do 
em: 27mar. 2011. território e da sociedade na BR- 163 (Cuiabá-Santarém). Revista 

Mato Grossense de geografia; v. 12, n.10, p. 11-36 jan-2007.
CARNIATTO, Nádia. Entrevista concedida em 21 jul.2010. 
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[Irene Rocha], Guarantã do Norte, 2010.
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719 era o nome dado ao acampamento localizado na região 

estudada.

Núcleo é um local estratégico comum a várias escolas, isso acon-
tecia mais na zona rural e existe até hoje na cidade de Guarantã 
do Norte. Tendo em vista que as escolas rurais em sua grande maio-
ria eram uma sala multisseriada.
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REVITALIZAÇÃO URBANA: CASO ESPECÍFICO O CASARIO EM 
RONDONÓPOLIS – MT

RESUMO

ABSTRACT
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O presente artigo busca compreender o processo de revitalização urbana da região do Casario. A necessi-
dade de conhecer o patrimônio histórico, e principalmente a falta de áreas de lazer e turismo em Rondonópolis 
fizeram com que as autoridades locais realizassem uma política para a revitalização desse espaço, oferecendo à 
população local e da cidade uma opção de lazer e entretenimento. 

Palavras-chave: Revitalização; Rondonópolis; Espaço Urbano.

The present article looks to understand the process of urbane revitalization of the region of the Casario. The 
necessity of knowing the historical inheritance, and principally the lack of leisure areas and tourism in Rondonópolis, 
they did so that the local authorities carried out a politics for the revitalization of this space, offering the local popula-
tion and of the city an option of leisure and entertainment.
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INTRODUÇÃO

O CASARIO COMO MARCO INICIAL DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS

C
De acordo com Serpa (2011), podemos entender o significa-

do da palavra cultura como os hábitos e os valores do aprendizado 
de uma sociedade. Hábitos e valores que possam ser passados para om o desenvolvimento e urbanização das cidades, princi-
as próximas gerações, abrangendo desde aspectos ligados a arte, palmente a partir da mundialização da economia, aliado 
a música, aspectos que marcam um lugar, as raízes étnicas e as ao desenvolvimento das comunicações e dos meios de 
festividades.transportes, temos como resultado profundas mudanças na dinâ-

Resulta assim, a partir de todas essas transformações, que a mica das cidades. Resultando assim, na constante modificação e 
cidade vem a sofrer no decorrer do tempo, muitos desses locais que transformação dos espaços urbanos, com isso, em consequentes 
representam a cultura da população, são abandonados e esqueci-perdas dos referenciais culturais da cidade, que se dão a partir da 
dos pelo poder público; a partir daí, ocasionam também o abando-criação desses novos espaços.
no da população, devido a se tornarem espaços mal vistos pela Segundo Carlos (2007), as novas tecnologias, que altera-
sociedade. Com isso, o processo de revitalização se torna importan-ram a noção do tempo principalmente com o desenvolvimento 
te e necessário, ao fortalecer e retomar a identidade da população dos meios de comunicação, transformaram profundamente o 
com esses locais.processo produtivo e imprimiram uma nova racionalidade ao 

espaço. Essas mudanças podem ser observadas tanto na paisa-
gem urbana como também na consciência das pessoas, o que 
vem a caracterizar a cidade em um processo de recriação cons-
tante de si própria, surgindo novos valores, novos signos, novos O Casario é considerado marco inicial da cidade de Rondo-
comportamentos, ou seja, criando novas culturas. nópolis, pois foi a este local que chegaram os primeiros homens bran-

A partir dessas mudanças que vêm a transformar os espa- cos nesta região.  De acordo com Nardes (1997, p. 33), “a região 
ços urbanos, perdemos também espaços que eram tidos como era, primitivamente habitada pelos índios bororo dos quais ainda 
locais de referência da cultura e da história dessas cidades, resul- hoje há remanescentes [...]”.
tando na mudança das relações entre os cidadãos com esses 

Os primeiros habitantes de Rondonópolis, os locais.
índios bororo, divertiam-se com brincadeiras, Para Carlos:
jogos, festas e passeavam pelas margens do rio 
Vermelho e o córrego Arareau. Brincavam na 

Essas transformações espaciais produzem, 
água, pescavam, enfim tiravam proveito de 

imediatamente, transformações nos usos, 
tudo que a natureza lhes podia oferecer”. 

funções e formas de apropriação do espaço 
(ALMEIDA , 2004, p.30).

e, com isso, transformações no modo de vida, 
pois modifica as relações e a vida dos habitan-

Como foi dito anteriormente, o local era habitado apenas tes, bem como sua condição diante do lugar 
por índios bororo até por volta do fim do século XIX. Logo após com a que diz respeito a sua vida e com o qual se 

identifica vinda do destacamento militar em Ponte de Pedra (1875-1890) e 
(2007, p. 88). também das comitivas de aventureiros que se arriscavam pela 

região em busca da exploração de ouro e de pedras preciosas, 
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começou a formação do futuro povoado do Rio Vermelho. Até Com o grande fluxo migratório que o então povoado do Rio 
então o rio Vermelho era conhecido como rio Poguba. Vermelho vinha recebendo, no ano de 1915 o presidente do Estado, 

Segundo Tesoro (1993), “por volta do ano de 1902, nascia o Dr. Joaquim da Costa Marques, determinou uma área de dois mil 
povoado do Rio Vermelho. Chegando aos poucos, goianos, cuia- hectares legalizando a formação e constituição desse povoado (a 
banos, nordestinos e mato-grossenses de outras regiões do estado atual cidade de Rondonópolis), que se tornou naquele momento 
que vinham se fixar aqui” (p. 9).  Distrito de Santo Antonio do Leverger, comarca de Cuiabá. Por volta 

A vinda do homem branco para a região que hoje é Ron- do ano de 1918, o governador do Estado do Mato Grosso, Sr. Otávio 
donópolis, também é devido ao objetivo da construção das linhas Pitaluga, mudou o nome do povoado do Rio Vermelho para Rondo-
telegráficas Gomes Carneiro, que ligaria o estado do Mato Grosso nópolis.
ao estado do Amazonas (1907-1909). Como responsável por esse Próximo à região do atual Casario, funcionou o Porto 1º de 
projeto, foi designado o General Cândido Mariano da Silva Ron- Fevereiro entre os anos de 1920 e 1937, onde uma pequena balsa 
don (Rondon), e uma equipe de trabalhadores que contribuíram constituída de três metros de largura por cinco de comprimento, e 
para o início e formação do povoado do Rio Vermelho. construída através de pranchas de aroeiras trazidas de Araputanga-

Carmo (2001) define o General Rondon como: MS, foi de grande importância para o deslocamento da população 
do povoado neste período, e durante anos foi a principal via de 

“[...] graças a sua notável inteligência e força acesso a Rondonópolis. Transportava apenas mudanças da popu-
de vontade, chegou a mais alta patente do lação, carros de boi e até mesmo tropas de cavalo, e principalmen-
exército brasileiro (marechal), e a condecora- te durante a época das cheias, recebia cooperação dos índios da 
ção de Patrono das Comunicações, pela região que se mostravam muito pacíficos.
implantação das linhas telegráficas nas até 

Devido à implantação da balsa que esta representava para 
então inóspitas regiões do Centro-Oeste e da 

o vilarejo, surge a primeira casa nas proximidades do porto, que foi Amazônia, além de inúmeras homenagens 
construída em 1930 pelo balseiro Inácio Pereira da Silva, o que facili-internacionais. É considerado o fundador da 
tava o seu deslocamento da casa para o trabalho a qualquer hora cidade de Rondonópolis, hoje uma das mais 

importantes e prósperas cidades de Mato que fosse preciso. Uma casa muito simples, feita de pau a pique.
Grosso” (2001, p. 033). Nesse mesmo período de 1920 a 1937, no rio Vermelho nave-

gavam várias lanchas das expedições do Exército Brasileiro, dentre 
Fotografia 1 - Comissão das Linhas Telegráficas Gomes Carneiro elas a mais conhecida era a “Lancha Rosa Bororo”, que recebeu 

esse nome devido à homenagem dada por Rondon a uma índia 
que intermediou o contato entre os militares e os índios bororo que 
aqui habitavam, resultando num acordo de paz entre ambos os 
lados.

Essas lanchas transportavam expedições militares com a 
finalidade de demarcar e proteger as áreas indígenas, além de que 

          Fonte: NDHOC – abasteciam essas tribos com mantimentos e roupas. O papel social 
Dep. História UFMT/CUR (2011) desempenhado por essas expedições militares, também se estendia 
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às famílias que se fixavam na região, e voltavam para ser abasteci- O Sr. Moisés Cury Mussy era um comerciante viajante, prove-
das nos grandes portos de Cuiabá e Corumbá. O que caracteriza niente de São Lourenço de Fátima. Chegou ao município de Rondo-
a então região do Casario, como um local estratégico de comuni- nópolis no ano de 1940, sendo o único comerciante estabelecido na 
cação, transporte, negócios e de relacionamento das pessoas. região, e teve o comércio mais duradouro no período de 1940 a 
(ALMEIDA, 2004). 1956. O comércio do Sr. Moisés tornou-se o ponto de chegada de 

A implantação da balsa fez o movimento demográfico novos moradores, das mercadorias dos grandes centros e das notíci-
próximo à região do porto aumentar de forma significativa, propi- as do Brasil afora, além de ser o local de encontro da população 
ciando àquele local um rápido desenvolvimento populacional, para conversas, discutir assuntos da política e fazer negócios em 
socioeconômico e cultural. geral.

Após esse processo de grandes fluxos migratórios, o povoa- Nesta nova casa adquirida pelo Sr. Moisés Cury (feita de pau 
do passa por um processo de despovoamento por volta da déca- a pique), por muitas vezes ficou hospedado o seu primo, o Marechal 
da de 1930, devido aos graves problemas ligados a enchentes, Cândido Mariano da Silva Rondon, que visitava o lugar a trabalho 
epidemias e até mesmo de desentendimentos entre os moradores ou a passeio, pois sempre vinha a sua terra natal: Mimoso-MT. 
que aqui habitavam, além das fortes chuvas com geadas que Por volta da década de 1950, o Sr. Moisés Cury começou a 
refletiram em grandes prejuízos à agricultura local. construção de casas para alugar. No início eram apenas duas 

Outro motivo para a explicação desse despovoamento da casas, as quais, para muitos autores, podem ser consideradas como 
região seria a descoberta de novos garimpos de diamantes na o primeiro empreendimento imobiliário do Município. Construção 
região vizinha Poxoréo, projetando o crescimento dessa cidade esta que durou até o fim da década de 1960, totalizando um total 
que em 1938 foi elevada à categoria de município. Rondonópolis de vinte e quatro casas construídas, com o objetivo de ser alugadas 
deixa de ser Distrito de Santo Antonio do Leverger e, com o cresci- a viajantes e até mesmo a pessoas que chegavam ao município, 
mento e a importância econômica que a nova cidade vizinha muitas vezes eram pessoas de baixa renda, e não tinham condições 
exercia, passou a ser Distrito de Poxoréo, conforme afirma Nardes de adquirir um lote para construir.
(1997, p. 33), “o povoado foi elevado à condição de Distrito de Paz Essas casas eram feitas por meio de materiais muito simples, 
de Cuiabá, em 08 de outubro de 1920, por meio da Resolução nº. com paredes de tijolos secos ao sol e blocos de adobe, uma mistura 
814 em 26 de outubro de 1938 passou a ser Distrito de Poxoréo, por de barro retirado do rio Vermelho com estrume de vaca, que tinha a 
meio do Decreto-lei nº. 208, assim permanecendo até 1953”. função de cimento. O telhado antigo das duas primeiras casas era 

Em 1940, o construtor da primeira casa na região do atual coberto por palhas, que também foi substituído e trocado por telhas 
Casario, o balseiro Inácio Pereira da Silva, vendeu sua residência comuns.  As portas e as janelas eram feitas de madeira, não apre-
para o Sr. Moisés Cury Mussy, que também ali fixou residência e sentando uma simetria específica. Além disso, o Sr. Moisés trocou o 
montou o primeiro estabelecimento comercial de Rondonópolis. calçamento dessas duas casas, retirando seu piso de barro seco e 
Um pequeno mercadinho de secos e molhados, mas repleto de colocando cimento queimado.
mercadorias e suplementos em geral, de grande importância 

Durante esse período, algumas benfeitorias para a região, pois os moradores não necessitavam mais deslocar-
foram realizadas por iniciativas isoladas. Porém, se para fazer compras em outros centros e nem aguardar por enco-
somente a partir de 1942, foi construída uma mendas.
ponte de madeira sobre o rio Vermelho, a qual 
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foi destruída pelas enchentes. Por causa disso, fico mais acelerado que o do Estado”.
a única alternativa para a travessia do rio era a 
balsa, que ficava atracada no porto, no inicio Para Tesoro (1993) apud Almeida (2004, p. 27):
da avenida Marechal Rondon, onde hoje se 
localiza o Casario Marechal Rondon. “[...] o povoamento e a colonização das terras 
(ALMEIDA, 2004, p.26). mato grossenses, e principalmente, do municí-

pio de Rondonópolis, deve-se a fatores como: o 
A retomada do crescimento de Rondonópolis ocorre a baixo custo das terras, construção da rodovia 

partir do ano de 1947, à medida que a cidade é inserida no con- Cuiabá – Campo Grande (1947), construção da 
rodovia Belém – Brasília (1960), assim como a BR texto capitalista de produção como fronteira agrícola mato-
364 e a BR 70. Todas elas permitiam a mobiliza-grossense. A cidade é, pois conhecida atualmente por suas terras 
ção e expansão agrícola do Centro-Oeste, férteis e localização privilegiada, no entroncamento das rodovias 
como também se constitui em elo de ligação BR 163 e BR 364, que ligam as regiões de norte a sul do país.
integrando a Amazônia ao resto do Brasil”. 

Devido a todo esse crescimento e expansão que a cidade 
recebe, como nos afirma Nardes (1997, p. 33), “em 10 de dezem- Nas décadas de 1950 e 1960, o crescimento econômico de 
bro de 1953, a Lei Estadual nº. 666, determinou sua emancipação Rondonópolis vem através do campo, enquanto produtor de ali-
político-administrativa sendo reconhecido, como município de mentos e extensão do capital paulista. Nesse período destaca-se a 
Rondonópolis, em homenagem a Rondon”. força da mão de obra de migrantes mato-grossenses, nordestinos, 

Nesse ano de 1953, além da emancipação política do paulistas, mineiros, japoneses e libaneses. Propriamente na década 
município, também foi muito importante à construção da ponte de 1960, Rondonópolis já apresenta uma estrutura urbana de acor-
de concreto que substituía a antiga ponte feita de madeira que foi do com o desenvolvimento por que vinha passando, o traçado das 
arrancada pelas enchentes. Com a construção da ponte, facilitou ruas centrais foi criado, a implantação do abastecimento de água e 
o fluxo de pessoas do município com o resto do país, pois Rondonó- o calçamento das Avenidas Marechal Rondon e Avenida Amazo-
polis já exercia grande importância no estado, sendo uma das nas foi implantada em paralelepípedos.
cidades com maior destaque. De acordo com Nardes (1997), a região próxima ao Casario 

Segundo Nardes (1997, p. 36): se torna a região mais valorizada da cidade, com o maior preço do 
metro quadrado nas áreas próximas ao antigo Correio Velho, em 

“[...] com os estímulos à colonização ocorrida 
relação a outras áreas da cidade.

pós-60, começaram a ocorrer inúmeros movi-
Ainda na década de 1960, devido ao crescimento populaci-mentos migratórios para o Estado de Mato 

onal, originário do grande fluxo migratório que a cidade recebia, Grosso. A partir desse período, Rondonópolis e 
intensifica-se a produção de imóveis. A partir da década de 1970 a Região passaram a se constituir numa área 

de atração populacional... Rondonópolis é muitos loteamentos são criados na cidade, principalmente com o 
pois o tipo de crescimento exógeno... O pro- apoio do Bando Nacional de Habitação (BNH), que disponibiliza 
cesso migratório característico é espontâ- verbas para financiamento da casa própria, iniciando assim o pro-
neo... A região de Rondonópolis, nos decênios cesso de expansão da cidade que se acelera a partir da década de 
50 a 70, apresentou um crescimento demográ-
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1980 (NARDES, 1997). rentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, 
Nesse ritmo de crescimento e expansão, começava-se como o centro da cidade, local de concentração de atividades 

não a uma decadência, mas uma degradação da região do comerciais, de serviço e de gestão, áreas industriais, áreas residenci-
Casario. No início de seu povoamento, a cidade cresce e se ais distintas em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, entre 
expande na Avenida Marechal Rondon acima, e após a mudan- outras, aquelas de reserva para futura expansão (CORREA, 1989, p. 
ça da entrada da cidade, aquela área se torna esquecida, e 7). 
durante décadas fica desvanecida e vista com maus olhos pela Correa (1989) ainda menciona que o espaço urbano, espe-
sociedade, quando se torna evidente o abandono do Poder Públi- cialmente o da cidade capitalista, é marcado pela desigualdade, e 
co e o total descaso com o local. esta é característica própria do espaço urbano capitalista, por ser o 

Em 1980 Rondonópolis passa a ser polo econômico da reflexo social e porque a sociedade tem sua dinâmica, torna o espa-
região e é classificado como o segundo município do estado em ço urbano mutável, dispondo de transformações complexas, com 
importância econômica, demográfica e urbana. Já na década ritmos e natureza diferenciados.
de 1990, Rondonópolis projeta-se como “A Capital Nacional do No processo de crescimento das cidades algumas áreas, ao 
Agronegócio”, ao mesmo tempo em que cresce o setor agroin- longo do tempo, sofrem transformações em sua estrutura social e 
dustrial – decorre daí o sucesso nacional de feiras agrícolas como a urbana. Cria-se assim o esquecimento de algumas áreas cujo valor 
Exposul e a Agrishow Cerrado. histórico, social e econômico precisa ser restabelecido. 

Geograficamente, Rondonópolis está localizado na latitu- O mais relevante deles consiste no fato de que esses locais 
de 54º38'58”, e longitude 16º28'17”, apresenta uma área total de possuem um rico e representativo patrimônio de cunho histórico, 
4165 km2. Faz divisa com os Municípios de Juscimeira e Poxoréo ao que possibilita o resgate daqueles valores ligados à cultura local, ao 
norte, Itiquira ao sul, São José do Povo e Pedra Preta ao Leste, e a imaginário da população e às raízes da própria cidade (SIMÕES, 
oeste com o Município de Santo Antonio do Leverger. Está a uma 1994, p. 6).
distância de 210 quilômetros da capital Cuiabá. O processo de revitalização urbana vem sendo realizado em 

vários países do mundo, inclusive no Brasil, nos últimos anos. Este 
processo visa buscar a reestruturação de áreas importantes da cida-
de que passaram por momentos de abandono e depredação.

Para que se possa falar em revitalização urbana, primeiro se O homem ao longo de sua história se apropria e transforma, 
faz necessário entender o seu conceito: em seu beneficio, a natureza onde vive a seu benefício. Neste 

processo de interação, ao construir seu “espaço”, o homem cria e 
“[...] estratégia de gestão urbana que procura recria as cidades, locais onde se fixa e vive em sociedade, onde 
requalificar a cidade existente através de inter-cada indivíduo desenvolve seu papel de formação e transforma-
venções múltiplas destinadas a valorizar as 

ção, construção e reconstrução do espaço através do modo de 
potencialidades sociais, econômicas e funcio-

produção do período ou localidade em questão, e que posterior- nais, a fim de melhorar a qualidade de vida das 
mente é denominado de espaço urbano. populações residentes; isso exige o melhora-

O espaço urbano de uma grande cidade capitalista cons- mento das condições físicas do parque construí-
titui-se, em um momento de sua apreensão, no conjunto de dife- do pela sua reabilitação e instalação de equi-

REVITALIZAÇÃO URBANA
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pamentos, infra-estruturas, espaços públicos, Poder Público a implantação de atividades voltadas ao lazer e ao 
mantendo a identidade e as características turismo, gerando empregos em busca de dinamizar a economia do 
da área da cidade a que dizem respeito”. município.
(SILVA, 2006). As políticas de revitalização de centros históricos têm reper-

cussões para as cidades que ultrapassam os interesses culturais, pois 
Em outras palavras, revitalizar significa tentar agregar um 

quando bem implementadas, contribuem para reduzir o ritmo de 
novo valor ao processo de produção - “o cultural” - com a função 

expansão de outras áreas, provocando mudanças positivas na 
de atrair novos tipos de investidores e superar a escassez local de 

dinâmica urbana, social e econômica e, ao mesmo tempo, propici-
recursos financeiros. Com isso, áreas que antes estavam deteriora-

am a preservação do patrimônio histórico ou cultural nacional. 
das são revalorizadas, tanto no aspecto social e cultural, como 

Com a revitalização de centros urbanos, áreas que estavam 
também para fins imobiliários. No entanto, em relação à valoriza-

subutilizadas ou deterioradas são revalorizadas, tanto do ponto de 
ção imobiliária, fica de responsabilidade do Poder Público que 

vista imobiliário quanto social. Os princípios da revitalização de cen-
estas áreas não sejam incorporadas aos grandes detentores de 

tros urbanos surgiram em reação às ações de renovação urbana 
capital, e assim seja expulsa a população que reside nas proximi-

que dominaram as intervenções urbanísticas entre os anos de 1930 e 
dades desses locais, que na maioria são pessoas carentes e de 

1970, marcadas pelo urbanismo modernista. Um processo de revita-
baixa renda. 

lização do centro de uma cidade pode fortalecer a identidade 
No Brasil, há diversos exemplos de projetos de revitalização 

cultural local, na medida em que prevê ações de preservação do 
e intervenção em áreas centrais, que se disseminaram a partir do 

patrimônio histórico e arquitetônico. A criação de novos espaços de 
final da década de 1970. Em São Luís (Maranhão) o Projeto Reviver 

lazer e convivência reforça esse processo.
vem promovendo ações de revitalização no centro e em outros 

No caso do Casario de Rondonópolis, de acordo com dados 
setores históricos da cidade. Dentre as atividades realizadas, des-

levantados, o projeto de revitalização desse espaço surgiu no ano 
tacam-se a reconstituição de calçadas originais, praças, e ilumi-

de 2003, como proposta de consultoria da turismóloga Noemia 
nação pública; a restauração de edifícios públicos e orientação 

Oliveira Almeida, discente do curso de turismo do Centro de Ensino 
de proprietários para restaurar e conservar prédios particulares; a 

Superior de Rondonópolis (CESUR), quando o projeto foi apresenta-
construção de habitações para população encortiçada e a cria-

do à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e posteriormente à pro-
ção de centros culturais em edifícios históricos. Outras experiências 

prietária da área Sra. Terezinha Cury, viúva do então fundador Sr. 
têm sido realizadas em Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio 

Moisés Cury. A revitalização dessa área tinha por objetivo principal a 
de Janeiro), São Paulo (São Paulo), Belém (Pará), Curitiba (Para-

proposta de restaurá-lo para que se tornasse um espaço cultural da 
ná), Florianópolis (Santa Catarina), São Sebastião (São Paulo), 

cidade, preservando a memória da história local.
Santos (São Paulo) e Poços de Caldas (Minas Gerais).

Em seu estudo, a pesquisadora e idealizadora do projeto de 
A revitalização de espaços urbanos tem que voltar seus 

revitalização do Casario, o descreveu da seguinte forma:
objetivos para gerar melhores condições de moradia à popula-
ção de baixa renda que reside no local, fortalecendo assim a iden-

“[...] o Casario Marechal Rondon, construído no 
tidade cultural e aguçando a busca da população em conhecer final da década de 30, constitui-se importante 
a história e a importância desses espaços para a cidade. Além do elemento histórico para a cidade de Rondonó-
aspecto de dar nova vida a esses locais, é de responsabilidade do polis. Está localizado no encontro dos rios Verme-
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lho e Arareau, e na avenida Marechal Rondon nador Blairo Maggi e pelo prefeito Percival 
esquina com a rua 15 de Novembro, e avenida Muniz. Antigos moradores da cidade foram 
Dom Wunibaldo. O casario mantém sua forma homenageados [...] Essa entrega representa 
original e possui um conjunto arquitetônico de todo o esforço realizado para recuperar o início 
vinte e quatro casas geminadas, em um terre- da história de Rondonópolis', afirmou o prefeito 
no de 9150 m2”. Percival Muniz, anunciando ainda que o local 
“[...] Totalizava um conjunto de vinte e quatro está em processo de tombamento histórico[...]”. 
casas geminadas, em forma de “L”, possuindo (TEIXEIRA, 2004).
cada uma dois cômodos. Os dezoito banhei-
ros construídos a alguns metros das casas, A conservação e a revitalização visam salvaguardar os con-
sendo que, também havia uma lavanderia siderados bens culturais, que são produtos da cultura, do pensa-
coletiva”. ALMEIDA (2004, p. 44).

mento e da ação do homem. Esses bens formam o patrimônio histó-
rico e artístico, ou seja, o patrimônio cultural de uma sociedade.

Como já foi dito, o projeto de revitalização do Casario foi 
O projeto de revitalização do Casario foi sugerido pela turis-

apresentado à Prefeitura Municipal de Rondonópolis no ano de 
móloga Noemia Almeida, e para sua execução contou com o auxí-

2003, na gestão do prefeito Percival Santos Muniz, e tinha como 
lio do artista plástico Tiago Alencar e dos arquitetos, Daniele Astuti, 

objetivo primordial urbanizar aquela área que durante anos foi um 
Marina Massom e Álvaro Cortez.

espaço visto com maus olhos pela sociedade e de total esqueci-
No processo de revitalização do Casario e da construção da 

mento pelo Poder Público.
Praça do Arraial do Marechal Rondon, foi disponibilizado recurso de 

Para muitos autores, com a perda da importância relativa 
R$ 540.000,00 através do Projeto de Lei nº. 64/2004, que dispõe sobre 

do centro, não só os investimentos privados diminuem, mas, em 
autorização ao Poder Executivo para abertura de Crédito Especial.

muitos casos, os investimentos públicos também são direcionados 
A reforma consistiu na construção de uma área de alimenta-

para outras áreas, especialmente quando os governos municipais 
ção, ajardinamento, calçamento feito de pedras de paralelepípe-

atrelam suas ações aos interesses do capital imobiliário.
dos, construção de um palco central para apresentações culturais, 

No dia 10 de dezembro de 2004, o projeto de revitalização 
banheiros públicos e reestruturação e recuperação das casas anti-

do Casario se torna realidade, sendo assim, o espaço adquiriu e 
gas. Os inquilinos que moravam no local foram indenizados e se 

passou a exercer uma nova função, o que antes era um complexo 
mudaram, e suas antigas residências foram substituídas por lancho-

residencial passa a ser um centro turístico e local de lazer para a 
netes e lojas de artesanato, todas as casas passaram por uma refor-

cidade.
ma de revitalização onde se buscou manter seus aspectos originais 
e arquitetônicos.

“Rondonópolis, MT – Nas comemorações dos 
Ainda segundo Almeida (2004), em toda a parte moderna 51 anos de emancipação de Rondonópolis, 

que foi construída (pátio, palco e o calçamento), foram utilizados na sexta-feira (10.12), a população recebeu 
paralelepípedos com jardinagem ao redor, o que proporciona uma como presente a restauração do Casario 

Histórico, no cais do rio Vermelho, local onde harmonia com a parte antiga das construções. Muitas das espécies 
foi iniciado o povoamento da cidade, no vegetais foram mantidas, como o jenipapo e as mangueiras.
século XIX. O local foi inaugurado pelo gover- O grande objetivo nessa revitalização foi o cuidado em pre-



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

145

servar o seu aspecto original de construção, evidente em alguns Transformado em Patrimônio Histórico e Cultural do Municí-
ambientes; onde foram mantidas paredes sem reboco, demons- pio de Rondonópolis para fins culturais, turísticos e de lazer, o Casario 
trando o material usado na época da construção, além do piso é um lugar propício para conhecer aspectos da história e da cultura 
que foi todo refeito em tijolinho em todos os ambientes, o madeira- daquele município, comprar artesanatos locais e regionais, bem 
mento só foi trocado nos locais onde poderia causar algum risco como para passeios de pedestres, encontros de amigos e familiares, 
aos visitantes. Na busca por manter os aspectos de originalidade atividades sociais e culturais. 
no local, todas as telhas foram lavadas, e as danificadas, foram Outro importante benefício que podemos evidenciar com o 
substituídas por outras de construções antigas de outras localida- processo de revitalização do Casario, resultou em a população 
des da cidade, que foram cedidas pelos seus proprietários. voltar a observar e olhar de outra forma para o Rio Vermelho, pois 

Após a reforma, a região do Casario se transformou em este é um importante símbolo da cidade, não apenas pela sua bele-
uma das áreas mais frequentadas e admiradas pelos moradores, za, mas também pelo seu valor histórico e cultural, pois foi a partir de 
recebendo visitantes de diferente locais da cidade e se tornando suas margens que se fundou o município.
uma opção de cultura, lazer e entretenimento para a população A Srª. Terezinha Cury é proprietária do imóvel onde está loca-
rondonopolitana. O espaço do Casario cede palco para eventos lizado o Casario. De acordo com Almeida (2004), a Prefeitura de 
sociais, culturais, esportivos, políticos e econômicos, onde o fluxo Rondonópolis arrendou esse espaço por um período de 10 anos, e 
de pessoas aumenta significativamente nesta área.  paga um aluguel mensal pelo uso do respectivo do imóvel.

Após sua revitalização, esse espaço se tornou um cartão 
Fotografia 2 - Vista aérea do Casario posterior a sua revitalização postal da cidade, onde passou a ser o principal ponto de referência 

para quem vem a Rondonópolis.
Atualmente, o Cais está revitalizado, deu-se nova utilidade a 

esse espaço, recebendo moradores de todos os locais do municí-
pio, oferecendo lazer cultural, turístico e histórico aos seus visitantes, 
além de valorizar o local e seu entorno.

A estrutura física do Casario se apresenta num conjunto de 
vinte e quatro casas de alvenaria geminadas, cada uma com dois 
cômodos. A construção é formada em dois blocos cada um com 
doze casas, formando um L, onde o primeiro bloco fica de frente 
para a Avenida Marechal Rondon e abriga as lojas de artesanato, e 
serve para expor trabalhos de artesãos da região. O segundo bloco 
fica de frente com a Rua 15 de Novembro e abriga os estabeleci-

Fonte: Matusalém Teixeira (2005) mentos de alimentação.

O CASARIO HOJE É UMA IMPORTANTE ÁREA DE LAZER PARA 
RONDONÓPOLIS
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A parte dos fundos do Casario foi totalmente reformada, 
onde foi planejado um grande espaço aberto para circulação de 
pessoas, totalmente calçado e ajardinado em estilo moderno, 
local esse onde os comerciantes de estabelecimentos alimentícios 
montam as mesas e toda a estrutura para atender ao público. 
Nesse espaço foi criado também um palco central, se tornando 
um espaço destinado a apresentações de artistas locais, onde 
recebe apresentações de artistas locais e regionais.

Após o processo de reforma e inauguração do Casario, a 
Prefeitura Municipal de Rondonópolis criou uma Organização não 
Governamental (ONG) denominada “Associação Força da Gen-
te”, que passou a ser responsável pela administração e manuten-
ção do Casario, e responsável por alugar esses espaços.

Para melhor funcionamento das atividades, conservação 
e manutenção desse espaço, essa ONG criou um regimento inter-
no para os locatários seguir, conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Regimento interno para melhoria do funcionamento 
do Casario

No seu complexo, o Casario é o local mais adequado da 
cidade nos aspectos históricos e culturais de Rondonópolis. Apesar 
de todas as modificações sofridas durante o período de sua existên-
cia, o Casario ainda se constitui um espaço que mantém viva a his-
tória da cidade. 

Atualmente, há uma casa que foi dividida em três cômodos, 
formando o “Memorial Marechal Rondon”. O primeiro cômodo se 
destina a exposição de materiais sobre Moisés Cury; o segundo abri-
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ga uma exposição de artes e artesanato indígena; e o terceiro ção à ausência das pessoas responsáveis pela administração. Este é 
cômodo expõe materiais sobre Rondon. Esse mesmo espaço, foi o um dos motivos de muitas das casas estarem desocupadas, devido 
local onde o Sr. Moisés Cury morou, e que por muitas vezes hospe- principalmente à falta de apoio e incentivo do Poder Público. Uma 
dou o General Cândido Mariano da Silva Rondon. das artesãs da Associação Poguba, reclama da falta de segurança 

Na sala reservada em homenagem a Moisés Cury, estão no espaço, onde não podem trabalhar nos períodos da manhã e 
expostas fotografias antigas do Casario, várias fotos da família tarde, pois não há nenhum tipo de policiamento. 
Cury, além de vários objetos antigos, como uma balança utilizada No bloco destinado aos estabelecimentos de alimentação 
na venda e um tijolo que foi feito pelo balseiro Inácio Pereira, cons- não é diferente. No início eram várias as lanchonetes que ocupa-
trutor da primeira casa no local. vam o espaço, atualmente são apenas duas, que alugam as dema-

No segundo cômodo, destinado à exposição de artes e is salas e deixam fechadas, em busca de manterem o monopólio do 
artesanatos indígenas, expõem-se diversos materiais que buscam local, sendo assim, controlam os preços. Muitos dos artesãos que 
divulgar a cultura indígena permitindo ao visitante observar as trabalham no local, afirmam que não se alimentam no Casario, 
diferenças culturais, entre esses povos, pois estão expostos traba- devido aos altos preços, resultado da monopolização da área -  as 
lhos de várias tribos, dentre elas: Bororo, Irantxe, Nhambiquara, lanchonetes sabem que se torna mais compensatório alugar as 
Ikpeng, Rikbatksa e Xavante. outras salas, eliminam assim a concorrência e podem definir os pre-

A sala em homenagem a Rondon abriga fotografias anti- ços dos produtos oferecidos.
gas e vários materiais escritos sobre a vida do General. Neste espa-
ço, está exposto um tambor que servia para armazenar sal, que foi 
utilizado pelos militares nas expedições da Lancha Rosa Bororo, 
sendo o único objeto em memória a Rondon existente no estado No final dessa pesquisa, foi possível notar que o Casario é 
do Mato Grosso. Os demais objetos estão em um museu no estado fruto de um processo de construção da identidade da população 
do Rio de Janeiro, que homenageia Rondon, onde é conhecido rondonopolitana, pois esse local foi espaço de encontro de diferen-
como o “Patrono das Comunicações”. tes etnias, como índios bororo, brancos, negros, pessoas de diferen-

Uma das casas está alugada à Associação Poguba de tes localidades do país, gerando um caráter multiétnico da popula-
Artesãos, que expõe objetos produzidos por 42 artesãos da região ção que ainda está em formação.
sul do estado, apresentando objetos dos mais diferentes tipos, em O Casario se tornou um dos mais belos lugares de lazer de 
geral que lembram o Pantanal e a cultura local. Há outra casa Rondonópolis, considerando que o processo de revitalização tem 
alugada, que se chama Flávia Rosa Biojóias, que vende artesana- como objetivo principal o resgate e a conservação de ambientes 
tos produzidos a partir de sementes, de materiais típicos do cerra- de grande importância cultural para a cidade. 
do. Além desses espaços já citados, também há um espaço desti- A área do Casario ficou esquecida durante décadas pelo 
nado à Ação Social do Município, onde expõem trabalhos de Poder Público, e vista com maus olhos pela população em geral. 
pequenas costureiras do município, em geral, tapetes e roupas Mas com a reforma, esse espaço adquiriu uma nova função e passa 
que são produzidas por pessoas de baixa renda. a atender a população como uma importante área para o lazer,

O restante das outras casas esta desocupado, pois grande Atualmente o Casario, durante os dias da semana conta 
é a reclamação das pessoas que trabalham no Casario em rela- com apresentações artísticas no palco central, como shows locais e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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regionais, que atraem grande público. Na parte da frente do Casa- NARDES, Antonia Marília Medeiros. Rondonópolis/MT: sua 
rio, no cruzamento das Ruas Rosa Bororo e Rua 15 de Novembro, espacialidade reconstruída. Brasília: EDUNB, 1997 Dissertação 
acontecem eventos de maior público, como shows do Parque (Mestrado em turismo) – UnB, 1997.
Vivo realizados pela emissora TV Centro América, missas, encontros 
ecumênicos e nos últimos dois anos o réveillon. SERPA, Ângelo. O espaço público na cidade contemporânea. São 

Apesar de todos os aspectos positivos obtidos pelo proces- Paulo: Contexto, 2011.
so de revitalização, foi verificado no estudo, que o Casario está 
sendo usado mais como uma área comercial do que cultural. Essa SILVA, Heitor Andrade. Revitalização urbana de centros históricos. 
afirmação pode ser comprovada pelo abandono do Poder Públi- D i s p o n í v e l  e m :  
co em relação ao local, motivado pelo qual se questiona: do que http://www.urbanconservation.org/comentario.htm. Acessado em 
adianta fazer um alto investimento como neste caso, dar uma 10 de mar. 2007.
nova função ao espaço, se por fim não há uma administração 
eficiente, que busque divulgá-lo e mostrar sua verdadeira impor- SIMÕES JR., José Geraldo. Revitalização de Centros Urbanos. São 
tância para a cidade. Além disso, é preciso comprovar a impor- Paulo: Instituto Pólis, 1994. (Publicações, 19).ISSN-0104-2335.
tância do investimento feito nesse espaço para a população.
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RELAÇÕES DE PODER E A INVENÇÃO DA MODERNIDADE EM 
MATO GROSSO

AS PRÁTICAS DISCURSIVAS REORGANIZADORAS DO 
PASSADO E A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO E 

GEOGRÁFICO DE MATO GROSSO (1895-1920)

RESUMO

ABSTRACT

Odemar Leotti  
leotti.odemar@gmail.com

O presente artigo analisa o momento de reorganização do passado, na tentativa de inserção de Mato Gros-
so no projeto de construção da identidade nacional e da nação, em 1919, momento em que se deu a festa do 
Bicentenário de Cuiabá e que teve como marco importante a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso – IHGMT. Utilizando-se das obras de seus sócios e tendo como destaque as de Virgílio Corrêa Filho, o 
objetivo é dar visibilidade às práticas discursivas que ao reorganizar o passado silenciam as diferenças redistribuindo 
os corpos em um não lugar, destituindo-os de suas ancestralidades e de seus tumultos, por uma política da escrita 
que faz falar calando. 

Palavras-chave: Política – Festa – Memória.

The present article analyses the moment of reorganization of the past, in attempts of inserting Mato Grosso in 
the Nation and National Identity construction project, in 1919. This year is considered as a mark in time, when the cele-
bration of the Bicentennial of Cuiabá took place and that had the important mark of the
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foundation of the Historical and Geographical Institute of Mato de rememoração do passado e como forma de produção de um 
Grosso – IHGMT. Using the works of their partners and giving special discurso fundador que se dá com a emergência do IHGMT em 1919, 
attention to the Virgílio Corrêa Filho ones, the objective is to high- como ápice dessas festividades. Completando o artigo, procuro 
light the discourse practices that in reorganizing the past, silence mostrar como os sócios do IHGMT e com destaque para a figura de 
the differences, redistributing people in a non-space, dismissing Virgilio Corrêa Filho produziram uma continuidade histórica com o 
them of their ancestries and their confusion, for a writing policy that fim de servir de legitimação do presente político tão conturbado 
makes you talk silent. naquele momento. Também mostrar como, consciente ou não, 

serviram de suporte em suas produções para a instauração de uma 
Keywords: Politics – Party – Memory. economia política dentro da modalidade liberal e as dificuldades 

enfrentadas com o tumulto político ocasionado pela disputa de 
mando pela elite local. 

 presente artigo tem como proposta analisar o momento 
que se constitui uma forma de reorganização do passado, 
como um tempo em que se situa a relação do ser consigo, A partir de 1895 surge uma nova configuração epistemológi-

ao mesmo tempo em que é afetado por um passado que se cons- ca definidora de do espaço discursivo modernizador: o pensamen-
titui como gênese e que funciona com fundamento para um domí- to tecnocrático tido como uma mistura do discurso positivista que 
nio de saber que atravessa os corpos e marca seus funcionamen- buscava uma autonomia do conhecimento na ação do sujeito 
tos. Ao eleger o Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso – como o construtor da sua própria história, porém, carregado de um 
(IHGMT) como foco de análise, pretende-se dar visibilidade às conhecimento como linguagem que servia de fundo determinador 
operações intelectuais que transformaram acontecimentos do das formas sociais. Desse modo, a história se daria como uma escrita 
passado em uma determinação inexorável da história da nação e mais que a escrita produzida em sua forma empírica. Fazendo, por-
que para isso, precisava eleger heróis e acontecimentos do passa- tanto, dessa própria empiricidade, produto de um espírito civiliza-
do, como forma modelar para a construção de um “futuro de dor. Esta característica cria, desde sua emergência no início do 
progresso”. Primeiramente procuramos mostrar como um discurso século XIX, um próprio na construção da brasilidade, pois fica no 
se manifesta na construção da noção de nação e se transforma entremeio do o pensamento metafisico, que entra em ruína, em sua 
em um projeto nacional que vai alimentar debates nos grandes forma européia no final do século XVIII e início do XIX, e o fruto da 
centros políticos do país como Rio de Janeiro e São Paulo. transformação do lugar epistemológico das ciências humanas prin-

Em outro momento procuramos mostrar a possível resso- cipalmente do início do século XIX. Essa forma mesclada de dois 
nância nos discursos, nas ações e nas tentativas de implantação momentos de saberes cria uma forma paradoxal que possibilita a 
de um modelo modernizador que se dão paralelamente à movi- formação de uma monarquia constitucional, porém com forte teor 
mentação de intelectuais no ensejo de criação de um espaço moderador. A partir da segunda metade do século XIX, começa a 
memorial em Mato Grosso desde o início do século XX. Mostrar aparecer no Brasil a presença do discurso positivista com forte teor 
como a festa do bicentenário de Cuiabá se converte no espaço de busca da ligação do espírito civilizador com uma autonomia 

INTRODUÇÃO
O MOVIMENTO INTELECTUAL NO SUL DO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX: 
ESTÉTICA DA BRASILIDADE E RESSONÂNCIA EM MATO GROSSOO



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

151

secular, ou seja, a busca de valorizar as coisas da terra, e nela a minismo abstrato para a autonomia do conhecimento como fruto 
presença da ação dos homens com seus feitos materiais. O conhe- dos saberes locais, porém produtores de um fundo que os coagiriam 
cimento, que tem a marca do modelo de onde emergiu, ou seja, para uma sistematização que necessita de uma história das ações 
do mundo representado pelas ciências empíricas que davam uma humanas no passado fruto dessas experiências locais que somente 
ordem sistematizada de onde os signos singulares passam a ter tomariam força de verdade integrada a uma ordem e a uma dinâ-
como único espaço de produção de sentidos. É justamente desse mica que, nesse momento discursivo toma o nome de nacionalida-
procedimento que marca o problema que acompanhará o pen- de. Poder-se-ia afirmar que abria perspectiva para a emergência 
samento ocidental e que emerge em nossos dias como o que de uma nova inteligibilidade na construção da nação voltada à 
marca a crise do mundo ocidental. É com essa herança que se construção de uma brasilidade mestiça e ao mesmo tempo ligada 
desvencilha do espírito em sua forma absoluta e passa a ser produ- à preocupação com o progresso, dando nova coloração à expe-
to da ação humana na história. Esse aspecto irá produzir no Brasil riência republicana. 
uma busca por uma identidade nacional que irá do fim do século 

Depois da grande generalização científica e XIX até as primeiras décadas do século XX, deixar fortes marcas nas 
filosófica operada neste século por Augusto formas sociais daí produzidas. 
Comte, uma nova luz derramou-se sobre a histó-Essa forma configurada constituirá a possibilidade de surgi-
ria e um novo critério se estabeleceu para a mento de instituições ligadas a um cientificismo que ligava a socie-
interpretação dos fenômenos sociais. [...] Foi 

dade a um regimento guiado por um fenômeno que seria fruto da 
assim que a doutrina comteana, abrangendo 

acumulação das gerações anteriores e que teriam formado uma em sua esfera a totalidade dos fenômenos cog-
consciência coletiva e que necessitava ser buscada por uma his- noscíveis, inorgânicos ou orgânicos, físicos ou 
tória dos homens no passado como forma de afirmação do pre- morais, individuais ou sociais, veio estabelecer a 
sente e a possibilidade de previsão do futuro do país e, assim, o seu necessidade de restringir-se a especulação 

filosófica exclusivamente ao domínio da realida-provimento. Isto se materializa principalmente junto aos engenhei-
de científica e firmar solidamente as regras do ros ligados à Escola Politécnica, às escolas jurídicas, ao Clube de 
verdadeiro método histórico, por meio do reco-Engenharia e Escola Militar do Rio de Janeiro. No momento de 
nhecimento imediato das leis gerais da sociolo-declínio do regime monárquico, enunciados deixam à mostra um 
gia. (SALLES, 1882, apud PAIM, 1981, p. 6).

discurso que constituía o país como um objeto a ser retirado dos 
seus desvios. Estes estabelecimentos surgem atendendo a um 

Em 1890, o domínio do científico, ligado à tentativa de con-
discurso que aponta para a necessidade de uma previsibilidade 

cretização da integração dessa brasilidade múltipla, aparece nos 
científica que permita “o desenvolvimento da técnica e, assim, o 

discursos do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Essa instituição 
estado positivo correspondente à indústria, no sentido de explora-

pretendia dar à “nacionalidade o cunho de um organismo homo-
ção da natureza pelo homem” (PAIM, 1981, p.5). À história, em sua 

gêneo, compacto e sólido” com o intuito de inaugurar o século XX 
base científica, cabia o lugar de renascimento do Brasil que marca 

“dando-lhe por pedestal a ciência”. Um deslocamento no espaço é 
a ruína de uma forma discursiva que se materializa com o desloca-

constituído pela figura do espírito que se ecoa pelos rincões, no dis-
mento do domínio dos literatos para o discurso cientificista. Esse 

curso dos engenheiros que se sobrepõe à divinização e seculariza a 
acontecimento, produto do deslocamento do saber de um deter-

teologia prevendo o futuro. Assim, pretendiam retirar o país do 
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acaso em que se encontrava pela contaminação das suas formas discurso faz emergir, para a efetivação de uma nação, a necessida-
anteriores presas, segundo esse saber, à forma absoluta com que o de de redistribuição das multiplicidades perturbadoras na figura do 
espírito agia sobre a ação humana. Agora é essa ação humana homo oeconomicus (FOUCAULT, 2008, p. 398 -9). 
de toda a massa populacional do espaço nacional que deveria 
agir e, portanto, necessitava se salvar por uma ligação das forças 
locais a uma ordem nacional. Há, portanto, o regozijo desses rin-
cões quando se reúnem aqueles que os redistribuirão à organici-
dade ordenada pela ciência que lhes dará uma racionalidade e 

Em Mato Grosso, a partir da última década do século XIX, 
desse modo inserir essa singularidade desconectada a uma orde-

inicia-se uma movimentação no sentido de implantação de uma 
nação nacional. O saber científico se constitui como o saber ver-

política administrativa apoiada nos ideais republicanos, apontando 
dadeiro. “Os engenheiros sabem; portanto, prevêem. Saber para 

para a necessidade de ele ser alavancado e colocado no patamar 
prever, a fim de prover, é a fórmula do pensamento que deve 

dos Estados do sul do Brasil. Teremos, nesse sentido, um movimento 
preponderar na educação do homem moderno”. Construída nos 

de racionalização administrativa presente mais localizadamente 
domínios do saber das ciências a engenharia entende que se toda 

entre 1891 e 1919. Nesse momento, Mato Grosso foi palco de um 
a nação seguir um rumo certo, “este pobre e fraco país, que 

acentuado movimento de implantação da racionalidade política e 
somos, hoje, poderá no futuro transformar-se em uma grande 

econômica e com ele há a emergência de mecanismos disciplina-
nação” (BARRETO, 1906, apud PAIM, 1981, p. 25).

res (BRANDÃO, 2007, p, 1). Nas primeiras décadas do século XX, a 
Em sua forma mais macro, podemos dizer que esses acon-

realidade girava em torno dos propósitos da definição da nacionali-
tecimentos discursivos, são efeitos discursivos que produziram uma 

dade; porém ela trazia consigo uma concepção de poder que 
natureza sistematizada por uma ordem estática e uma gênese 

implantava um modelo disciplinar, atendendo à estratégia econô-
fruto de uma dinâmica criada quando se necessitou ligar o presen-

mica, ao invés do modelo do direito: os privilégios da lei, da interdi-
te ao passado tendo como liame entre acontecimentos diferentes 

ção e da soberania deram lugar ao objetivo de construção da 
no espaço e tempo uma gênese que os conectavam a uma histó-

nação. A construção da nação, por sua vez, atendia, à eficácia 
ria da ação humana e as produções materiais que ficaram como 

tática e as correlações de força objetivando unicamente a produ-
marca no espaço. Esse modelo de análise deu conformidade a 

ção de efeitos globais. Esses são os traços fundamentais das socie-
uma economia política que implantava a produção como lugar 

dades ocidentais, onde as correlações de força se deslocam de sua 
de veridição e, portanto, suprimia o sujeito do direito, revertendo 

forma da guerra para a implantação de uma forma política que é a 
esse princípio jurídico, ao passar a entender as particularidades 

guerra continuada por outros meios. Essa reversão das relações 
como problemas de ordem secundária e acessória e, portanto 

sociais criou, a partir da política chamada de democracia, uma 
não naturais. A natureza por sua vez fruto da generalização dos 

forma de relações de força que tornava – por um saber e positivado 
signos que não mais falavam por si só, passava a determinar um 

como um poder sobre os corpos fazendo-os úteis para atender à 
modelo de conformação do homem ligando cada espaço local 

intervenção da economia liberal capitalista. 
de imanência do ser, à necessidade criada com a emergência 

Várias instituições serviram como suporte ao projeto da eco-
dessa nova natureza: a da economia política que tem o mercado 

nomia política e determinavam a definição do social e político. O 
como centro produtor de sentidos do ser. O efeito de sentido desse 

apagamento das múltiplas formas ancestrais se daria com um proje-

A IMPLANTAÇÃO DA ECONOMIA POLÍTICA LIBERAL E A FUNDAÇÃO DO 
IHGMT
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to de escolarização da sociedade, onde o discurso do analfabetis- gem indígena, sequestrados pelas bandeiras (cf. LEOTTI, 2001). Man-
mo fazia silenciar esses saberes múltiplos. Alfabetizar significava a tiveram ainda sua política de aldeamentos, sendo mantenedores 
inserção numa nova linguagem que ordenava essa multiplicidade das Aldeias Thereza Cristina e de Sangradouro, ambas no vale do 
cultural que sendo fruto de uma natureza fora da ordem, represen- Araguaia. 
taria desvios do meio social. A educação como forma de estancar Havia também o esforço em mostrar a indústria mato-
esses “desvios”, deveria pregar o “amor ao trabalho e à honestida- grossense ao Brasil e ao mundo.  Um exemplo disso foi a edição do 
de pública e particular, a altivez política, o respeito às autorida- Álbum Gráfico do Estado de Matogrosso, publicado em 1914. Edita-
des” (SOUZA, 2006, p, 17). A questão do trabalho tem lugar de des- do em Hamburgo, na Alemanha: “o álbum trazia um mapeamento 
taque na proposta republicana em Mato Grosso, com a fundação completo dos rios, solos, dimensões territoriais, meios de transporte, 
de espaços visando a disciplinarização para o trabalho e serviço atividades econômicas, população e de muitos outros aspectos da 
militar. geografia física e social de Mato Grosso,” (GALETTI, 2000, p.262). A 

A instituição pedagógica se completava com a presença natureza era exposta para que sua natureza se convertesse à saga 
da educação Salesiana. “Dispersos pelo Mundo, realizam a pro- liberal e à implantação da economia-política capitalista. Engendra-
messa divina do dom das línguas, falando os mil idiomas bárbaros do na estratégia de disseminação da economia política que com-
na linguagem única da doutrina católica.” (CAMARA CASCUDO, punha o discurso da produção capitalista, faltava “apresentar o 
1939, p, 10). A Missão Salesiana dirigia o Asilo Santa Rita de Cássia, Matto-Grosso moderno aos que, dentro e fora do Brasil, não o 
instituição que educava meninas órfãs ou “rebeldes” das famílias conhecem e desejam conhecê-lo [...] com a intenção e com o 
da elite. Nessa instituição todos aqueles que foram fruto de uma desejo de que elle contribuirá para a evolução da vida econômica 
política dizimadora, eram redistribuídos com adjetivos que silenci- do Estado” (Cf. AYALA; SIMON, 1914). Dando suporte à estratégia 
avam o aspecto da violência política que fez com que se tomas- desse poder, havia nesse início de século a presença de um grupo 
sem do sentimento de que seriam “deserdados”. de letrados, que se inseriam com a função de dar suporte a uma 

inteligibilidade ligada à economia política promovedora dos rumos 
“Desamparados, desgraçados; inocentes; da nação moderna. É dessa relação ligada a uma necessidade de 
desvalidos; infelizes; enfeitados da fortuna uma história que legitimasse o poder político no presente que se 
entre outros. Ou seja, a pobreza ainda é enten- ocuparam em suas produções literárias. 
dida como um golpe do destino, um azar, fruto 

A revista O Arquivo é um desses exemplos do esforço que já 
do acaso. Se a infância pobre é identificada 

havia de reorganizar a memória do Estado, e o desejo de dar a ela como vítima – cabe ao Estado ampará-la, 
um ato de fundação que legitimasse uma política no presente. Sur-cuidar dela, dar assistência. E a Companhia 
gem publicações de trabalhos até então inéditos, como o de Barão dos Aprendizes Menores é definida como 

humanitária, filantrópica, asilo de caridade” de Melgaço, Vias de Comunicação de Mato Grosso, em 1905, e o 
(CRUDO, 1999, p, 18). livro de Estêvão de Mendonça, Quadro Chorográphico de Matto-

Grosso, em 1906 (Souza, 2001) Para se ter um noção da presença 
Além disso, os salesianos fundaram a Escola Patronato do dessas obras como tendo função de suporte do modelo a ser 

Coxipó, que mantinha o ensino profissionalizante para crianças implantado, O Arquivo foi, em 1905, aprovada pelo Conselho Superi-
órfãs, filhos de pobres livres, escravos mortos ou presos ou de ori- or de Instrução Pública, entendendo que viria “preencher uma das 
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mais palpitantes necessidades do ensino público primário, forne- ções personificadas em noções como: pátria, nação, república, 
cendo à mocidade os conhecimentos necessários da História e civilização, modernidade e progresso, produzem os nexos da conti-
Geographia do Estado”. Dentre os conhecimentos considerados nuidade histórica inventada e quebram o que consideram como a 
importantes para os alunos, traz a descrição que caracterizava os rotina sem seguimento com a origem e finalidade dos aconteci-
índios a partir do conceito utilitário para o trabalho. Apareciam mentos produzidos pelos cronistas. 
como problema à natureza da economia política por serem “na- A História, constituída pela transformação do saber, define, a 
turalmente indolentes, incapazes por isso de qualquer esforço partir do século XIX, o lugar de nascimento do que é empírico; lugar 
demorado”. A razão dessa marca é que as formas de trabalho de em uma ordem, onde, aquém de toda cronologia estabelecida, se 
suas culturas fossem reinseridas em outra natureza ligada pela configura como o único lugar em que pode emergir como verdade. 
produção, e se tornassem nada mais que “fracos auxiliares quan- É por isso certamente que, segundo Foucault, “tão cedo a História se 
do aplicados em trabalhos de ordem sedentária.” Dessa maneira dividiu, segundo um equívoco que sem dúvida não é possível ven-
passavam de possíveis braços úteis a obstáculos para uma história cer”; esse equívoco se deu quando o homem foi produzido com um 
com gênese e voltada para o progresso. Daí os grupos culturais, ao caráter no qual só foram possíveis duas emergências “entre uma 
não se integrarem a essa ordem natural estabelecida, deveriam ciência empírica dos acontecimentos e esse modo de ser radical 
ser eliminados; porém eram muitos e quantidade nesse caso passa que prescreve seu destino”. Consequentemente, a construção da 
a ser o dilema da implantação perversa. Para Mendonça, parecia figura do homem brasileiro e mais especificamente o homem mato-
tornar-se obsoleto apenas matar “índios”, pois, ao “passo que grossense foram produtos dessa predestinação por uma forma posi-
quando desapareciam do scenario essas nações, outras redobra- tivada que afetou as relações de cada ser com um saber, com um 
ram as suas hostilidades, [...]. Depredações e correrias attestaram poder, e daí consegue, mesmo e com seu espaço de imanência e 
sempre, e continuam a attestar, a disposição bellicosa dos selva- de todos os grupos culturais. Enfim, afetou de alguma maneira “a 
gens que infestam o território do Estado” (MENDONÇA, 1905, reedi- todos os seres empíricos não ficando imunes “estes seres singulares 
ção, 2005). que somos nós” (FOUCAULT, 1999, p. 300).

A presença de um dos seus fundadores, Antonio Fernandes Portanto, ao invés de pensarmos a fundação do IHGMT ven-
de Souza, deixa marcas no início do século XX, que já prenunciava do-o pelo viés do sujeito da história, como origem de seu pensamen-
a fundação do IHGMT e os sentidos a serem constituídos sobre o to e de entender a sua fundação como um espaço físico, no ato de 
passado. Assim, já podemos antever que as “selvagerias” e as sua inauguração pelo grupo de letrados, pode deslocar o seu senti-
“sedições” perdem seus referenciais ao serem inseridos em outro do e vê-lo como estabelecimento que serviria de suporte, e cada 
relato-discurso, sofrendo um duplo apaziguamento: pela força um dos seus membros com sua função ligada a uma inteligibilidade 
explícita dos conquistadores e pela escrita do relato fundador. Este que lhes possibilitou exercerem-se como produtores de representa-
faz aparecer uma nova identidade que silencia a diferença. A ção. Uma instituição advinda de onde emergiam configurações 
crônica passa a figurar como acontecimento fragmentado e sem produtos de relações de poder configuradas por práticas discursivas 
finalidade histórica. Porém, ele não é silenciado e sim reduplicado que tomavam forma no corpo das obras anteriores à sua inaugura-
e liberado em uma nova redistribuição. É retirado dele tudo que dê ção e com papel de dar-lhes novos formatos que ligassem aconte-
conotação de dizimação e dos conflitos carregados e nutridos por cimentos em uma continuidade histórica. 
palavras “enganosas e assassinas”, portanto excessivas. As abstra- A instituição gradual deu suporte, com suas práticas escritu-
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rais, à possibilidade de constituição das subjetividades necessárias que o IHGMT, antes de ser compreendido como o ponto inicial da 
ao projeto da nação liberal-republicana que de alguma forma pesquisa, pode ser revisitado entendendo-o como ponto de chega-
deveria contribuir para a superação dos impasses a um perfeito da, pois é produto de uma forma de saber que está acomodado na 
funcionamento político do Estado em sua modalidade liberal. Ao camada geológica figurada como o saber do seu tempo e que 
funcionar como manual escolar, esses dizeres definem formas de deve ser buscado na superfície sobre a qual documentos foram 
visibilidades e produzem formas subjetivas, por uma narrativa que produzidos como o dizer de seu momento discursivo. Efeito do saber 
une acontecimentos dispersos no tempo e espaço a um relato fundador do passado que foi se formando antes da solenidade 
inscrito no discurso e os insere em uma história. Por outro lado, na social de seu acontecimento e possibilitou-lhe a solenidade de sua 
relação consigo e com o grupo ao qual pertence identifica o pas- inauguração. Esse ato inaugural é apenas o coroar de uma inven-
sado sem imaginar na usurpação do silêncio por uma ação não ção, uma duplicação dos acontecimentos, dando nexo às “des-
contemporânea ao seu acontecimento real. Assim, retomado de continuidades” em que se encontravam os relatos dos cronistas e de 
seu acontecimento, tem seu sentido redistribuído por traços disjun- sua adequação a um nome próprio, a uma história que os coloca 
tivos, mas positivado de tal forma como se estivesse numa perfeita em marcha, através da sua disjunção. Segundo Rancière (1995, 
conjunção entre o passado e a legitimação de um saber-poder no p.5): “A inferioridade de uma condição patenteava sua exclusão 
presente. dos modos verdadeiros do ver e do dizer”. A escrita em que se inscre-

Para tanto, há a inserção dos seres em suas múltiplas formas vem os alunos em sua formação, antes de ser um simples exercício 
culturais, por essa operação historiográfica, e daí a transformação de aprendizagem e de busca de uma competência, teve o papel 
dessas multiplicidades em discurso que silencia seus tumultos e os de ser uma ação para “ocupar o sensível e de dar sentido a essa 
harmoniza, livrando-se de tudo que pudesse pôr em risco a afirma- ocupação. Não é porque a escrita é o instrumento do poder ou a via 
ção da política a se implantar no presente, redistribuindo suas real do saber, em primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa 
formas múltiplas em uma conjunção histórica, o que na realidade política porque seu gesto pertence à constituição estética da comu-
é uma não relação das palavras da história com a realidade do nidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar essa constituição” 
seu acontecimento nas formas sentimentais ligadas às diferentes (RANCIÈRE, 1995, p.7).
formas de dizibilidade e visibilidade que compunham o espaço Em 1904, o lançamento do primeiro volume da revista O 
em que se implantou a expansão do país. As diferenças são libera- Arquivo, por Antonio Fernandes de Souza, teve como fim “fundar-se 
das quando despidas do seu valor discursivo e reinseridas em outro nesta capital um Instituto Histórico e Geográfico” que, segundo ele, 
relato-discurso que faz falar calando, ou cala fazendo falar em se incumbiria “de criar e montar uma revista do Estado de Matto 
outra linguagem, único espaço em que poderão de ora em diante Grosso” (SOUZA, 2001). Esses eventos editoriais, principalmente o da 
se manifestar. Dessa forma, as diferenças são liberadas quando revista O Arquivo, podem ser considerados como momentos precur-
destituídas de tudo que tenha de perigoso e que possa pôr em sores que contribuíram para a fundação do instituto em 1919, como 
risco uma continuidade histórica. Enfim, enquanto pela história se parte dos festejos do bicentenário de fundação de Cuiabá. 
busca a verdade sobre o passado, a arqueologia busca os silênci- Essas tentativas intelectuais conviveram com os conflitos 
os por ela produzidos. Esse é o caminho escolhido por este texto partidaristas ocorridos até 1918, quando da posse de um governo de 
que é parte de uma tese ora em desenvolvimento. conciliação,entregue ao religioso Dom Francisco de Aquino, com o 

Ao tornar claro o lugar desse estudo, é possível considerar intuito de superação da crise e no esforço de construção de uma 
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nova realidade política para Mato Grosso. Esta situação se torna- lhe uma origem e gênese e a possibilidade de projeção num futuro. 
va insustentável e levou o Estado de Mato Grosso a uma situação Objetivava, através da rememoração, unir acontecimentos como o 
de violência que contrapunha o desejo de um projeto moderniza- da chegada dos sertanistas e marcá-lo como discurso fundador da 
dor nacional. identidade mato-grossense e daí à legitimidade de um poder políti-

Para Dom Aquino Correia, era uma “catastrophe que aba- co no presente. Retirava-se de acontecimentos dispersos no tempo 
lára até a estrutura mais intima e essencial do Estado, destruindo e o redistribuíam em uma ordem que lhe retirava de sua singularida-
aquelles mesmos poderes, que formam, por assim dizermos, as de de acontecimento, ou como um ato de seu tempo como termo 
columnas graniticas da sua constituição política” que os haviam total. Ou seja, ao ato de seu sentido local e temporal pertencente 
deixado “em face de um verdadeiro chão”. Para superar a crise e somente a esse mesmo acontecimento, o de ter vindo em busca de 
reescrever a história política do Estado seria, para Dom Aquino, apresamento indígena, é acrescentado um corte e, por uma religa-
preciso “que uma nova e poderosa voz que repita a solenne pala- ção a outro corpo de escrita que o redistribui por conexão a um 
vra creadora: Fiat lux! Faça-se a luz! De que carecemos: Lex lux” acontecimento no presente de sua produção construindo com esse 
(AQUINO CORREIA, DOM, Relatório de presidente de província, ato discursivo, uma continuidade histórica e, com ela, a festa que 
1918), uniria o povo mato-grossense. Da singularidade desse aconteci-

Nesta missão de uma nova e poderosa voz que trouxesse à mento podemos observar a invenção da origem de Cuiabá e con-
luz a situação considerada como catastrófica, ele contou com a sequentemente a sua duplicação. Um novo saber voltado para a 
participação de alguns membros do grupo de homens letrados, invenção da história da ação dos homens necessitava de um fundo 
que iriam compor o corpo administrativo, e que também seriam que fosse fruto de sua própria obra, como a reencarnação do espíri-
futuros membros fundadores do IHGMT. Entre eles, se destacou a to materializado nas coisas, nas rochas, nos rios, nas estradas de 

ferro, enfim, em tudo que marcasse a trajetória de suas ações como presença do engenheiro Virgílio Corrêa Filho.¹ 
elementos de sua história e servisse como uma consciência pacien-
temente constituída por uma gênese histórica que liga um relato 
fundador que tornaria possível uma origem de Mato Grosso. A histó-
ria e a ciência constituíram um regime moral e histórico que serviria 

A festa do bicentenário de Cuiabá em 1919 esteve ligada à 
como justificativa de um poder político e a sua adequação a uma 

necessidade de uma reorganização do presente e, para tanto, 
economia política. É isso que possibilita e fez nascer a origem históri-

necessitava de uma reinvenção do passado como forma de dar-
ca de Mato Grosso tal qual é publicado na revista inaugural do 

lhe volume através da coleta de experiências produzidas por docu-
IHGMT.  O momento de sua fundação fazia com que se ligasse uma 

mentos oficiais e produções de crônicas daqueles que presencia-
data que comemoraria: 

ram ou coletaram a partir de terceiros sobre acontecimentos. O 
papel seria dar vida a esses arquivos reinventando suas vizinhan-

dois séculos, de forma que ligasse a outro acon-
ças e retirando-os de suas justaposições pela construção de cone-

tecimento, que foi registrado como a vinda da 
xões que ligassem uns aos outros em um espaço que lhes desse monção de Paschoal Moreira Cabral, enfiando 
significado, retirando-os das significações pertencentes à gramáti- a barra do Coxipó-Mirim, numa sublime arranca-
ca do seu tempo. Religando-os uns aos outros, retirando-os dos da para o desconhecido, foi cravar então no 
limites de suas singularidades, reinventariam um passado, dando- mais fundo coração da América do Sul, as qui-

A FESTA DO BICENTENÁRIO DE CUIABÁ E A FUNDAÇÃO DO IHGMT
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nas de Portugal e os símbolos daquela religião linha que configurasse uma gênese e daí o sentimento de possibili-
que havia 300 anos, vinham desvendando os dade de evolução como produto da experiência dos antepassa-
mysterios tenebrosos do mar e do sertão, na dos, criando uma conquista não só do espaço, mas agora sobre o 
trepidação alvissareira das velas brancas e na tempo onde as coisas evoluem, se desenvolvem, crescem, progri-
penetração heróica das bandeiras sertane-

dem numa infinita busca do momento de sua emancipação, de sua 
jas.(RIHGMT, 1919)².   

libertação do jugo sobrenatural ou metafísico através do sentimento 
de continuidade como produção humana. Esse sentimento evoluti-Um prolongamento se constitui, ligando o discurso da 
vo se produzirá quando os diversos acontecimentos deixados pelos expansão como uma predestinação do movimento civilizacional 
arquivos se redistribuírem no discurso fundador da história de Mato em se sua marcha se desse de forma inexorável. É como se os ser-
Grosso. Juntando um corpo de uma escrita ao corpo maior da histó-tanistas houvessem dado prosseguimento à missão dos navegan-
ria da nação, insere-se na história da conquista e une um aconteci-tes de séculos passados, marcando um fundo histórico de Mato 
mento a outro constituindo seu encadeamento, dando-lhe nexo, Grosso e ao mesmo tempo religando-o a uma história maior da 
instituindo uma história local à história nacional, legitimando a fun-nação, como sequência do acontecimento tido como o do “des-
dação do IHGMT como mantenedor da memória, reorganizador do cobrimento do Brasil.”. Esse acontecimento torna-se, portanto, o 
passado e ordenador dos corpos no espaço do presente e a prede-marco fundador da memória a que estava incumbido; a festa do 
terminação deles como corpos úteis ao liberalismo, providos de bicentenário da fundação de Mato Grosso foi a da sua fundação. 
desejo que será o da eterna postergação. Assim, o IHGMT, reunia os Ao instituto fundado cabia o papel de dar manutenção e enchi-
liames produzidos pelo domínio histórico, constituindo os nexos de mento a esta reencarnação de espírito cósmico, colocando a 
ligação das navegações portuguesas, que, por uma operação história de Mato Grosso como uma parte desse organicismo cor-
historiográfica, colocam numa mesma conexão, onde um espírito póreo da nação. A fundação do IHGMT, considerado como parte 
em sua trajetória de reencarnação deslocava para as ações huma-mais importante do dia 8 de abril de 1919, representou o momento 
nas pela gênese, onde um acontecimento ligado a outro colocava solene, quando um grupo de letrados da sociedade mato-
três sujeitos de uma mesma história: navegadores, sertanistas e histo-grossense participou da sessão magna se sua “installação, às 19 
riadores que havia 300 annos, vinham desvendando os mysterios horas do dia 8” de abril, “no vasto salão nobre do Palácio da 
tenebrosos do mar e do sertão, na trepidação alviçareira das velas Instrucção, asssistindo a esse acto, que revestiu-se de grande 
brancas. solemnidade, a mais nurerosa concurrencia que podia comportar 

Em um único movimento, unem-se três acontecimentos 
o local escolhido.”³ Todo esse ritual compôs o cenário de forma a 

singulares e, por essa operação, faz ingressar a história de Mato Gros-
ser esse o terceiro lance de uma história: navegantes, sertanistas e 

so, nos quadros da história nacional. Desse modo estão justificando 
historiadores como heróis dessa longa jornada e da experiência 

o ingresso do Estado como corpo ligado a uma história que atendia 
que iria servir de fundamento moral para a educação e a conse-

às exigências de uma economia política globalizante a se configu-
quente invenção do espírito mato-grossense. 

rar no projeto modernizador da nação. Assim construída a trama, a 
Construir um passado onde o acontecimento de Paschoal 

necessidade de ingresso de Mato Grosso no projeto da nação está 
Moreira Cabral perdesse sua singularidade como acontecimento 

alicerçada historicamente, pois os feitos dos navegadores portu-
e, com ele, seu valor absoluto. Daí a sua conexão a outro aconte-

gueses não completariam seus objetivos se não fosse a penetração 
cimento que antes somente estava justaposto a ele sem nenhuma 
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“heroica” das bandeiras sertanejas; por sua vez, nada dessa histó- de produzida num frenesi de busca do conhecimento e integração 
ria teria continuidade se não houvesse essa terceira parte repre- do Brasil. Isso se dá de forma simultânea em Mato Grosso, tal como 
sentada pela festa da rememoração e da fundação do espaço vimos nos discursos dos intelectuais no início do século, no sul do país. 
de sua construção.  Composta para fazer parte do Dicionário Histórico, Geográphico e 

As narrativas de Virgílio Corrêa Filho inserem um fato históri- Etnográfico do Brasil (CORREA FILHO, 1919)  deixa à mostra como 
co, o qual tinha como êxito a extinção dos obstáculos à referida estava inserida em um contexto discursivo em que se almejava 
formação da identidade nacional, a partir da construção de uma conhecer em detalhes o interior do Brasil, para buscar neles a forma 
historiografia que transforma os sertanistas em heróis bandeirantes, da sua brasilidade. 
quando o autor apresenta uma matança das populações indíge- A década de 1920 estava caracterizada por um novo discur-
nas da região atualmente denominada Cuiabá, como se fosse so regionalista, no qual o “espaço perdia cada vez mais sua dimen-
uma necessidade do cumprimento de uma inexorabilidade históri- são natural, geográfica, para se tornar uma dimensão histórica, 
ca. A partir de uma narrativa em que atos localizados se transfor- artificial, construído pelo homem” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 
mem em parte de uma histórica totalizante,  atende a uma neces- 47). Um paradoxo surge nessa regionalização do espaço: ao mesmo 
sidade maior: garantir uma história na qual presente e passado tempo da busca de um Brasil voltado para seu interior, as identida-
passam a ser parte de uma identidade que reinventa um aconte- des regionais diferenciadas tornavam-se alvos dos discursos homo-
cimento para atender a necessidade de lógica de uma generali- geneizadores que viam nelas obstáculo e ameaça à construção da 
zação, que se torna o espaço de seu silenciamento. Muitos gritos, nacionalidade. Na modernidade o discurso local passa a somente 
muitos sangramentos, muitas lágrimas, muitos dilaceramentos ter sentido se regido pela construção do homem nacional, porém, 
foram sepultados no silêncio de uma narrativa que apaga esses este por sua vez já se instaura “regido pela mimese da produção [...] 
acontecimentos da origem e dá-lhe o futuro como justificativa de orientado por uma estratégia política, com objetivos e táticas, defi-
tal silenciamento. O Hino de Mato Grosso ficou como registro do nidas dentro de um universo histórico, intelectual e até econômico 
lugar desse silenciamento. Composto por Dom Aquino como parte específico” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 49). 
dos festejos do bicentenário de Cuiabá, fez com que os mortos se Essa forma de emergência do homem torna possível discurso 
tornassem culpados da sua própria morte ou sacrificados em que lhe dessem suporte fazendo com que a possibilidade de aceita-
nome de uma história e sua finalidade. Seus túmulos receberam ção das obras de Virgílio Corrêa Filho se desse pelo motivo de estar 
como lápide funerária a ode ao vencedor que entoa o canto sendo produzida pela inteligibilidade desse momento discursivo e, 
marcador da história que reafirma a figura dos heróis bandeirantes portanto, configurava-se em consonância com tal objetivo. Sempre 
em detrimento do “outro”, do discurso fundador: as crianças mal voltada para os fins de organização política e econômica de seu 
sabem por que cantam nas escolas a lápide de seus antepassa- Estado, aliava narrativas que enfocam a organização administrati-
dos, quando recitam que “o valor de imortais bandeirantes, con- va no espaço presente e a história de sua constituição, como objeti-

vo a ser alcançado na forma de produto de uma acumulação pro-quistou ao feroz Payaguá!” (AQUINO CORREIA, 1919) . 
duzida pela história à qual estava funcionando na produção de A obra de Virgilio Corrêa Filho, Mato Grosso, publicada em 
suas representações. Vê nela a consecução do objetivo final que é 1920, tanto quanto as dos demais sócios do IHGMT eram produzi-
o progresso de sua terra. Se em sua primeira história de Mato Grosso, das em um momento discursivo e serviam como função de sua 
de 1920, constitui o afã de ver Mato Grosso inserido no projeto de  implantação que se configurava como a uma onda de brasilida-

6
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nação ligada à produção de uma economia política como o outro herói do projeto de expansão: o sertanista que marca sua 
espaço da construção do homem mato-grossense com a sua passagem histórica “Desembaraçando do inimigo” seus territórios 
História de Mato Grosso, publicada pela primeira vez, em 1959 como “o planalto de Amambaí” proporcionando “amplo cenário 
deixa a sensação de realização desse objetivo. onde se expandisse o gênio aventureiro dos paulistas” (CORRÊA 

   Na sua primeira obra objetivava mostrar as qualidades FILHO, 1922, p. VI VII) . A sua construção narrativa vai deixando as 
existentes “para melhor “definirem as possibilidades econômicas marcas em que o extermínio indígena vai sendo silenciado por uma 
do Estado.” (CORRÊA FILHO, 1922, p. VI). Criados os nexos históricos suavização substituído pelo objetivo maior que é a implantação da 
de seu relato, os acontecimentos se perfilavam emudecidos de nova natureza representada pela economia política. Assim vai cons-
sua voz singular e postos a falar fazendo parte da “marcha evoluti- tituindo um passado e desse modo, viabilizando a origem da mar-
va de Mato Grosso, desde o primitivo embrião, constituído pela cha do progresso. Quanto aos personagens do lado colonizador, 
bandeira Moreira Cabral ancorada em São Gonçalo, até os dias para ele: 
presentes.” Novamente, o silenciamento quanto ao sangue derra-
mado pela dizimação indígena, a destruição trágica de famílias “Faltava-lhes, porém, ferramentas, munição, 
nas monções e pelas lutas de rapina que grassavam no seu tempo, armas, com que resistissem às investidas dos 

Coxiponés, que os constrangiam em apertado deixava na escrita uma voz silenciosa que parecia marcada pelo 
sitio. Veiu-lhes em socorro, do Carandá, onde se código de sangue que se ocultava no silêncio produzido por suas 
encontrava, o famoso paulista Fernando Dias palavras. É dessas peripécias do passado que, para ele, é produzi-
Falcão, que desbaratou os indígenas, afugen-da a linhagem humana da qual emerge o mato-grossense. A 
tando-os para longe das minas. Desse modo 

marca das feridas que não querem cicatrizar para liberar suas 
abriu-se o mais empolgante capítulo do heróico 

palavras, leva à condição de entender uma qualidade trágica poema das entradas, em que o nomadismo dos 
dessa produção do homem mato-grossense. Isso o leva a dizer que bandeirantes se transformou, fixando-se em 
de “tal linhagem não há motivo de nos envergonharmos de proce- Cuiabá” (Ibid, p. 14 e 15).
der”. Antes, sobejam-nos razões para nos ufanarmos de descen-
der dos sertanistas insignes, que integraram a base física da nacio- Em suas palavras aparece o orgulho da navegação do rio 
nalidade brasileira”. A continuidade histórica liga seus feitos recu- Madeira, a promessa da ferrovia que fazem emergir o sonho de 
perados como atos heróicos adicionados aos “continuadores, expansão. E novamente os acontecimentos se desgrudam de suas 
que lhes herdaram a impavidez sem par, a que devemos o devas- singularidades para criar sua ligação. “Ás vias férreas, que a ligarem 

ao litoral, ajustando-se às pegadas bisseculares de rudes sertanistas” samento dos nossos sertões.”  
(Ibid, p. 15). À história do IHGMT, proporciona um prolongamento da As instaurações políticas e econômicas em sua história 
utopia tecnológica dos engenheiros das estradas e das almas. Se integram à história pela fusão as multiplicidades que ao serem 
em todos os espaços do mundo o espírito se materializa “traçando geradas no espaço da produção, se constituem como sujeito 
diretamente na terra, por estradas de trilhos e de água, as vias da histórico apto a se tornar um único indivíduo: o mato-grossense. Do 
comunicação autêntica e os signos da prosperidade futura.” contrário, seria apenas um obstáculo e teria suas condições cultu-
(RANCIÈRE, 1995, p. 12), não foi diferente no Brasil, onde aparece o rais totalmente devastadas. Esses acontecimentos entram para a 
discurso do clube de engenharia e da Escola Politécnica do Rio de história como algo a ser desembaraçado, papel que coube a 
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Janeiro e o sonho de unir trilhos e almas na integração do corpo da e da invenção da história de Mato Grosso. Junto a isso, soma seu 
nação. papel de organização do espaço geográfico e da sua adequação 

e subordinação a uma ordem administrativa que coadunasse com 
a economia política liberal implantada em todos os rincões do mun-
do. 

Pode-se observar nas obras dos sócios do IHGMT e mais espe-Ao reconstruírem-se os passos da fundação do IHGMT do 
cificamente na escrita de Virgílio Corrêa Filho a necessidade de início do século XX até sua fundação em 1919, deixa-se algum 
escrever uma história de Mato Grosso que servisse de referencial à esboço do que se pode produzir na pesquisa sobre essa instituição. 
formação de novas subjetividades e que somente encontrariam o O que nos chamou a atenção foram as maneiras com que se ope-
mercado como seu lugar de veridição. A esse serviço esteve tam-rou a construção da sua escrita. O que tornou possível e como essa 
bém presente a questão iluminista, colocando o binarismo que cons-escrita forjou a história do passado em Mato Grosso? Como se 
truía uma questão problemática: a relação entre ordem e caos, Luz apresentava a preocupação com a integração do Brasil ao seu 
e Ordem, Ordem e Progresso. interior, e como esse evento se tornou produtor de uma imagética 

Sobre essas bases construíram-se simbologias como os bra-na construção da brasilidade? Como surgiu daí um paradoxo que 
sões das armas, Bandeiras do Estado, Hino exaltando o bandeirante colocava em conflito uma necessidade de brasilidade buscando 
e secundarizando a figura dos índios, as datas comemorativas de suas raízes no interior e ao mesmo tempo sua integração excluindo 
rememoração como os centenarismos, e das denominações de o que existia de diferenças?
espaços geográficos com nomes de liberais ou reinventados como O projeto que o IHGMT pretendia era o de construir uma 
tal e nomeados como símbolos, suprimindo nomes indígenas ou história que se constituísse como identidade a Mato Grosso, para 
nascidos do cotidiano dos meios populares. A escrita produzida pelo que se adequasse ao projeto das primeiras décadas do século XX. 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso no início do século Seus sócios mantiveram como perfil a grande identificação com o 
XX foi, antes de tudo, política, porque traçou e significou uma redivi-discurso evolucionista que compôs as práticas intelectuais desse 
são entre as posições dos corpos. tempo. Mantinham laços filosóficos com as doutrinas positivistas 

da Escola Politécnica e o positivismo daí surgido, que contamina e 
repercute nas ações do IHGMT. Há uma relação do clero, na figura 
de Dom Aquino, com o discurso da engenharia, na figura de Virgí-
lio Corrêa da Costa, e da presença positivista do exército nacional, ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. A invenção do nordeste e 
na figura de Rondon. Suas subjetividades eram atravessadas pelo outras artes. Recife: FJN, Ed. Massangana; São Paulo: Cortez, 2006.
discurso evolucionista que, mesmo construindo o discurso da misci-
genação, emergia com o intuito de fazer desaparecer a diferença AYALA, S. Cardoso; SIMON, F. Album Gráphico de Matto-Grosso. 
que dissolvia a imagem do homem europeu. Corumbá; Hamburgo, 1914.

O discurso nacional termina por ressoar nas produções do 
IHGMT, que lutava para fazer o Estado de Mato Grosso atender à BARRETO, Luíz Pereira. O século XX sob o ponto de vista brasileiro 
demanda do projeto nacional de uma nação moderna, deixando (1890). In: PAIM, Antonio. Plataforma política do positivismo ilustrado. 
clara a articulação do IHGMT ao projeto de construção da Nação Coleção Pensamento político republicano. Brasília: Editora 
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Em 1734, [...] 842 homens repartidos em 80 carros de bagagem e 

28 de guerra, e três balsas. [...] surpreenderam, ao amanhecer, o 
acampamento dos Payaguás, contra os quaes investira a tiros de 
fuzilaria. Ao meio dia já se contaram 266 prisioneiros, 600 índios 
mortos, afora os que ficaram feridos pelas matas adjacentes. A 
expedição coroou-se do melhor êxito, mas resultou perfeitamente 
inócua. CORRÊA FILHO, Virgílio. Matto Grosso. Rio de Janeiro: 
Typografia do Jornal do Comércio, 1922, pp. 25 e 26.

6
AQUINO CORREIA, Francisco de. Trecho da letra do Hino de Mato 

Grosso, 1919. RIHGMT – MT. Fonte: APEMT. Cuiabá - MT. 

7
Conforme a nota de rodapé, essa obra foi: “Elaborada em 1919, 

por ordem do então Presidente, Exmo. Revmo Sr. D. Aquino 
Correia”. Ligeiramente modificada em 1920, esta memória saiu a 
lume no ano do Centenário da Independência, em 1ª edição, por 
iniciativa e conta do Instituto Histórico de Mato Grosso, mercê do 
auxílio que, para tal fim, lhe concedeu o Governo do Estado. Cf. 
CORRÊA FILHO, Virgílio. Mato Grosso. 

AQUINO CORREIA, p. VI e VII.
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ABSTRACT
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Este artigo corresponde a uma discussão teórica que fundamentou projeto de pesquisa que objetivava 
produzir uma visão geral do artesanato em Mato Grosso do Sul. Com base nas razões que estiveram na gênese de 
diversas atividades artesanais bem como na organização técnica do trabalho envolvida, distribui o artesanato em 
três modalidades: artesanato ancestral, artesanato espontâneo e artesanato induzido. Focando o artesanato no 
plano universal, destaca sua dissolução pela manufatura e pela fábrica moderna, bem como condições que têm 
permitido a sua revalorização e projetos de indução ao seu desenvolvimento em nosso tempo.
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This article represents a theoretical discussion that was the base of the research project which aimed to pro-
duce an overview of  handicraft in Mato Grosso do Sul.  Based on reasons which were in the genesis of many craft 
activities as well as the technical organization of the work involved, the handicraft was distributed in three ways: 
ancient handicraft, spontaneous handicraft and induced handicraft. With the focus on handicraft in universal plan, it 
was distinguished its dissolution by manufacture and modern factory, as well as conditions which have allowed its 
revitalization and induction projects related to its development nowadays.
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Este trabalho corresponde a uma discussão teórica desen- ao realizar o seu fazer que o identificavam como exercício de lazer. 
volvida como requisito à construção de uma visão geral do artesa- Com o tempo, começaram a vender seus produtos, complemen-

tando, assim, seus rendimentos. Alguns conseguiram sucesso e pas-nato em Mato Grosso do Sul.² 
saram a viver de sua nova atividade. O artesanato espontâneo é, Entre as dificuldades encontradas, a primeira se manifestou 
também, a principal reserva daqueles artesãos que, pela perfeição em relação à classificação de diferentes modalidades de ativida-
de seus produtos, pelo apuro técnico, pela sistemática busca de des artesanais. Tal dificuldade se radicou na opção por se distanci-
beleza e pela criatividade, são guindados à condição de artistas. ar das classificações comuns, todas elas marcadas por uma limita-
Portanto, o artesanato artístico, em especial, quase sempre deriva e ção essencial, pois nunca tomam a organização técnica do tra-
é um desenvolvimento do artesanato espontâneo. Mas, acentue-balho artesanal como eixo norteador. Limitam-se à descrição de 
se, se essa via de acesso ao artesanato artístico é dominante, não aspectos formais do artesanato. O objetivo central dessas classifi-
exclui outras mais raras. cações é o de estabelecer limites entre o que é artesanato e o que 

O artesanato induzido vem se tornando dominante em nos-não é. Contudo, até para atender a esse objetivo, elas terminam 
sos dias. Muitas iniciativas filantrópicas veem no desenvolvimento do sendo inócuas, pois se tornam letra morta de fato.³
artesanato uma válvula de escape para tirar crianças e jovens que A partir da organização técnica do trabalho artesanal e 
vivem situação de risco nas ruas ou para populações marginaliza-das razões que estiveram em suas origens, o artesanato foi distribuí-
das em guetos de pobreza. A instituição mais atuante nessa seara é do em três modalidades: artesanato ancestral, artesanato espon-
o SEBRAE, que entende o artesanato como negócio e prega a tâneo e artesanato induzido.
necessidade de que todo artesão seja empreendedor. As exigênci-O artesanato ancestral envolve tanto o artesanato indíge-
as do mercado são o norte para o artesão pensar e aperfeiçoar os na quanto o produzido por grupos sociais precariamente articula-
seus produtos. Resistência e aparência das peças artesanais, produ-dos ao funcionamento da sociedade capitalista. É um artesanato 
ção com certa escala, a dedicação exclusiva do artesão à sua de caráter coletivo. As atividades artesanais correspondentes 
atividade, prêmios, feiras e rodas de negócio quebram com a visão tendem a reiterar, no geral, os procedimentos, as técnicas, a utili-
do artesanato como fonte de lazer e de complementação de ren-zação de recursos naturais e a divisão sexual do trabalho pratica-
da. Os novos artesãos incorporam essa visão difundida pelo SEBRAE dos por gerações anteriores. É um artesanato telúrico, pois estreita-
e, gradativamente, contratam aprendizes e instauram a divisão do mente ligado à terra e ao espaço onde é produzido, traço que se 
trabalho nos seus ateliês e oficinas. Para completar o quadro de manifesta perceptivelmente nos seus produtos.
pressão para impor essa tendência no campo do artesanato, as O artesanato espontâneo é produzido individualmente por 
próprias políticas públicas, cada vez mais acentuadamente, vêm pessoas simples, que, no passado, exerceram atividades econômi-
postulando o empreendedorismo e a concepção de artesanato cas que lhes permitiram ter certo domínio teórico-prático compatí-
como negócio, priorizando medidas de apoio que excluem o arte-vel ao que, no futuro, se caracterizaria como artesanato de peças 
sanato ancestral e o artesanato espontâneo.ornamentais. Foram oleiros muitos ceramistas; foram carpinteiros 

Ainda quanto à teoria, este trabalho também procurou tan-ou marceneiros muitos entalhadores em madeira; foram seleiros ou 
genciar a barafunda conceitual e o jargão acrítico que cercam o peões diversos artífices de peças em couro. De início, quase sem-
artesanato, sistematicamente reforçados pela mídia e, inclusive, por pre, entregavam-se ao artesanato sem visar finalidade econômi-
análises ditas especializadas. São exemplos os discursos que alardei-ca. Respondiam a uma necessidade interior e sentiam tal prazer 
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am o artesanato como “expressiva manifestação da cultura popu- cial para inibir a competição.
lar” (REV. COMCULTURA, 2005, p. 13; CAMPO GRANDE, 2009, p. 50); Enquanto instituição feudal que colocava óbice à concor-
que fazem a apologia do “artesanato tradicional, de raiz, que rência, a corporação foi criticada pelos pensadores burgueses, em 
carrega a marca cultural de uma comunidade” (CAMPELO, 2001, especial no século XVIII, ávidos por ver triunfar uma sociedade base-
p. 10) ou, canhestramente, afirmam que o artesanato, “hoje, é a ada em leis de mercado onde imperaria a livre competição. Em A 
contrapartida à massificação e à uniformização de produtos glo- riqueza das nações, Adam Smith denunciou sistematicamente os 
balizados, promovendo ao mesmo tempo o resgate cultural e a obstáculos postos pelas corporações ao desenvolvimento da rique-
identidade regional” (OKAMOTO, 2008, p. 7). Ao longo do traba- za material (SMITH, 1965, p. 4-5, 121-3).
lho, foi aprofundada a crítica a esses (des) entendimentos. Mesmo antes de ser instaurada a sociedade capitalista, 

Feita essa introdução, diga-se que o uso pouco rigoroso do numa época da história em que a Igreja Católica e a nobreza ainda 
termo artesanato, em nosso tempo, fez com que se perdesse o seu tinham o domínio do Estado feudal, a burguesia já realizava transfor-
conteúdo histórico. Isto é, a veiculação do termo no âmbito do mação profunda no processo de trabalho, ampliando a base mate-
senso comum relegou ao esquecimento o fato de que, antes da rial de seu enriquecimento e de seu fortalecimento político. Ence-
consolidação do modo de produção capitalista, todos os traba- tou, em especial, a criação e desenvolvimento das manufaturas. 
lhadores eram artesãos. Utilizando a base técnica do artesanato, as manufaturas burguesas 

Trabalhador típico dos modos de produção anteriores ao ensejaram a divisão do trabalho. As operações constitutivas do 
capitalista, o artesão dominava teórica e praticamente o proces- processo de trabalho foram decompostas e atribuídas a trabalha-
so de trabalho naquela atividade que lhe fora atribuída pela divi- dores especializados, desde então executores de uma ou algumas 
são social do trabalho. Um sapateiro, por exemplo, tinha o domínio poucas dessas operações. Diversos trabalhadores, operando de 
teórico do projeto de produção de sapatos e, ao mesmo tempo, forma combinada, passaram a produzir uma quantidade maior de 
conhecia todas as operações práticas exigidas pela sua confec- produtos em relação ao número esperado de artesãos indepen-
ção. Desde a seleção do couro, os cortes, as costuras até a aplica- dentes. Esse aumento da produtividade do trabalho correspondia, 
ção dos instrumentos necessários a essas operações, a execução portanto, a relevante transformação econômica, pois se atrelava à 
era realizada com proficiência e perfeição. Por realizar atividade descoberta de uma nova força produtiva determinada pelo cará-
que exigia tanto os recursos de seu cérebro quanto a habilidade ter social do trabalho.
de suas mãos, se diz, apropriadamente, que o artesão era um tra- Por não romper com a base técnica do artesanato, nas 
balhador qualificado (ALVES, 2004, p. 129-39). manufaturas os trabalhadores ainda manipulavam os instrumentos 

A partir de certo estágio de desenvolvimento da socieda- de trabalho. Mas, desde então, sobretudo com a consolidação da 
de feudal, o conhecimento teórico-prático dos artesãos foi apro- sociedade capitalista, a divisão do trabalho só iria se aprofundar de 
priado pela corporação de ofício. Instituição organizada com forma a especializá-los cada vez mais. Com a Revolução Industrial 
base nas atividades produzidas pela divisão social do trabalho, essa especialização chegou ao paroxismo quando retirou as ferra-
cada corporação constituiu o conhecimento correspondente a mentas das mãos dos trabalhadores e as embutiu na máquina-
certo ofício em segredo, só dominado pelo mestre e pelos oficiais, ferramenta. Com essa nova base técnica pertinente à fábrica 
e passou a controlar a quantidade de aprendizes em formação e moderna o trabalhador transformou-se em “acessório consciente” 
os preços dos produtos. Tornou-se, enfim, um instrumento providen- ou “apêndice da máquina” (MARX, s.d., p. 555). A decorrente objeti-
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vação do trabalho correspondia, ao mesmo tempo, à sua simplifi- Mas não há como negar que se encontra em curso uma recente 
cação, que demandava, portanto, menor conhecimento e tendência de valorização do artesanato. Digno de nota é o fato de 
menor habilidade do trabalhador. que a modernização no campo, decorrente da Revolução Industri-

Na contracorrente, as corporações continuavam propug- al, ao determinar a expulsão de trabalhadores que se evadiram 
nando a formação de um trabalhador qualificado e limitando o rumo às cidades, contraditoriamente, tenha gerado condições 
número de aprendizes, colocando-se contra a tendência histórica favoráveis a essa valorização . O artesanato só passou a ser reco-
de desenvolvimento das forças produtivas associada à especiali- nhecido após a instauração da maquinaria moderna, evento que 
zação da força de trabalho. Por isso, empunhando a bandeira da representava, ao mesmo tempo, sua sentença de morte. Ao barate-
livre competição, a Revolução Burguesa, no plano político, e a ar os preços das mercadorias, pela competição as fábricas moder-
Revolução Industrial, no plano econômico, varreram e destruíram nas destruíam as atividades artesanais e as manufaturas. Mas, ao 
as corporações. intensificarem a concentração nas cidades de um imenso exército 

Mesmo com a instauração da manufatura nos albores da industrial de reserva, inicialmente produzido pela expulsão dos tra-
época moderna e, depois, da maquinaria mecânica e inclusive balhadores do campo, avolumaram-no desmedidamente criando 
da maquinaria automática, em nosso tempo, não foram destruí- dificuldades, ao mesmo tempo, à sua absorção pela indústria, pelo 
das algumas formas de artesanato. Nos ramos de produção apro- comércio e pelo setor de serviços. Quanto mais avançava o século 
priados pela manufatura e pela máquina moderna, o artesanato XX mais nítida ia se configurando a impossibilidade de reaproveita-
sucumbiu e desapareceu. Mas, não merecendo prioridade do mento de parte expressiva dessa população excluída. A automati-
capital, alguns ramos não foram revolucionados pela moderniza- zação só fez aguçar essa tendência. Uma grande parte dos traba-
ção, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas do universo. lhadores nas cidades já não poderia aspirar ao seu reaproveitamen-
Nelas, formas artesanais de trabalho foram preservadas. Mesmo to nas empresas capitalistas.
no chamado mundo desenvolvido, em suas regiões mais pobres, Exatamente por força desse excludente processo de libera-
fenômeno semelhante ocorreu. Daí o porquê de os ancestrais ção dos trabalhadores da produção, começou a ganhar corpo o 
terem legado a muitos trabalhadores, ainda no século XX, algu- movimento de valorização do artesanato. Muitos desses trabalha-
mas atividades artesanais. dores, ainda preservando o domínio do conhecimento teórico-

Daí, também, a procedência da designação artesanato prático pertinente às atividades ligadas à reprodução de sua exis-
ancestral para classificá-las. tência, até então, tiveram suas energias canalizadas para a confec-

Sobre a pobreza como condição de preservação do arte- ção intensiva de produtos a elas associados. Esses produtos sempre 
sanato, um olhar sobre o Brasil reforça o quadro geral construído. haviam sido elaborados com o caráter de valores de uso. Foram os 
As regiões materialmente menos desenvolvidas do País são casos do laço, da chibata, do arreio e do pelego, produzidos pelos 
decantadas como celeiros de expressivas atividades artesanais. próprios peões em regiões dominadas por uma pecuária que incor-
Publicação oficial do SEBRAE arrola muitas dessas regiões, que porava pouca tecnologia e ostentava precários padrões de acu-
passaram a se constituir polos de desenvolvimento do artesanato: mulação. Foi o caso, também, da jangada produzida pelo pobre 
Vale do Jequitinhonha, Arinos, Riachinho e Uruana de Minas (MG), pescador nordestino. Foram os casos, inclusive, dos utensílios de 
Poti Velho (PI), Icoaraci (PA), Pontal do Coruripe (AL) e Meio Oeste cerâmica e os adornos produzidos por diferentes etnias indígenas no 
de Santa Catarina, entre outras (ARTESANATO, 2008). Brasil.
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Desalojando-se dos espaços que ocupavam e diante das potencial do trabalhador desempregado e sem horizonte na socie-
dificuldades enfrentadas no processo de produção da existência, dade capitalista foi desmobilizada pela valorização da atividade 
não poucos desses trabalhadores passaram a produzir intensiva- artesanal e pelas ações que ampliavam o mercado do artesanato.
mente peças artesanais ligadas ao seu antigo fazer. Facilitavam As publicações referentes a essa atividade reconhecem, em 
essa opção os baixos investimentos exigidos (OKAMOTO, 2008, p. maior ou menor medida, a associação entre o artesanato e a crise 
7). Direcionadas para o mercado, tais peças foram destituídas de social do capitalismo. Não explicitamente, essa associação é deno-
sua função cultural de origem. Deixaram de ser produzidas como tada pela colocação da atividade artesanal como alternativa para 
valores de uso, perdendo suas articulações no conjunto das práti- a complementação de renda ou, em especial, para a autonomia 
cas sociais às quais estavam associadas primordialmente. Torna- econômica plena. Aqueles artesãos que conseguem se viabilizar no 
ram-se mercadorias e colocaram-se à disposição da população mercado são saudados como figuras empreendedoras. 

Instituições sociais como o SEBRAE desempenham um papel em geral e de turistas em postos de comercialização.  
importante na valorização do artesanato, em nossos dias, e na vei-Desvinculadas das necessidades sociais que estavam na 
culação da ideologia do empreendedorismo entre os artesãos. Não origem das demandas culturais de antanho, passaram a atender, 
se pretende aqui desqualificar a criação de alternativas econômi-exclusivamente, à sede dos consumidores que veem nelas, quase 
cas para a empobrecida população que se dedica ao artesanato. tão somente, a sua função decorativa. A tendência que se impôs 
Mas, o que essa ideologia não revela é a profunda transformação foi a de especializar o trabalhador artesão na produção dessas 
que vem se operando nas atividades ditas artesanais, inclusive na mercadorias, o que exigiu sua dedicação exclusiva a uma parte 
organização técnica que as lastreia, tornando-as qualitativamente do processo que, até então, ele dominava por inteiro. Portanto, 
outra coisa que não o artesanato. Estimulando o espírito empreen-começou a desligar-se da maioria das operações da atividade 
dedor do artesão, incentivando a modernização do trabalho, a econômica que desempenhara no passado. Esse trabalhador 
produção com certa escala, a ampliação do mercado que se pro-cumpriu, assim, um desígnio da sociedade capitalista: perdeu o 
jeta nacional e internacionalmente, viabilizando, inclusive, a agre-domínio pleno de sua atividade econômica de origem ao se res-
gação de mais trabalhadores às oficinas, essas instituições ajudam a tringir a uma de suas etapas. Deixou de ser um trabalhador qualifi-

cado para tornar-se um trabalhador especializado (ALVES, 2004, p. criar as condições para a instauração da divisão do trabalho.  
129-39). Incorporada por muitas oficinas e ateliês, a divisão do traba-

Tal reorientação dos produtos artesanais dos trabalhadores lho impõe uma organização técnica de caráter manufatureiro nes-
desenraizados de suas atividades econômicas originais represen- ses espaços de trabalho. Portanto, as atividades aí realizadas já não 
tou, também, alívio para a tensão social que permeia a sociedade são artesanais, mas manufatureiras.

Em especial as novas atividades ditas artesanais, surgidas capitalista.  
pelo influxo da ação do SEBRAE em Mato Grosso do Sul, incorpora-Em face do processo de modernização da produção, 
ram a organização técnica da manufatura. São manufaturas os esses trabalhadores ameaçados pelo desemprego e pela miséria 
ateliês de costura, por exemplo, onde há aqueles que desenham os encontraram um lenitivo numa atividade especializada atrelada 
modelos, os que cortam os tecidos, alguns costuram e outros pintam ao conhecimento teórico-prático que dominavam. Viram afasta-
ou bordam. São manufaturas as oficinas de cerâmica, igualmente, do, assim, o perigo da fome, o que esvaziou uma reserva de rea-
onde trabalham, lado a lado, modeladores, pintores e operador do ção política aos fundamentos da sociedade burguesa. A violência 
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forno. São manufaturas, ainda, as oficinas de artesanato de osso e um projeto pedagógico, denominado Sapicuá Pantaneiro, consti-
tuído de oficinas itinerantes de artesanato que percorrem as escolas de madeira.
rurais do município de Aquidauana. Por meio dessas oficinas os esco-Essa transição do artesanato para a manufatura vem se 
lares recebem treinamento visando ao domínio do conhecimento intensificando com o apoio de programas de entidades públicas e 
teórico-prático associado à produção de peças artesanais de privadas, e viabiliza, no plano subjetivo, a adesão do trabalhador 
couro – pelegos, lonca, alforje, chinelos e sandálias, laços, chibatas à perspectiva política do capital.
–, da faixa pantaneira e de utensílios de lã, além de objetos cerâmi-O discurso que justifica a mudança é, no seu todo, desvian-
cos ornados com figuras de animais da região (MEDEIROS, 2006, p. te e falso. O artesanato é entendido, por exemplo, como manifes-
33-141). Não se dão conta os ideólogos dessa forma de artesanato tação cultural de raiz, como atividade que encarna da forma mais 
induzido, que, no passado, tais produtos foram elaborados pelos pura a “cultura popular”, como atividade que precisa ser preser-
próprios peões pelo escasso grau de capitalização da pecuária. Os vada sob pena de se destruir parte expressiva da “cultura do 
criadores de gado estavam constituindo seus plantéis e enfrenta-povo”.
vam a necessidade de produzir, dentro das próprias fazendas, inclu-A primeira constatação é a de que seria possível, em nosso 
sive os instrumentos de trabalho essenciais à exploração da pecuá-tempo, tão somente a preservação daquelas poucas atividades 
ria. Por isso os peões faziam esses instrumentos. Hoje, quando a artesanais que não foram destruídas pela manufatura e pela fábri-
pecuária pantaneira emergiu para um estágio em que incorpora ca moderna. Logo, seria possível preservar, exclusivamente, aque-
tecnologias mais avançadas; quando os fazendeiros estão suficien-les nichos mais miseráveis das atividades econômicas; somente os 
temente capitalizados, manter essa prática é uma insanidade. quistos interioranos esquecidos do mundo, onde o homem vive 
Laços, arreios, pelegos e chibatas são comprados no mercado e o num quase estado de isolamento. Nessa direção, qualquer tentati-
peão não precisa desviar sua atenção de operações mais essencia-va de preservação seria, no mínimo, cruel.
is envolvidas pela pecuária. Ver esses instrumentos como elementos Não se trata, porém, nem mesmo de preservar as ativida-
distintivos da cultura pantaneira, de tal forma que, se desaparece-des econômicas originais desses nichos e quistos, mas somente 
rem, a própria forma cultural correspondente desaparecerá, é um certos subprodutos parciais alçados à condição de coisas curiosas 
delírio. Não se postula a desconsideração desses instrumentos de e objetos de decoração. Portanto, canhestramente, só esses sub-
trabalho do passado. Que eles sejam buscados como registros da produtos parciais das antigas atividades artesanais não revolucio-
história da pecuária na região e valorizados nessa condição. Mas, o nadas pelo capital passam a ser vistos como os registros mais 
peão que fazia seus instrumentos de trabalho já não pode ser recu-expressivos da “cultura do povo”.
perado. As relações sociais e as práticas culturais nas fazendas de Um exemplo em Mato Grosso do Sul é representado pela 
criação de gado no Pantanal, hoje, produziram as condições para o iniciativa de preservação da cultura pantaneira. Preocupados 

com as mudanças operadas sobre a pecuária do Pantanal, seus seu desaparecimento.
ideólogos entendem que emerge o perigo de extinção das “técni-
cas de produção de artesanato e de materiais de uso nas fazen- Esse homem de outrora só se manteve como 

imagem idealizada, pois o processo de transfor-das pantaneiras”, bem como dos “saberes imateriais, as expres-
mação da sociedade o eliminou de fato, bem sões artísticas, enfim, a cultura de um povo” (MEDEIROS, 2006, n.p.). 
como toda a rede de relações culturais que o Para responder à necessidade de preservação, desenvolveram 
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identificava. Ao produzir artesãos que fabri- passado, ou estão sendo alvo dele no presente. Daí a decomposi-
quem os utensílios pleiteados em suas oficinas, ção de suas operações, o recorte e seleção dos subprodutos mais 
o Projeto Sapicuá Pantaneiro não está reviven- promissores, avaliados segundo o seu potencial de atração no mer-
do aquele homem nem pensando o aprovei- cado, perdendo, portanto, seu significado cultural de origem ao 
tamento desses utensílios nas funções culturais 

deixarem de ser produzidos como valores de uso. Esses subprodutos 
que lhes cabiam originalmente nas fazendas 

parciais transformam-se, puramente, em valores de troca. Tornam-de criação de gado, mas, sim, incentivando a 
se mercadorias. Eis o indicador substantivo de mudança que torna canalização desses produtos para o mercado, 
insensato todo o discurso centrado na necessidade de preservação onde sua realização, na condição de merca-

dorias, muito deve à expansão do turismo. da “cultura do povo”. 
Logo, esses utensílios perderam sua função De fato, qualquer programa político que se proponha a 
cultural original ou só em escala muito limitada preservar uma forma cultural singular usando como justificativa a 
são nela aproveitados. Enquanto produtos necessidade de preservação de subprodutos parciais, tomados 
voltados ao consumo de turistas criaram uma isoladamente, cumpre uma função política reacionária. Reage à 
nova fonte de renda para os artesãos, mas 

transição de formas estagnadas de atividades econômicas para 
depois de impactados por uma profunda 

outras mais avançadas. Reage à superação do atraso. Essa ideia transformação de suas funções e finalidade 
equivocada de preservação não leva em conta os determinantes culturais. Os homens do Pantanal já não pro-
do movimento associado às transformações econômicas e, portan-duzem esses utensílios como valores de uso, 

mas, sobretudo, como mercadorias, como to, ignora como são determinadas as transformações culturais.
valores de troca. Já não são peões que produ- Talvez as afirmações expostas ainda não sejam suficiente-
zem seus próprios instrumentos de trabalho, mente incisivas. Objetivamente, não pode ser tergiversado o fato de 
premidos por necessidades materiais. Quanta que qualquer proposta de preservação do artesanato sustentada 
distância entre eles, que produziam seus uten- na ideia de que, assim, estariam sendo salvos registros da “cultura do 
sílios, e os artesãos, que produzem mercadori-

povo”, revela plena ignorância do que seja a cultura.
as para turistas! Logo, é irreal a postulação de 
preservação da 'cultura pantaneira' na ótica 

Até porque tem sido recorrente a falta de rigor esposada pelo Projeto Sapicuá. Também é 
no emprego do termo cultura, é impossível tan-imprópria tal postulação, pois as mudanças 
genciar uma discussão sobre o fato. Já no âmbi-que vêm atingindo a esfera da cultura no 
to do senso comum, o sentido do termo cultura Pantanal decorrem de transformações sociais 
padece de uma redução. Quase sempre, cultu-mais profundas na base material. (ALVES, 2009, 
ra é identificada com os resultados mais eruditos p. 135) 
do processo cultural – uma obra de arte, uma 
obra de literatura, etc. –, resultando ignorado o 

A argumentação que postula a preservação da “cultura 
processo de sua produção. Para quem se colo-

do povo” é desviante, pois o seu determinante se radica nas ativi- ca no campo da ciência da história, é impossível 
dades econômicas exploradas num certo espaço. Essas ativida- deixar de entender a cultura nas suas vincula-
des já receberam o impacto do processo de modernização, no ções com o modo de produção, o que implica a 
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consideração tanto dos produtos culturais 
quanto dos processos que os produziram. Isto 
é, o modo de produção, que deve ser entendi-

ALVES, Gilberto Luiz. Colóquio Internacional Trabalho e Trabalhador do como produção do homem de certo 
no século XXI: repensando a questão da qualificação profissional. modo, é, também, o modo de produção da 
Revista HISTEDBR On line, Campinas, SP, v. 16, p. 129-139, 2004. Dispo-cultura. Em se tratando do capitalismo, uma 
nível em: www.histedbr.fae.unicamp/re.16.html Acesso em: 17 sociedade de classes, os produtos culturais e 

os processos de produção desses produtos jan.2011.
precisam ser entendidos no interior do proces-
so mais geral de produção da riqueza, que ALVES, Gilberto Luiz. Educação no campo: recortes no tempo e no 
especificamente toma a forma de processo espaço. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 305 p.
de valorização do capital. Ainda, as culturas 
existentes dentro da sociedade concreta de 

ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore nacional: ritos, sabença, nosso tempo, só podem expressar as formas de 
linguagem, artes e técnicas. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1967. existência das classes que dentro dela se con-
v. 3.frontam. (ALVES, 2009, p. 142-3)

BARBOZA, Luiz Carlos. Entrevista com Luiz Carlos Barbosa. Capacitar Infelizmente o termo cultura tornou-se um clichê sem con-
para profissionalizar. Artesanato: SEBRAE, s.l., v. 1, n. 1, p. 8-9, 2008. teúdo no âmbito do senso comum. Tudo é cultura e merece ser 
(Edição comemorativa 10 anos – Artesanato: um negócio preservado. Os instrumentos, as ideias e os valores expressivos da 
genuinamente brasileiro).cultura exigem o culto incondicional dos homens e são intocáveis. 

Nesse enfoque, a sociedade é congelada e tudo que nela existe 
BAREM, Manuela. Essência e história da decoração. Rev. Cultura em precisa ser mantido. O movimento histórico que permeia as rela-
MS, Campo Grande, MS, n. 2, p. 60-1, 2009.ções e práticas sociais se perde nesse tipo de concepção. Essa 

forma de pensar não cogita que a sociedade escravista, a socie-
MARIA DO BARRO. Terra e fogo. [S. l.: s.n.], s.d. 68 p.dade feudal e as comunidades primitivas submetidas às determi-

nações da sociedade capitalista se desmoronaram e seus registros 
CAMPELO, Valéria. Artesanato: as mil formas de expressão dos remanescentes são coisas descarnadas cujos significados já não 
brasileiros. Diga lá, SENAC, Rio de Janeiro, v. 6, n. 20, p. 10-5, podem ser captados no interior de relações sociais que não aque-
mai./jun.2001.las que lhes deram vida.

Concluindo, o trabalho artesanal foi elemento constitutivo 
FOCO no empreendedorismo. Artesanato: SEBRAE, s.l., v. 1, n. 1, p. da cultura na sociedade feudal. O trabalho na manufatura, na 
28-31, 2008. (Edição comemorativa 10 anos – Artesanato: um fábrica moderna ou na fábrica automatizada, por seu turno, sem-
negócio genuinamente brasileiro).pre foi expressão da cultura burguesa. Pugnar pela preservação 

do artesanato corresponde, portanto, a uma iniciativa insana. 
GUEDES, Ricardo. Atuação do SEBRAE no artesanato: dez anos de Resume-se a uma tentativa irrealizável de mover para trás a roda 
aprendizado e sucesso. Artesanato: SEBRAE, s.l., v. 1, n. 1, p. 12-3, da história.
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ARTESANATO: um negócio genuinamente brasileiro. SEBRAE: s.l., v. 
PRÊMIO SEBRAE Top 100 de artesanato. 2. ed. [S.l.]: SEBRAE, s.d. 1, n. 1, 2008. 50 p. (Edição comemorativa 10 anos).
(Catálogo do Prêmio SEBRAE TOP 100 de Artesanato, 2010).

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
REGULAMENTO dos procedimentos de análise, classificação e Exterior. Portaria n. 29, de 05 de outubro de 2010. Diário Oficial da 
registro do artesanato de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: União, Brasília, DF, 2010. 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, s.d. 5 p.

CAMPO Grande. Plano Municipal de Cultura de Campo Grande: 
ROSA, Maria da Glória Sá, DUNCAN, Idara; PENTEADO, Yara. Artes 2010-2020. Campo Grande, MS: Prefeitura Municipal de Campo 

FONTES DOCUMENTAIS



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

172

plásticas em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: Edição das inciso II, letra a, que “não será considerado artesão” quem realiza 
Autoras, 2005. 365 p. atividade que implique “divisão do trabalho”. Repete, literalmente, 

o que dispõe a Portaria n. 29, de 05 de outubro de 2010, da 
VINACCIA, Giulio. Elementos da iconografia de Mato Grosso do Secretaria de Comércio e Serviços do Ministér io do 
Sul. Campo Grande, MS: SEBRAE/MS. [n.p.], 2002. Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicada no Diário 

Oficial da União de 06.10.2010. Contudo, muitas das novas 
modalidades de artesanato, especialmente as que se instauraram e 
se desenvolveram por indução do SEBRAE, incorporam a divisão do 
trabalho. Aqueles que já transitaram do artesanato para a REV. COMCULTURA . Campo Grande, MS, Ano I, n◦. 1, 2005. 52 p.
manufatura têm interesse em ser considerados artesãos, REV. CULTURA EM MS. Campo Grande, MS, n◦. 1, 2008. 80 p.
legalmente, em função de favores tributários concedidos pelo REV. CULTURA EM MS. Campo Grande, MS, n◦. 2, 2009. 80 p.
Decreto n. 10503, de 02.10.2001, firmado pelo Governador do REV. CULTURA EM MS. Campo Grande, MS, n◦. 3, 2010. 80 p.
Estado de Mato Grosso do Sul.REV. MS CULTURA. Campo Grande, MS, n◦. 9, 1996. 58 p.

¹Trabalho produzido no interior do projeto de pesquisa Propostas 
de desenvolvimento regional em Mato Grosso do Sul e suas impli-
cações culturais e ambientais, financiado pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Anhanguera-Uniderp.

 
²Deram informações importantes à elaboração deste relatório de 

Obliquamente, o Diretor-Presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto, 
pesquisa Ana Carla Borges Madrid, da Unidade de Comércio, 

reconhece esse fato: “Por mais paradoxal que possa parecer, o 
Indústria e Serviços do SEBRAE, MS, Arlene Barboza Vilela, 

galopante processo de globalização valorizou o fazer manual. O 
Coordenadora da Gerência de Desenvolvimento de Atividades 

artesanato (...) fixa o artesão no local de origem, atenuando o 
Artesanais da Fundação de Cultura de MS, bem como Carmen 

crescimento desordenado dos centros urbanos”. (OKAMOTO, 2008, 
Lúcia Whitlock, Assistente da mesma Gerência, e Ricardo 

p. 7)
Alexandre Moraes Fernandes, da Casa de Massabarro. Indiana 
Marques merece agradecimento especial, pois generosa e 

Em Mato Grosso do Sul existe uma rede estadual de distribuição de aberta a longas conversas. Todos estão isentos de 
peças artesanais administrada pela Fundação de Cultura do responsabilidade pela interpretação dos dados fornecidos.
Estado, cujas unidades denominam-se Casa do Artesão.

³O Regulamento dos procedimentos de análise, classificação e 
Um diretor do SEBRAE reconhece a importância econômica do registro do artesanato em Mato Grosso do Sul afirma no Art. 1, 

PERIÓDICOS

NOTAS
4

5

6

7

É expressivo das origens perdidas no tempo de certas formas de 
artesanato um registro do autor de Folclore Nacional: ritos, sabença, 
linguagem, artes e técnicas. Ao indagar louceiras no Ceará, “Nin-
guém foi capaz de indicar desde quando estão voltadas para a 
cerâmica. As inquiridas respondiam: minha avó já fazia, aprende-
mos com ela e ela por sua vez tinha também aprendido com a mãe 
ou a avó.” (ARAÚJO, 1967, p. 278)
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artesanato, “pois beneficia pessoas mais simples e de menor 
renda, principalmente nas classes D e E.” Arremata seu 
pensamento afirmando, categoricamente, que o artesanato é 
“um forte amortecedor social”. (BARBOZA, 2008, p. 8)

Esclareça-se que em muitas atividades artesanais já se observava 
uma divisão sexual do trabalho. Em Queluz, São Paulo, por 
exemplo, o homem buscava o barro nas “minas” e a mulher se 
dedicava à produção das peças de cerâmica. Não é disso que se 
fala quando se trata da divisão de trabalho típica da sociedade 
capitalista, que decompõe as operações constitutivas do 
processo de trabalho e especializa o trabalhador em uma ou 
algumas dessas operações.

O estudo minucioso dos ateliês e oficinas dessas diferentes 
modalidades de “artesanato” pode detalhar, rigorosamente, 
como se dá a divisão do trabalho dentro de cada um deles, 
explicitando o estágio da transição que empreendem em direção 
à manufatura.

Os mentores desse Projeto não conseguiram entender a fala 
paradigmática de um peão que, ao se referir a certos 
conhecimentos e fazeres do pantaneiro ancestral, afirma ter 
deixado de existir o homem que os dominava: “Quem sabia já 
morreu e quem sabe fazer não faz mais” (MEDEIROS, 2006, n.p.).

8

9

10

11

noutra língua substituem as primeiras, é este livro ruína de uma ruína, 
corroído pelo tempo, pelas línguas, pela História.” (MELO, 1975, p. 9)

Jorge Silva Melo, estudioso português, expressa sobre a cultura 
antiga na Grécia a mesma idéia ao falar sobre um livro que reúne 
as tragédias de Ésquilo: “Este livro não é bem um livro: é apenas 
uma ruína. Ruíram as palavras de uma língua que já ninguém fala e 
a que mesmo a mais escrupulosa erudição dos filólogos não mais 
voltará a dar a inconsciente consciência de quem a falou: ruíram 
os textos corrompidos por copistas, corrompidos pela química, 
desfeitos para sempre; e se são ruínas sempre as palavras que 
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VIRGÍLIO CORRÊA FILHO: 
A FRONTEIRA COM O PARAGUAI PARA UM HISTORIADOR 
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RESUMO

ABSTRACT

Carla Villamaina Centeno  
carla.centeno@uol.com.br

Este artigo analisa a concepção de Virgílio Corrêa Filho, historiador mato-grossense, sobre a fronteira de 
Mato Grosso com o Paraguai.  Corrêa Filho teve editado mais de 30 obras e foi o estudioso que mais se aprofundou 
nos estudos históricos sobre o Estado. Bastante citado pela historiografia, foi também o autor que mais se destacou 
fora de Mato Grosso, sobretudo pelas suas atividades ligadas ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB e 
ao Conselho Nacional de Geografia – CNG. Dirigiu o grosso de sua pesquisa ao período colonial e imperial e, quan-
do tratou do período mais recente, época em que a fronteira sul foi ocupada, suas análises escassearam. Seus escri-
tos temáticos sobre a fronteira, à época de sua colonização, visavam a atacar o monopólio da Matte Larangeira. 
Por mais que tenha se projetado nacionalmente, esse autor não conseguiu se desvincular de suas raízes cuiabanas 
e sua ligação com a fração burguesa contrária ao domínio dos monopólios, originária do comércio em Mato Gros-
so, é determinante nesse sentido.  Corrêa Filho tornou-se a mais pura expressão do intelectual orgânico da burgue-
sia comercial mato-grossense.

Palavras-chave: Fronteira com o Paraguai, Mato Grosso, Virgílio Corrêa Filho, Historiografia.

This article analyses the conception of Virgílio Corrêa Filho, a historian of Mato Grosso, about the border 
between Mato Grosso and Paraguay. Corrêa Filho had more than 30 works edited and was the scholar who most 
deepened into the historical studies of the state.  Often quoted by historiography, he was also the author who was 
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most noticed out of Mato Grosso, especially for his activities related cargos que ocupou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - 
to the Brazilian Historical and Geographical Institute – IHGB and the IHGB e no Conselho Nacional de Geografia - CNG. Os cargos que 
National Council of Geography – CNG. He led most of his research ocupou, tanto na administração pública quanto em instituições 
to colonial and imperial period and, when he discussed about the culturais, facilitaram o acesso a inúmeras fontes, tanto primárias, 
most recent period, a time when the border south was occupied, quanto secundárias. Suas obras revelam uma grande riqueza de 
his analysis became scarce. His thematic writings about the border, informações positivas.  
at the time of its colonization, aimed to attack the monopoly of Possui mais de trinta obras editadas sob as formas de com-
Matte Larangeira. As much as this author had been countrywide pêndios históricos, biografias de figuras da memória local e nacional 
projected, he did not detach from his Cuiabá roots and his connec- e de variadas temáticas, sem contar os inúmeros artigos produzidos 
tion with the bourgeois faction against the dominance of monopo- em revistas de âmbito nacional e regional. 
lies, which are originary from the trade in Mato Grosso, is determi- Nascido em Cuiabá em 1887, Virgílio Corrêa Filho era origina-
nant in this regard. Corrêa Filho became the purest expression of do de família influente, os Alves Corrêa, e genro de Pedro Celestino 
organic intellectual of the commercial bourgeois of Mato Grosso. Corrêa da Costa, importante chefe político local, ligado aos interes-

ses das casas comerciais, no final do século XIX e início do século XX.¹ 
Keywords: Border with Paraguay, Mato Grosso, Virgílio Corrêa Filho, Formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de 
Historiography Janeiro. Exerceu vários cargos na administração pública, como 

engenheiro das Estradas de Ferro Noroeste do Brasil em Três Lagoas, 
de Rodagem da Chapada, da Central do Brasil e de Maricá. Foi 
diretor da Repartição de Terras em Cuiabá, em 1921, no governo de 
Dom Aquino. Em 1922, ocupou dois cargos no Governo de Pedro 
Celestino: Secretário de Finanças e Secretário Geral do Estado. A mbora a criação do Instituto Histórico de Mato Grosso - IHMT, 
partir de 1925, segundo Saboya (1999, p. 4), passou a morar no Rio de em 1919, tenha incentivado o aumento do número de publi-
Janeiro, mas “continuou prestando serviços ao seu Estado”, em cações sobre Mato Grosso, é possível verificar que poucas se 
especial pelas indicações para o exercício de cargos públicos após referiram ao sul do estado e, sobretudo, à fronteira, no período 
a implantação das Interventorias, em 1930. Foi membro fundador do entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A 
Instituto Histórico de Mato Grosso - IHMT e da Academia Mato-exceção refere-se aos estudos de Virgílio Corrêa Filho, autor de 
grossense de Letras, bem como sócio efetivo do Instituto Histórico e importância para o estudo da região na época tratada. Foi ele o 
Geográfico Brasileiro - IHGB, ocupando, ainda, nesta instituição, o primeiro historiador não acadêmico a abordar a fronteira, nesse 
cargo de secretário. Durante 30 anos colaborou com o Jornal do período, mesmo que apenas nos seus trabalhos temáticos.
Commércio, do Rio de Janeiro. Em 1950, ocupou o cargo de secre-Historiador autodidata de vasta produção bibliográfica, 
tário geral do Conselho Nacional de Geografia - CNG e, em 1956, a tanto sob a forma de livros quanto de artigos sobre a história regio-
cadeira que pertenceu a Oliveira Vianna na Academia Portuguesa nal, Virgílio Corrêa Filho é merecedor de destaque dentre os nomes 
de História.   aqui focalizados. Foi ele o estudioso de Mato Grosso que, em seu 

Para Saboya (1999, p. 138), seu papel como colaborador no tempo, produziu mais sistematicamente; foi o autor que mais se 
IHMT e na Academia Mato-grossense de Letras estava comprometi-aprofundou nos estudos históricos sobre a região por força dos 

INTRODUÇÃO

E
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do com a formação de uma identidade mato-grossense, tendo a fração burguesa ligada à Companhia Matte Laranjeira.², mono-
permanecido, ainda hoje, como parâmetro para os pesquisado- pólio do mate na região, como se revela no decorrer desta análise. 
res. Mais tarde, vinculado a instituições como IHGB e CNG, órgãos Ou, melhor explicando, suas preocupações estavam radicadas em 
que colaboraram no sentido de estabelecer um consenso à políti- Mato Grosso e se originaram das lutas travadas entre as frações 
ca getulista de centralização do poder e de construção do Estado locais da classe burguesa, embora pudessem, em alguns momen-
Nacional, Corrêa Filho teria sido um intelectual aliado do regime, tos, incorporar teses do nacionalismo.
cuja finalidade era a legitimação da ditadura de Vargas.

Segundo essa historiadora, a maioria de suas publicações 
“expressam seu interesse pela realização da propaganda de 
Mato Grosso, cuja finalidade seria a defesa da integração nacio-

Ainda que tenha se referido à fronteira e que este tema seja 
nal” (SABOYA, 1999, p. 5). Corrêa Filho é subentendido como um 

recorrente em seus escritos, ³ analisando a parte pertinente da pro-intelectual orgânico de uma genérica “classe dominante”, que 
dução de Corrêa Filho, uma evidência observada é a de que a colaborava, pela forma exposta, com a propaganda varguista. A 
fronteira só é referida por esse autor com a preocupação de discutir autora não especifica a qual fração de classe ele servia, nem 
a definição de limites. Observa-se que são escassas, ou praticamen-quais os interesses que concretamente a informavam. 
te inexistentes, as informações sobre a fronteira na época analisada Em artigos levantados por Saboya (1999), Corrêa Filho 
neste trabalho, ou seja, na época em que a fronteira foi efetivamen-expressaria a preocupação com a nacionalização da fronteira; 
te colonizada. Isso ocorre nas obras de caráter mais geral, ou seja, teria defendido a colonização dos terrenos fronteiriços por meio 
naquelas em que o autor trata a história em Mato Grosso. Essa lacu-de núcleos constituídos por “brasileiros natos”. A atividade, para 
na se acentua pelo fato de grande parte de suas análises ser dirigida ele, já estava sendo concretizada pelo governo com o Instituto de 
ao período colonial e imperial, fase em que a fronteira mereceu Colonização Nacional, projeto desenvolvido pelo Major Frederico 
atenção, exclusivamente, como definição de limites e espaço a ser Rondon (SABOYA, 1999, p. 58). A adesão ao nacionalismo, por 
defendido pela metrópole ou mais tarde, pelo Império. Daí as fortifi-Corrêa Filho, ainda segundo a autora, é demonstrada não somen-
cações e presídios militares terem se sobressaído na estratégia de te pelo seu apoio ao Governo Ditatorial, mas pela sua inscrição 
ocupação. Em As Raias de Mato Grosso, a fronteira é seu objeto de como sócio da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, criada 
pesquisa nessa perspectiva. Essa obra é uma coletânea composta em 1932, que, conforme a autora era contra a permanência de 
de quatro volumes: Fronteira Septentrional (vol. I 1924), Fronteira estrangeiros nas fronteiras (SABOYA, 1999, p. 59). 
Oriental (Vol. II, 1925), Fronteira Meridional (Vol III, 1925a) e Fronteira Embora a incorporação do nacionalismo, indicada por 
Occidental (vol. IV 1926). Embora tenham sido escritos na década esta autora, não possa ser excluída, é importante apontar a neces-
de 1920, nota-se que, em se tratando da fronteira meridional – com o sidade de deslindar quais são as teses do nacionalismo que o autor 
Paraguai –, o autor não aborda os acontecimentos ocorridos após a incorpora. Parece que o ideário bem como a adesão ao governo 
Guerra com o Paraguai, senão os referentes ao processo de demar-Vargas só interessaram a Corrêa Filho à medida que muitas ideais 
cação das raias correspondentes. Abre-se uma lacuna, então, em defendidas pelo regime se aproximavam dos interesses defendi-
razão de que a colonização da região se deu após este conflito. dos pelo grupo ao qual era ligado em Mato Grosso. Considera-se 
Segundo ele, o objetivo da coletânea foi: “o estudo da fixação das que a defesa da nacionalização na fronteira visava a desestruturar 
raias de Matto Grosso” (1926, p. 212). A preocupação com as fronte-

A FRONTEIRA VISTA COMO LIMITE GEOGRÁFICO
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iras fica, então, reduzida à definição dos limites. autor em seus escritos que dizem respeito a Mato Grosso, exceto 
Se quisermos analisar o pensamento do autor sobre a fron- naqueles em que discorre sobre tema mais específico. Chega a ser 

teira, no período tratado, é necessário adentrar as obras em que curioso o extenso volume de páginas dedicado a esse período em 
ele abordou temas específicos, como o da erva-mate, por exem- suas obras. A título de exemplo pode-se citar a obra História de Mato 
plo. Mas, mesmo quando estuda a erva-mate e a fronteira, é possí- Grosso, publicada em 1969, uma das obras comentadas proxima-
vel observar que, nas obras correspondentes, as análises sobre o mente, em que das aproximadamente 600 páginas dedicadas à 
desenvolvimento, a economia, a cultura e a educação não têm a organização administrativa e política de Mato Grosso, mais de 400 
profundidade e a extensão requeridas. Seu enfoque é político- cobrem o período colonial. Outras cem páginas são reservadas ao 
administrativo.  Período Imperial, enquanto pouco mais de 30 páginas são destina-

Outra observação é que, de uma maneira geral, suas posi- das ao Republicano.
ções políticas são amainadas, expostas sutilmente, o que obriga, Uma de suas primeiras publicações de caráter geral é Mato 
para entendê-las, ao estudo mais detalhado do contexto vivido Grosso, obra editada em 1920 e encomendada para compor o 
pelo autor. O estilo conciliador se revela, ainda, na forma como Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, proposto 
aborda a historiografia. Polêmicas e controvérsias com autores pelo IHGB com a finalidade de comemorar o Centenário da Inde-
não são flagradas nas obras de caráter geral, o que não significa pendência. Grande parte da obra, segundo Corrêa Filho (1939, 
que Corrêa Filho utilize poucas fontes. Percebe-se a riqueza de p.VI), fora elaborada em 1919, para festejar as comemorações do 
seus escritos, também, pelas inúmeras obras citadas e sua preocu- bicentenário da colonização de Mato Grosso. O autor acrescentou 
pação de lastrear, com elas, suas interpretações.  Corrêa Filho mais informações e, obedecendo ao plano do IHGB, compilou 
tinha um vasto conhecimento das obras, não só as de caráter dados sobre várias temáticas acerca do Estado. Editado novamen-
historiográfico, mas, também, as literárias, e o uso dessas fontes te em 1939, no governo do Interventor Julio Muller (1937-1945), o 
servia ao autor para dar consistência empírica às suas teses e para autor acrescentou algumas informações de caráter estatístico 
florear o estilo. sobre as décadas posteriores.

As polêmicas estão mais evidentes nos artigos de periódi- Basicamente é uma obra de conteúdo informativo; conden-
cos, em jornais locais, na Revista do IHGB e no Jornal do Commer- sa informações descritivas e fragmentadas sobre História Política, 
cio, nos quais polemiza com adversários políticos e com a historio- Militar, Religiosa, Artística, Literária e Administrativa, Homens Notáve-

is, Limites, Clima, Fauna, Flora, Municípios, dentre outros assuntos. No grafia.  Nesses escritos ficam evidenciadas a defesa do regionalis-
entanto, é possível perceber que, mesmo obedecendo a um plano mo, a fração de classe que representa, aspectos que tornam inteli-
já determinado e limitado em virtude da finalidade a que se destina-gíveis as suas abordagens sobre Mato Grosso e sobre a fronteira.  
va, a concepção de Corrêa Filho aproxima-se do positivismo pelo Observa-se em quase todas as obras, com exceção 
desejo de descrever os fatos tais como eles se apresentam. Ainda daquelas que tratam da erva-mate, que a fronteira só é referida 
percebe-se a influência do positivismo na exposição dos fatos, para retratar e reviver os feitos heróicos dos militares responsáveis 
sobretudo os administrativos, que seguem uns após os outros, evolu-pelas lutas que garantiram a expansão do território português e, 
tivamente.após a independência, do território brasileiro. 

Em Mato Grosso, a fronteira aparece em segundo plano nos Seus textos, inclusive As Raias de Mato Grosso, estão reche-
assuntos que tratam da defesa e definição de limites, durante os ados de fatos heroicos do período colonial, época preferida do 

4



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

178

períodos colonial e imperial, ou nos municípios arrolados em que República, a quantidade de informações diminui sensivelmente. 
descreve dados informativos e estatísticas sobre instrução, econo- Dos conflitos instalados nessa época, apenas deixa entrever alguns 
mia, erva-mate, etc. indícios por meio de expressões que reconheciam a ocorrência de 

Outro traço característico dessa obra é a falta de uma “discontinuidades governativas” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 53). Estas 
posição mais incisiva quando trata de temas controversos. Corrêa estariam no relato que faz da História Administrativa do Estado, que 
Filho mascara conflitos, não declara abertamente suas posições. é vista evolutivamente, ao sabor de “movimentos de ascenção e 
Nesses momentos, o autor torna-se ambíguo ou conciliador na descenção, no diagrama de sua marcha” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 
exposição das disputas históricas em Mato Grosso. Um exemplo 52-53). As disputas políticas são suscitadas por expressões como 
pode ser dado pela forma como trata dos conflitos entre jesuítas e “fortes comoções”, “setenio agitado”, “intervaladas de calmaria 
bandeirantes. Corrêa Filho (1939, p.71) admite a existência de luta asfixiantes” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 52). Ainda na obra, Mato Grosso 
“entre a audácia forte dos bandeirantes e a energia abnegada (1939), faz questão de elogiar os governos com os quais teria se com-
dos jesuítas” e acaba lamentando a expulsão desses padres. Mas, patibilizado politicamente, tal como o dos republicanos de 1892, 
ao mesmo tempo em que parece manter certa distância dessa envolvendo o Presidente do Estado Manoel Murtinho e o seu vice, 
questão, em várias partes da obra é possível verificar a apologia Antônio Corrêa, ambos vistos como administradores que se esforça-
que faz aos bandeirantes: “Assim, balizaram os bandeirantes, com ram para desenvolver Mato Grosso, “dotando-o de órgãos apropri-
o seu trágico martírio, o heróico avanço para o Ocidente. Louvan- ados ao trabalho” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 52). O Primeiro governo 
do-lhes a ousadia sem par, a Coroa Portuguesa, norteada pelo de Pedro Celestino (1907-1912) é citado como reconstrutor, porém a 
espírito lúcido de Alexandre de Gusmão, valer-se-ia dessa colabo- sucessão, beneficiando seus adversários, teria desencadeado “agi-
ração espontânea dos seus patrícios, para sustentar as bases do tações partidárias” que resultaram em Intervenção Federal. A admi-
tratado dos limites” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 18). Aliás, a imagem nistração de D. Aquino Corrêa, bispo cuiabano que assumiu em 
dos bandeirantes é construída sutilmente por ele. Isso pode ser 1917, da qual participou como diretor da Repartição de Terras, tam-
observado em várias partes de seus escritos, nas quais sempre frisa bém é ressaltada e seu titular é visto como “brilhante reconstrutor” 
a importância dos bandeirantes, ressaltando a coragem e o pio- (CORRÊA FILHO, 1939, p. 52).  Na avaliação de Corrêa Filho, Pedro 
neirismo, características que teriam influenciado na constituição Celestino tinha “[...] a segurança de quem se dispunha a cumprir 
do povo cuiabano. Há um trecho, inclusive, em que o autor tenta sensato programa administrativo, continuado pelo seu substituto 
redimir os bandeirantes, acusados de destruírem as missões jesuíti- interino, vice-presidente Dr. Estevão Corrêa” (CORRÊA FILHO, 1939, 
cas e de serem identificados com o ateísmo. Busca, para tanto, p. 53).  Segundo ele, após este governo, Mato Grosso sofreu nova-
uma compensação na formação religiosa desses pioneiros, argu- mente descontinuidades governativas, referindo-se à gestão de seu 
mentando que os bandeirantes, em suas andanças, não ficavam inimigo político, o Dr. Mário Corrêa da Costa, dissidente do grupo de 
sem capelão (CORRÊA FILHO, 1939, p. 71-72). Pedro Celestino, que assumiu o Governo em 1926: “A discontinuida-

Suas elaborações se iniciam sempre com a saga dos ban- de (sic) governativa rompe, de novo, em 1926, e fomentada pelas 
deirantes, indo do período colonial ao imperial, descrevendo, em conseqüências das revoluções de 1930-1932, vem até o surto do 
seguida, as realizações dos mais afamados administradores de Estado Novo” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 53). 
Mato Grosso, como Rolim de Moura, Luis de Albuquerque, Lever- Os governos pós-Revolução de 1930, em Mato Grosso, quase 
ger, dentre outros. Mas, à medida que vai se aproximando da não são referidos, a não ser em algumas estatísticas relativas às 
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produtores regionais, sem exceção, depende-finanças, à educação, dentre outras. Quanto ao Estado Novo, 
ram da casa comercial para efeito de abasteci-percebe-se o otimismo do autor em face do Governo Vargas, que 
mento e escoamento de mercadorias, o que os prometia “esplêndidas realizações” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 53). 
colocou sob controle irrestrito desta. Também É importante esclarecer que o elogio aos governos anteri-
insinuou-se claramente, nesse momento em que 

ormente citados tinha suas origens nas opções políticas do autor. 
a casa comercial era a principal incentivadora 

Mesmo não declaradas, podem ser facilmente detectadas se se da diversificação da produção mato-grossense, 
consegue entrever as disputas travadas pelas frações da burgue- a presença de um novo mecanismo, que passa-
sia local, nesta época. As divergências políticas de Corrêa Filho só va a mediar as relações entre comerciantes e 
aparecem ao se referir aos “inimigos” de Pedro Celestino, quais produtores: o crédito. (ALVES, 1985, p.28).

sejam, os políticos dissidentes deste chefe local, ligado aos interes-
ses da casa comercial. Além disso, a casa comercial passou, ainda no final do sécu-

As origens desses conflitos tinham suas raízes na disputa lo XIX, a se envolver diretamente na produção, arrendando e com-
entre as frações da burguesia pelas concessões de terra e pelo prando terras para a exploração da borracha e criação de gado. 
domínio econômico regional, sobretudo nos finais do século XIX e Após esse período, a casa comercial foi substituída diretamente 
início do XX, quando a região sul começa a se desenvolver, alte- pelas empresas estrangeiras monopólicas, iniciando-se, assim, uma 
rando todo o quadro político de Mato Grosso. luta intensa da casa comercial contra os novos representantes do 

Essas disputas começaram a se agravar com a entrada das capital financeiro. Especificamente no caso da fronteira com o 
empresas monopolistas no cenário local. Segundo Alves (1984), Paraguai, a disputa foi com a Companhia Matte Larangeira, o 
com a instalação das empresas monopolistas em Mato Grosso, monopólio combatido por Corrêa Filho.
iniciou-se um processo de disputa pelo controle político entre os As lutas coronelistas, no início do século, tiveram como princi-
representantes destas empresas e os das casas comerciais. Antes pais representantes o Cel. Generoso Ponce e a família Murtinho.  
do advento das empresas monopólicas estrangeiras, a casa Ponce era comerciante e influente coronel do final de século XIX e 
comercial controlava o cenário econômico regional. De acordo início do século XX. Liderou várias “revoluções” armadas em Mato 
com Alves (1984), desde o final do século XIX até a primeira déca- Grosso. As lutas mais intensas iniciaram-se com a derrubada do 
da do século XX, o papel da casa comercial não se restringia à General Antônio Maria Coelho, primeiro Presidente do Estado após 
comercialização de mercadorias, pois, também, representava os a República, que tentou afastar de seu governo membros do ex-
bancos, ainda inexistentes na região, intermediando os interesses Partido Liberal, isto é, os partidários de Ponce, criando o Partido Naci-
do capital financeiro, as concessões e os investimentos regionais. onal. Em contrapartida, Ponce fundou o Partido Republicano e se 
Dessa forma, os produtores regionais, proprietários de terras, usinei- uniu a Antônio Azeredo e a Joaquim Murtinho, conseguindo a exo-
ros, dependiam da casa comercial até mesmo para a obtenção neração de Maria Coelho. No ano seguinte, em 1892, essa aliança 
de créditos: foi efetivada com a eleição de Manoel Murtinho, irmão de Joaquim 

Murtinho, pela Assembleia Constituinte.
Deduzindo todas as conseqüências do mono- Em 1899, a aliança foi rompida com a indicação de candi-
pólio que a casa comercial exerceu sobre a datos diferentes para assumir a Presidência do Estado. O candidato 
navegação, do comércio de importação e de de Ponce venceu as eleições, mas o usineiro Totó Paes, com o apoio 
exportação, pode-se afirmar que todos os 
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de seu aliado Joaquim Murtinho, à época Ministro da Fazenda de participou, também, o grupo defendido por Corrêa Filho, qual seja, 
Campos Sales, liderou a Divisão Patriótica Campos Salles a fim de o grupo de Ponce e de Pedro Celestino. Este último, Pedro Celestino, 
derrubar o candidato de Ponce.  Totó Paes sitiou Cuiabá e realizou à frente de outra administração, também figura como bom gover-
um acordo com a Assembleia, impedindo a posse do candidato no. A administração Dom Aquino, igualmente reverenciada por 
eleito (CORRÊA, 1995, p. 92-93). Essa luta se refletiu em todo o esta- Corrêa Filho, que nela assumiu, inclusive, um cargo de primeiro esca-
do envolvendo, também, os coronéis sulistas (CORRÊA, 1995, p. lão, teve como base angular a conciliação política entre as duas 
94).  Anos depois, em 1906, os ex-adversários, Ponce e Murtinho, principais facções políticas de Mato Grosso. As “descontinuidades”, 
uniram-se e formaram a Coligação visando lutar contra o Governo expressão utilizada pelo autor para caracterizar as gestões adminis-
de Totó Paes (CORRÊA, 1995, p. 99). trativas de adversários, foram associadas, por exemplo, às “revolu-

Assim, desde o advento da República até os anos de 1910, ções” como a que derrubou Ponce. A “descontinuidade” também 
quando foram substituídos por outras lideranças, Ponce e Murtinho teria marcado o Governo de Mário Corrêa da Costa, que se incom-
controlaram o poder, aliando-se quando os seus interesses conver- patibilizou com Pedro Celestino. Corrêa Filho sentiu-se atingido, daí 
giam e desentendendo-se quando suas reivindicações se confron- a disputa com Mário Corrêa.
tavam. Murtinho era presidente do Banco Rio e Mato Grosso, que Essa luta política desembocou em diversas publicações6or-
tinha como um de seus fundadores o Banqueiro Mayrinck, tam- ganizadas e condensadas por Corrêa Filho na série Polêmicas. As 
bém fundador, segundo Faria (1993, p. 215), do Banco Constructor primeiras animosidades iniciaram-se com a recusa do nome de 
do Brazil. Carone (1978) afirma que Mayrinck foi diretor do Banco Virgílio Corrêa Filho para Presidente do Estado, devido às divergênci-
dos Estados Unidos do Brasil, proprietário do Jornal O Paiz e que se as entre Azeredo e Pedro Celestino (SABOYA, 1999). Em seu lugar foi 
ligara a “uma série de outras empresas” (CARONE, 1978, p. 107- indicado Mário Corrêa da Costa, candidato originário de um acor-
108). Além disso, a família Murtinho associou-se ao Comendador do entre os diversos grupos. Segundo Saboya (1999, p. 84), Mário 
Francisco Mendes Gonçalves, que já possuía negócios com Laran- Corrêa da Costa foi escolhido por Pedro Celestino, a partir de uma 
geira, o pioneiro na exploração dos ervais do sul, e era importante lista de oito nomes, encaminhada pelos deputados Aníbal de Tole-

do e João Celestino e indicada pelo Ministro Afonso Pena Junior.  representante do capital financeiro, vinculado a Buenos Aires.  A 
Assim que assumiu, Mário Corrêa da Costa fundou o Partido Demo-família Murtinho, com amplos poderes tanto no Estado quanto no 
crata e nomeou como Secretário Geral o Dr. Manoel Paes de Olivei-Governo Federal, passou, então, a controlar as concessões em 
ra, cargo almejado por Corrêa Filho. Essa secretaria, alguns meses Mato Grosso em favor de suas empresas. As lutas entre essas duas 
depois, foi desmembrada em duas, que “tomaram respectivamen-frações da burguesia, na época em consideração, manifestaram-
te as denominações de Secretaria do Interior, Justiça e Finanças e se numa disputa por controle político e econômico da região sul 
Secretaria da Agricultura, Indústria, Commércio, Viação e Obras do Estado, acarretando inúmeros conflitos na região fronteiriça.
Públicas [...] cuja presença já se impunha há quinze annos passados Em 1911 morreram Joaquim Murtinho e Generoso Ponce. A 
pelos congestionamentos dos serviços públicos” (MATO GROSSO, Companhia Matte Larangeira passou a ter o apoio do senador 
1926, p. 13-14). Assumiram-nas, respectivamente, Dr. Manoel Paes Azeredo que, desde então, disputou com Pedro Celestino, herdei-
Oliveira e Dr. Carlos Gomes Borralho (MATO GROSSO, 1926, p. 39). ro político de Ponce, o controle do Estado.
Para Saboya (1999), Corrêa Filho foi chamado para reorganizar os O Governo de Murtinho e de Antônio Corrêa, exaltado por 
serviços da administração do norte do Estado, cargo este recusado Corrêa Filho, teve seus membros indicados pela aliança da qual 

5
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por ele. Mais tarde, Mário Corrêa da Costa, em sua Mensagem de capital financeiro o controle político em Mato Grosso. 
1926, publicada posteriormente na Gazeta Oficial, criticou a admi- Também, em Mato Grosso (1939), é possível perceber a pos-
nistração das finanças do governo anterior. Tendo dela participa- tura conciliadora do autor ao analisar a atuação do Estado em 
do, Corrêa Filho reagiu e publicou uma série de artigos, transforma- relação à questão de terras. Segundo Corrêa Filho (1939), este, em 
dos, mais tarde, nas publicações referidas.  Mato Grosso, não teria conseguido promover eficientemente o 

O que importa destacar é que essa disputa, no fundo, teve serviço de colonização, daí as famílias terem se organizado espon-
suas origens na adesão de Mário Corrêa e de seus secretários, taneamente para conseguir terras. Excetua, somente, a colônia de 
Manoel Paes de Oliveira e Carlos Gomes Borralho, ao grupo do Terenos, organizada por Pedro Celestino, que teria conseguido pros-
senador Azeredo, ou melhor traduzindo, à política da Companhia perar (CORRÊA FILHO, 1939, p. 180-181).  Não se encontrou, em 
Matte. No Governo de Mário Corrêa foram renovadas as conces- nenhum momento, alusões ou crítica à falta de apoio à coloniza-
sões e revogadas, pela Lei n°. 694 de 1927, as Resoluções n°. 911 de ção; nenhuma denúncia sobre a posse indevida de terras, sobre a 
1924, que limitava em 1 milhão de hectares a área de arrenda- conivência do Estado nos casos de grilagem, sobre a omissão ou 
mento dos ervais, e a n°. 930 de 1925, que reservava para venda inoperância do governo, suas lutas internas e os conflitos que envol-
uma área pertencente ao município de Ponta Porã, por meio de viam migrantes, bastante comuns e problemáticos. Ainda em se 
lotes de 3.600 hectares, ambas do Governo anterior de Pedro tratando da questão de terras, Corrêa Filho (1939, p.197) defendeu a 
Celestino. No ano seguinte, o governo de Mário Corrêa aumentou necessidade da formação de latifúndios exclusivamente em deter-
em mais 900 mil hectares as terras arrendadas à Companhia, totali- minadas áreas, como o Pantanal, local em que, pelas enchentes e 
zando 1,9 milhão de hectares a área arrendada. (MATO GROSSO, características naturais, tornam-se necessárias grandes áreas para 
1927 apud ARRUDA, 1986, p. 308). Os três administradores, Mário a exploração lucrativa da pecuária. 
Corrêa, Manoel Paes e Carlos Borralho são as personagens ataca- Essa característica dos escritos de Corrêa Filho de não pole-
das nos artigos da coletânea Polêmicas. Manoel Paes era acusa- mizar, de não assumir posição clara e objetiva e de não expor aber-
do por Corrêa Filho de influenciar Mário Corrêa nos ataques à admi- tamente as mazelas da sociedade, também pode ser percebida 
nistração anterior e Carlos Borralho por ter “preocupações rastei- em História de Mato Grosso, escrita em 1959 e publicada somente 
ras dos gorjeteiros” (CORRÊA FILHO, 1927 apud SABOYA, 1999, em 1969, por dificuldades de financiamento (SABOYA, 1999, p.173). 
p.103). Saboya (1999) deixa entrever, numa das citações de Cor- Essa obra, de caráter geral, retrata a História de Mato Grosso desde 
rêa Filho, que essa acusação referia-se ao fato de Carlos Borralho o período colonial até a República. 
ter recebido propina no processo de medição das terras arrenda- Mesmo sendo publicada dez anos depois de ter sido escrita, 
das à Companhia Matte, em 1922, período em que era Secretário não inseriu dados posteriores a 1959. Talvez para não alterar os origi-
de Agricultura do Governo Pedro Celestino. nais, o autor se limitou a tecer poucas considerações sobre aconte-

A descrição exposta demonstra que as disputas entre as cimentos e dados mais recentes na introdução da obra. 
frações da burguesia mato-grossense aparecem de maneira sutil Na parte introdutória, afirma que, após 1959, Mato Grosso 
nas obras gerais de Corrêa Filho, mas ganham clareza nos artigos viveu “indícios inequívocos de transformação” (CORRÊA FILHO, 
da imprensa periódica. Revelam-se, então, tomadas pelo regiona- 1969, p. 17), referindo-se aos financiamentos que visavam à constru-
lismo da burguesia comercial, francamente contrária ao monopó- ção das obras de aproveitamento hidrelétrico da Bacia do Paraná, 
lio e que, à época, disputava com os representantes locais do iniciados nos anos 1950 e intensificados nos anos 1960. Vê com oti-
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mismo os investimentos nas áreas agrícolas e industriais, bem como 614). 
os “destinos do estado, acorde com os vaticínios otimistas do Critica, ainda, o segundo Governo de Mário Corrêa, afirman-
Embaixador Lincoln Gordon” (CORRÊA FILHO, 1969, p.22). Em visita do ter ocorrido uma intervenção federal, em 1935, pois, em seu 
ao Estado, Gordon teria assegurado que estar em Mato Grosso era entendimento, essa administração “desmandou-se, provocando 
“recordar nosso próprio país, tal a semelhança na sua dimensão e reação parlamentar, contra a qual ocorreu inominável atentado” 
característica de grandeza” (CORRÊA FILHO, 1969, p. 20). Acerca (CORRÊA FILHO, 1969, p. 614). Superficialmente, alega, em nota 
da ditadura de 1964, nada comenta abertamente. final, que esse atentado teria ocorrido contra dois senadores e que, 

A obra é dividida em capítulos assim intitulados: A Terra, O à época do governo Mário Corrêa, eram poucas as garantias de 
Homem, A Conquista, Na Hinterlândia Mato-grossense, Ciclo da vida aos oposicionistas.  Acerca dos governos dos interventores 
Mineração Aurífera, Organização Política, Criação da Capitania, federais, nos inícios dos anos 1930, afirma que foram breves e se 
Lutas Fronteiriças, Consolidação, Ocaso do Regime Colonial, Paci- sentiam “inseguros em suas comissões, à mercê das agitações políti-
ficação Perturbada, Atividades Políticas e Aspectos Sociológicos.  cas no país”, daí ter o autor se limitado apenas a relacionar seus 

O peso atribuído ao período colonial no processo de for- nomes na lista de governantes de Mato Grosso (CORRÊA FILHO, 
mação de Mato Grosso também se repete. 1969, p. 614). 

Nesta obra, ao contrário de Mato Grosso, há uma descri- A posição de Corrêa Filho, com exceção de seus adversários 
ção mais pormenorizada das “revoluções”, “embates” e “vingan- mais diretos, mais uma vez se revela ambígua, pois preferiu não assu-
ças partidárias”. Mas tais lutas são descritas sem que haja uma mir nenhuma opinião clara em face desses últimos governos. Tam-
análise de seus determinantes econômicos. O discurso não direto bém o estilo pouco direto e floreado contribuiu para impedir que 
e floreado, bem ao gosto barroco, torna mais difícil a compreen- fossem explicitados os determinantes das “agitações” por ele referi-
são. das (CORRÊA FILHO, 1969, p.614).  Quanto a Julio Muller, só comen-

É facilmente detectada, como já foi observado anterior- tou que teria sido eleito pela Assembleia, em 1937, e, com pouco 
mente, a sua identificação com o Governo de Manoel Murtinho e mais de um mês após sua posse, teria aceitado o cargo de Interven-
Antônio Corrêa da Costa, com o governo de Pedro Celestino e tor durante o Estado Novo. Não apresentou nenhuma realização 
com o de Dom Aquino Corrêa. Foram eles os únicos que merece- das administrações após 1930, inclusive da referente a Julio Muller. A 
ram uma descrição mais detalhada das obras empreendidas. É exceção foi o governo de Fernando Corrêa da Costa, que, assumin-
possível observar, também, sua oposição à Companhia Matte do em 1951, realizou negociações para a construção de obras 
Larangeira e a adesão a Pedro Celestino na Questão do Matte e visando ao aproveitamento hidrelétrico da Bacia do Paraná.
nas resoluções de seu governo que diminuíram a área arrendada.  Corrêa Filho expõe os governos sucessivamente como se a 
Acerca de Mário Corrêa é bastante irônico e crítico. Segundo ele, tendência natural fosse a de uma evolução contínua. As administra-
Mário Corrêa, ao romper com o celestinismo, “esperdiçou energias ções às quais se ligou politicamente realizavam a tendência natural, 
em lutas estéreis, que inspiraram as suas mensagens, transforma- mas não as de oposição, as responsáveis pelo aguçamento dos 
das em pelourinho dos adversários” (CORRÊA FILHO, 1969, p. 614). conflitos. Elas interrompiam e comprometiam essa tendência. Ou 
Comenta, também, a “desorientação administrativa” de seu seja, está-se diante de uma forma de interpretação de história, 
governo e ironiza o partido criado por ele, o “Democrata”, para como o próprio autor informa em sua obra Mato Grosso (1939), mar-
combater Pedro Celestino e seus aliados (CORRÊA FILHO, 1969, p. cada por “movimentos de ascenção e descenção, no diagrama de 
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sua marcha” (CORRÊA FILHO, 1939, p. 52). gua e da pronúncia (CORRÊA FILHO, 1969, p. 654). . Em Corrêa Filho é 
Ainda em História de Mato Grosso, há um capítulo que possível observar a necessidade de buscar o passado pioneiro de 

aborda a fronteira, intitulado Lutas fronteiriças. Nele, essas “lutas” Cuiabá, ressaltando a coragem dos bandeirantes e a permanência 
se resumem àquelas travadas no século XVIII, para a definição dos de sua “cultura”. Intrépidos e enérgicos, os bandeirantes teriam 
limites territoriais da colônia. imposto costumes que se difundiram e passaram a caracterizar os 

No capítulo denominado Aspectos sociológicos, dispõe os cuiabanos. As danças, músicas, festas retratadas pelo autor são as 
dados dentro de temáticas intituladas Evolução demográfica, setecentistas, isto é, permanece sempre a influência do período 
Hábitos e costumes, Peculiaridades lingüísticas, Vida religiosa, colonial sobre todos os outros. Em nenhum momento há uma con-
Evolução financeira e Desenvolvimento econômico. É possível denação ou visão moralista sobre as manifestações culturais, sobre 
detectar que o grosso de sua pesquisa, mesmo tratando de Mato os costumes ou sobre a maneira de ser dos cuiabanos. No fundo, há 
Grosso, tem como referência Cuiabá e, sobretudo, o período colo- a defesa das qualidades raciais e os costumes bandeirantes, que 
nial. Cuiabá teria sido, ao contrário de Vila Rica e de Vila Boa de determinaram a formação do povo e foram preservados graças, 
Goiás, um “condensador demográfico”, a vila que se manteve fiel também, à distância dos centros mais desenvolvidos e a falta de 
ao núcleo bandeirante. Nota-se a preocupação do autor em comunicação eficiente. O mato-grossense – cuiabano – aparece 
ressaltar a peculiaridade cuiabana. sem nenhuma mancha em sua história, é sempre forte e destemido.

Em Mato Grosso (1939) há uma parte intitulada O Cuiabano, 
Vivaz flor de civilização, desabrolhada no onde descreve a contribuição das “raças” para a formação da 
coração da América do Sul, a mais de qui- população que habitava a capital. Confirma a existência da contri-
nhentas léguas do litoral atlântico, ingressou buição do negro e do índio para a composição e formação do 
Cuiabá na História do Brasil, como surpreen-

povo cuiabano, mas o peso maior dessa formação “provém da 
dente e espontânea criação do gênio bandei-

mais legítima estirpe dos bandeirantes” (CORRÊA FILHO, 1939, p. rante, extreme de influxos externos. Nenhuma 
253). das contemporâneas se lhe equipara no 

Mas essa “legítima estirpe” já fora, antes, alvo de cruzamen-tocante à legitimidade da sua origem, em que 
não colaboraram fatores estranhos. (CORRÊA to com o índio, que teria assegurado ao bandeirante certas qualida-
FILHO, 1969, p. 205) des de comportamento. Numa passagem de História de Mato Gros-

so, incorpora as ideias de Paulo Prado, citando, inclusive suas afirma-
Nas demais vilas citadas, segundo sua ótica, a colonização ções sobre os benefícios desse cruzamento.

não foi iniciativa exclusiva dos bandeirantes. No caso de Vila Rica, 
houve interferência dos emboabas e, no de Vila Boa de Goiás, a O cruzamento com o indígena, sintetizou a 

propósito Paulo Prado, corrigiu de modo feliz a dos administradores da Capitania de São Paulo.
excessiva rigidez, dureza, inteiriça e fragueira do Os heróis e até mesmo os traços culturais mato-grossense 
colonizador europeu do século XVI; o índio, 

eram cuiabanos ou cuiabanizavam-se.  Na descrição relativa aos 
nesse amálgama, trouxe o elemento mais afina-

“hábitos e costumes” dos mato-grossenses, é clara sua tendência do, a agilidade física, os sentidos mais apurados, 
de se restringir aos costumes cuiabanos. Para ele, Cuiabá teria a intensa observação da natureza quase mila-
preservado a cultura bandeirante, até mesmo no âmbito da lín- grosa para o homem branco. (CORRÊA FILHO, 

7
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1969, p. 99) do, a mais expressiva por captar as contradições do período abor-
 dado, a que mais expõe as divergências políticas do autor. Virgílio 

A valorização das origens bandeirantes e a prevalência Corrêa Filho, à época, era Secretário de Estado e a Matte Larangei-
destes pioneiros na composição da “raça” cuiabana se manifes- ra detinha o domínio econômico local. A obra é um expressivo regis-
tam em referências nas quais os mato-grossenses são vistos como tro das posições assumidas pelo grupo contrário ao monopólio, 
os “genuínos descendentes dos bandeirantes que lhes formaram o ainda no calor dos acontecimentos.  O autor aborda a exploração 
componente racial preponderante” (CORRÊA FILHO, 1969, p. 104). da erva-mate mato-grossense, com atenção especial às conces-
Em outra passagem, na qual discute as “componentes étnicas sões dos ervais e aos conflitos políticos que derivaram do monopólio 
modernas [sic]”, faz questão de reforçar que a formação do cuia- exercido pela Companhia Matte Larangeira. A obra realizou, sobre-
bano provém de boa parte da população de São Paulo e, em tudo, uma exposição de suas divergências com relação à Matte; a 
proporções reduzidas, de outros componentes raciais (CORRÊA fronteira tornou-se pano de fundo para o autor fazer a defesa dos 
FILHO, 1969, p. 112). interesses do capital comercial instalado em Mato Grosso.

Ainda nesse item, apresentando apenas dados estatísticos Nessa obra o autor é mais enfático na defesa de suas posi-
de forma muito sucinta, discutiu a chegada de migrantes no sul do ções e bastante objetivo nos ataques à Empresa e ao monopólio 
Estado: as famílias mineiras que povoaram o sul pela fronteira meri- que exercia. 
dional, bem como estrangeiros assim elencados: italianos, france- Denunciou a política de arrendamento dos ervais que, em 
ses e, em menor número, uruguaios e argentinos que se fixaram em sua opinião, resultava na concessão de “privilégios”. A onda de 
Corumbá devido à abertura do Rio Paraguai após a Guerra. Os “privilégios” teria se iniciado com Tomaz Larangeira, que arrendou 
gaúchos também foram lembrados, atraídos pelos campos da os ervais sem concorrência em razão da ação de seus “protetores”, 
fronteira meridional, e os nordestinos, mobilizados pelos garimpos, Barão de Maracaju e Antônio Maria Coelho (CORRÊA FILHO, 1925b, 
bem como “populações da América do Sul”. Não citou a migra- p. 15-18). Larangeira vendeu a concessão em 1892 e os favores 
ção paraguaia, contingente que influenciou de forma bastante foram estendidos, então, para os Murtinho, que formaram uma “pse-
expressiva o sul do estado. Também omitiu a presença do bolivia- udocompanhia” , a Companhia Matte Larangeira. Ou seja, Laran-
no. Certamente, estariam engrossando as estatísticas daquilo que geira teria constituído uma empresa para vendê-la, logo depois, 
Corrêa Filho denominou “América do Sul”, correspondente à para que os Murtinho pudessem assumir a concessão, intransferível à 
maior composição estrangeira em termos numéricos.  (CORRÊA época. O autor denunciou os privilégios obtidos por esse grupo e a 
FILHO, 1969, p. 113). relação entre o público e o privado em Mato Grosso. Denunciou, 

Após essa descrição, é possível afirmar que o desvelamen- também, a destruição ecológica decorrente do corte sem controle 
to das ideias do autor, sobre o sul e sobre a fronteira, demanda a dos ervais, praticado pela empresa (CORRÊA FILHO, 1925b, p. 33- 
análise de suas obras temáticas, sobretudo À sombra dos hervais 35).
matogrossenses (1925 b) e Ervais e ervateiros do Brasil (1957). Colocou-se politicamente ao lado dos gaúchos, pequenos 

À sombra dos hervais mato-grossenses, volume quatro da posseiros que realizaram uma acirrada campanha contra a Com-
coletânea denominada Monografias Cuiabanas, foi publicada panhia, promovendo revoltas armadas e vários conflitos localizados 

no sul do Estado. Os comerciantes, visando minar ao monopólio, em 1925. Das obras de Corrêa Filho que versam sobre a fronteira 
aliaram-se aos gaúchos que já se manifestavam contra a Matte ou a ela se referem, esta é a mais rica em informações e, sobretu-

10

8
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Larangeira. 38). A solução encontrada pela oposição foi a de obstruir a votação 
Foi clara sua posição contra os “latifúndios”, na região, ao do projeto pelo não comparecimento à sessão, inviabilizando a sua 

apoiar o grupo que tentou diminuir a área de concessão para a aprovação. Corrêa Filho (1925b, p. 73) apontou essa luta como “das 
Companhia, a partir de 1906, quando esta empresa enviou projeto mais renhidas” do período. 
para aprovação da Assembleia, procurando antecipar a prorro- A Companhia resolveu retirar a proposta, esperando nova 
gação do monopólio. Corrêa Filho se manifestou favoravelmente oportunidade para discutir o arrendamento. No governo seguinte, 
à Comissão de Indústria, da qual seu pai, o deputado Virgílio Alves as concessões foram renovadas pela Resolução nº. 725, que autori-
Corrêa, era um dos membros. Nessa Comissão, segundo ele, “con- zava o Poder executivo a “[...] contractar com a Empresa Larangei-
tra a idéia da criação de latifúndios dominados por syndicatos ra Mendes & Comp., ou com quem nas mesmas condições de ido-
estrangeiros, prevaleceu a tendência proteccionista de coloniza- neidade, melhores vantagens offerecer, o arrendamento e a explo-
ção nacional, que á primeira visava refrear” (CORRÊA FILHO, ração dos hervaes do estado” (MATO GROSSO, 1915 apud, 
1925b, p. 53). Discutiu nessa obra, ainda, a disputa travada na CORRÊA, 1986, p. 287). Também autorizava a firmar novo contrato, 
Questão do Matte, campanha movida por Pedro Celestino que após concorrência pública, não podendo o mesmo exceder o 
visava negar a renovação de arrendamento à empresa e vários arrendamento de uma área de 400 léguas quadradas (1.440.000 
favorecimentos por ela requeridos. A Questão do Matte iniciou-se hectares). A empresa poderia escolher entre as melhores áreas de 
em 1912, quando a Companhia resolveu discutir a renovação do ervais. A resolução resguardava o direito dos posseiros, ocupantes 
contrato, apresentando algumas alterações de cláusulas. Nesse da área do contrato em vigor, dando-lhes preferência para a com-
momento, Pedro Celestino assumiu a liderança da oposição, pra, dentro do prazo de dois anos, a contar de 27 de julho de 1916. A 
antes comandada por Ponce, e passou a afrontar o grupo defen- área de compra não poderia ser superior a dois lotes de 3.600 hecta-
sor dos direitos da Companhia, liderado pelo senador Azeredo. A res cada um, devendo, para tanto, o posseiro provar “cultura effec-
nova proposta, segundo Pedro Celestino, era ainda mais nociva tiva e morada habitual anteriores ao ano de 1914” (MATO GROSSO, 
ao Estado que a anterior, já que requeria mais vantagens, solicitan- 1915, apud ARRUDA, 1986, p. 288). De fato, a diminuição da área e a 
do a permissão para explorar produtos florestais, agrícolas, industri- demarcação de terras aos posseiros ocorreram somente em 1919, e 
ais, minerais, etc., sem pagar os impostos devidos, que a Compa- a área da Companhia ultrapassou o acordo firmado, chegando a 
nhia “habilidosamente incluía nas quotas de arrendamento” ocupar 504,4 léguas quadradas, ou seja, 1.815.905 hectares 
(COSTA, 1912 apud QUESTÃO MATTE, 19l2, p. 38). Além disso, a (CENTENO, 2000, p. 121).
empresa ainda propunha pagar taxa fixa não proporcional à pro- Após 1919, quando se reduziu a área de exploração da 
dução. Pedro Celestino iniciou, então, uma campanha contra a Matte Larangeira, o autor concluiu que esta empresa entrara numa 
nova proposta.  Os membros da Assembleia, nesse período, já espécie de nova fase. Corrêa Filho (1925b, p. 86) acreditava numa 
haviam sido renovados em eleição recente e a comissão, ao con- “nova éra aos hervaes permeabilizando-os á penetração dos 
trário da anterior, era favorável à nova proposta da Companhia pequenos posseiros” e no fim do monopólio da Companhia. Para 
Matte. Daí Pedro Celestino ter promovido uma campanha por ele, a empresa teria compreendido “que já não poderia conter a 
meio do jornal Mato Grosso, conclamando os deputados a anali- evolução da indústria hervateira nos mesmos moldes do monopólio 
sarem melhor a proposta, sabendo “honrar o seu mandato não em que se engrandecera” (CORRÊA FILHO, 1925b, p. 95).  O que 
homologando esse contracto leonino” (QUESTÃO MATTE, 19l2, p. Corrêa Filho não explicita é que a Companhia se beneficiou desta 
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situação, já que os pequenos proprietários, não tendo como esco- CENTENO, 2000, p. 71). 
ar a produção a entregavam diretamente à empresa. Segundo É necessário observar, também, que o processo desejado 
Alves, os gaúchos acabaram, dessa forma, se transformando por Corrêa Filho não se verificou na fronteira. A instalação dos posse-
“numa reserva de mão-de-obra explorada com regularidade” iros enfrentou dificuldades, com a contestação realizada pela Com-
(ALVES, 1985, p. 53). A Matte, que enfrentava grandes problemas panhia Matte às áreas ocupadas e com financiamento aos peque-
com a evasão de trabalhadores de origem paraguaia, resolvera nos proprietários. Na realidade, esses pequenos domínios se transfor-
essa dificuldade, em parte, utilizando os braços dos pequenos maram em médias e grandes propriedades. 
proprietários. Como foi observado, a maior parte de À sombra dos hervais 

Corrêa Filho defendia, também, a necessidade de mudar mato-grossenses é dedicada à análise política, mas há, também, 
o sistema de arrecadação, realizado com o uso de taxas fixas. Essa trechos acerca do trabalho nos ervais, que discorrem sobre a neces-
questão, informa, teria sido resolvida numa Resolução do Governo sidade de trabalhadores especializados e sobre o regime de traba-
Pedro Celestino que introduziu taxa ad valorem. Ressaltava, ainda, lho. 
que essa mesma resolução limitava a área em 1 milhão de hecta- Corrêa Filho preocupa-se em relatar, ainda, o regime com-
res. pulsório adotado na exploração da erva-mate e o denuncia por 

Corrêa Filho viu essa “nova fase” com certo otimismo. Acre- meio de citação de trechos de relatos de administradores espanhóis 
ditava que, após a redução da área arrendada à Companhia e viajantes que visitavam os ervais no Paraguai, nos séculos XVII e 
Matte Larangeira e a exploração dos ervais pelos pequenos pro- XVIII. Um deles, um “observador arguto”, o “geographo” Azara, teria 
prietários, a região pudesse ser explorada pela livre-concorrência. dito no final do século XVIII:

[...] o futuro contracto com a própria Empresa El principal giro de estos vecinos es conchavar 
Matte, ou qualquer outro pretendente, deverá se, para los beneficios de la yerba, á los que 
representar mais um avanço na evolução da empreenden estas faenas, las cuales son lucrati-
indústria hervateira que, iniciada por meio de vas en ciertos casos á los amos, y nunca á los 
monopólio absoluto, tende progressivamente peones, que trabajando barbaramente ningún 
a parcellar-se, para acolher a actividade de adelanto consiguen: porque pagarles la yerba 
novos concurrentes.  (CORRÊA FILHO, 1925b, que trabajan com generos, dan estos tan subi-
p. 104-105) dos de precio que  aseguran todos que es un 

asombro. (AZARA, apud CORRÊA FILHO, 1925b, 
p. 12-13).De fato, as áreas que possuíam ervais foram disponibiliza-

das aos pequenos proprietários, mas, efetivamente, era a Compa-
Cita, também, casos relatados pela literatura, como o de nhia que comprava toda a produção e a exportava. O monopólio 

Rafael Barret, que teria denunciado a escravidão nos ervais do Para-ainda se mantinha, mas agora de forma mais velada. Ainda é 
guai, no início do século XX. Mas, numa passagem, Corrêa Filho preciso esclarecer que mesmo com a redução da área legal, a 
observa que esse tipo de exploração do trabalho já estaria modifi-Companhia ainda possuía cerca de 2.115.905 hectares se somar-
cado, sem dar maiores detalhes: “veja-se a tocante descrição de mos a área arrendada (1.815.905 hectares) e as terras de sua pro-
Rafael Barret em Los que son lês yerbales. Hoje o regimen está um priedade, cerca de 300.000 hectares (GUILLEN, 1991, p. 78; 
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tanto modificado” (CORRÊA FILHO, 1925b, p. 37). Parece que o O aproveitamento da força de trabalho guarani é antigo na 
autor não se interessou em denunciar o regime escravo adotado exploração da erva-mate, encontrando-se registros nas Missões 
nos ervais, em sua época, fato que poderia comprometer juridica- Jesuíticas. Lá, deduz-se que o trabalho ainda era artesanal. Assim 
mente o Governo do qual era Secretário. como outras atividades do sistema capitalista de produção, o tra-

Entretanto, é preciso esclarecer que o regime de trabalho balho nos ervais passou por modificações que acabaram se refletin-
adotado nos ervais foi mantido mesmo após a década de 1930 do no domínio que esse trabalhador tinha do processo. A primeira 
(CENTENO, 2000). O regime de trabalho adotado nos ervais era dessas modificações foi a fragmentação desse conhecimento com 
denominado regionalmente de escravidão por dívidas. Era uma a implementação da divisão do trabalho, dando origem às manufa-
espécie de contratação da força de trabalho– o conchavo – que turas. Contudo, mesmo com a adoção da divisão do trabalho a 
consistia em “adiantar” o pagamento para o trabalhador, endivi- especialidade se manteve. No caso da atividade ervateira da fron-
dando-o antes mesmo de começar a trabalhar. Com o tempo, a teira, os trabalhadores especializados eram de nacionalidade para-
dívida ia se avolumando descontroladamente, em virtude dos guaia.
altos preços dos gêneros comercializados no local de trabalho, Memorialistas e até mesmo viajantes que passaram por Mato 
fornecidos pela própria empresa contratadora. Isso assegurava a Grosso, nas décadas de 1920 e 1930, registraram a violência contra 
manutenção da força de trabalho e tornava o trabalho obrigató- os trabalhadores dos ervais, contribuindo para comprovar que esse 
rio, já que o trabalhador nunca conseguia quitar a dívida. Na regime ainda se manteve por algumas décadas (CENTENO, 2000, p. 
região fronteiriça, a contratação era realizada no Paraguai, local 151-152).
em que se encontrava grande número de trabalhadores ervatei- Ervais do Brasil e ervateiros, escrita em 1957, mantém, em 
ros. Em pesquisa acerca do trabalho nos ervais (CENTENO, 2000), grande parte, as ideias do autor, mas ampliadas com comentários 
foi constatado que o regime de dívidas se manteve porque o sobre a produção ervateira no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
número de trabalhadores era escasso e, por isso, buscado fora do do Sul, lugares identificados com a “geografia do mate” (1957, p. 9). 
País, isto é, no Paraguai. Não tendo como substituir esse trabalha- A obra, um dos volumes da série Documentário da Vida 
dor, era necessário assegurá-lo por tal tipo de regime de trabalho. Rural, foi encomendada pelo Serviço de Informação Agrícola que, 
Isso se manteve enquanto predominou a organização manufatu- em convênio com o Instituto Nacional do Mate, objetivava oferecer 
reira do trabalho nos ervais de Mato Grosso. O trabalho manufatu- “um valioso subsídio ao estudo do mate no Brasil” (VIEIRA, 1957, p. 
reiro adota a divisão do trabalho, subdividindo o processo segun- VIII). 
do as suas operações constitutivas. Embora já conte com traba- Corrêa Filho analisa as origens da exploração ervateira, mos-
lhadores especializados, eles realizam operações complexas que trando erudição e conhecimento ao citar autores que trataram da 
exigem habilidade e o manejo de ferramentas, ao contrário de sua erva-mate, inclusive sob a forma de poemas, tanto no período colo-
fase mais avançada, a maquinaria (CENTENO, 2000). No caso da nial como no passado recente da produção. Todavia, diferente-
fronteira, existiu uma singularidade: eram de nacionalidade para- mente do trabalho anterior em que o autor tratava de problemas 
guaia os trabalhadores que dominavam esse processo. Estes se conjunturais, as polêmicas já estão amainadas e seu objetivo, neste 
tornaram extremamente importantes como força de trabalho estudo, é o de enriquecer as informações sobre a atividade. Corrêa 
especializado na região e são sempre referenciados como herdei- Filho faz um estudo sobre as formas de produção e sobre as suas 
ros da “tradição” guarani. “consequências sociológicas”. Estas são entendidas como as for-
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dos que se deliciam ao 'matear' em companhia mas de socialização ocasionadas pela disseminação do uso do 
amistosa, utilizando a mesma cuia e bomba mate, “admirável polarizador de estímulos sociológicos, causado-
comum. Não admira que facilite a reconcilia-res de peculiaridades da vida regional”. 
ção dos desavinhos (sic) por motivos somenos, 
nem que participe, como fator agremiativo, nos 

Adaptado a todas as condições sociais, tanto 
lances mais festivos da vida familiar. Inspiradores 

o mate anima o convívio dos que dispõem de 
de afeições, centenas de noivados deram-lhe 

abundante haveres, como alegra os menos 
não pequeno quinhão de incentivo inicial e 

providos de recursos. Enquanto os primeiros se 
intensificação ulterior. Mais insinuante do que a 

utilizam de cabaças decorativas, cintadas de 
praticada nas regiões cafeeiras, onde ao visitan-

prata e não raro de ouro, acompanhadas de 
te não falta a bebida afamada, a hospedagem 

bombilhas de igual estilo, aos outros bastará 
proporcionada pelo mate adquire feições afe-

uma cuia comum, e o canudo de metal mais 
tuosas. Acordes com o temperamento reserva-

barato (...) na casa do rico, porém, como 
do dos seus proprietários, as casas acostumadas 

igualmente nos galpões, o mate irmana os 
ao uso do café, servem-no em xícaras individua-

circunstantes como se filiassem à mesma 
is, não admitem maior cerimônia nas aproxima-

família. (CORRÊA FILHO, 1957, p. 79).
ções. Ainda que sejam oferecidas a pessoas 
estranhas, não importa. A água se encarregará, 

Ressalta as peculiaridades do mate, abordando as carac- em lavagem ulterior, de apagar quaisquer vestí-
terísticas culturais das rodas de chimarrão, das rodas dos repentis- gios nocivos. Com o mate, porém, a bombilha 
tas, do churrasco e até mesmo da “filosofia de vida”, citando para passa de boca em boca, evidenciando intimi-
exemplificá-la versos do folclore paranaense. dade. (CORRÊA FILHO, 1957, p. 82).

Peço pouco nesta vida A obra é rica em fontes e informações sobre a produção da 
P'ra minha felicidade, erva-mate no país, mas em relação à anterior, no que diz respeito à 
Uma cabrocha destorcida, suas posições sobre a fronteira, não traz novidades.
Uma viola bem sentida Conforme foi demonstrado ao longo da descrição, em suas 
Facão, mate e liberdade. (CORRÊA FILHO, 1957, p. 81). obras de caráter mais geral, Corrêa Filho ignora a história da frontei-

ra em seu período mais recente de desenvolvimento, isto é, no perío-
Considera importante o costume de tomar mate que, por do em que foi colonizada. Isso não acontece somente com a fronte-

ser coletivo, envolve “solidariedade”, diferentemente do costume ira, mas também com o sul de Mato Grosso. 
de tomar café que é uma bebida tomada isoladamente. Corrêa Filho é o historiador das raízes cuiabanas, não por 

acaso, suas raízes. Isso não significa que o autor tenha desconheci-
Mais do que seu consumo, por bebedores mento acerca do sul do estado ou que não o tenha estudado, 
isolados, porém, sobreleva a ação eficaz sobretudo em algumas obras monográficas. Significa que procurou 
agente de sociabilidade, que não somente reservar grande parte de suas análises ao período colonial e imperi-
promove a aproximação entre si até de des- al, época em que o norte e Cuiabá tiveram primazia política e eco-
conhecidos, como ainda reforça a amizade 
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nômica. região. A preocupação do autor acerca da fronteira restringiu-se à 
Nas obras que versam sobre a erva-mate, a fronteira apa- definição de seus limites geográficos, daí centralizar-se sobre a 

rece como pano de fundo e as questões que mais o preocupam época colonial e, em menor escala, sobre o período imperial. 
são as de natureza política. Não se encontra na obra de Corrêa Em trabalhos de caráter temático, como os relacionados à 
Filho uma reflexão sobre a fronteira com o Paraguai com vistas ao erva-mate, a fronteira aparece como pano de fundo. Sua preocu-
seu desenvolvimento. Quando trata dos posseiros, por exemplo, o pação com esta região advém de suas opções políticas, associa-
apoio a esses pequenos proprietários era motivado, sobretudo, das aos interesses da burguesia comercial mato-grossense, que 
por suas diferenças políticas em relação à Matte Larangeira. Quan- visavam à eliminação do monopólio exercido pela Companhia 
do incorpora algumas ideias nacionalistas, como os ataques à Mate Larangeira. Se existe um projeto para a fronteira, em sua obra, 
dominação estrangeira ou aos latifúndios, é preciso ressaltar que ele se resume à extinção desse monopólio.
elas são formas de combate à Companhia Matte Larangeira. Sua 
proposta para a fronteira é muito simplista: tão somente a elimina-
ção do monopólio da Matte, daí a inexistência de elaborações 
outras sobre a região, tanto no que se refere à economia como à ALVES, Gilberto Luiz.  Mato Grosso e a história – 1870-1929: Ensaio 
cultura, à educação ou à ocupação. sobre a transição do domínio da casa comercial para a hegemonia 

Corrêa Filho é o ideólogo dos comerciantes e, nesse senti- do capital financeiro. Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, n. 
ºdo, aflora o regionalismo contido nos seus escritos. Suas posições e 61, p. 5-61, 2  sem.1985.

suas teses expressam os interesses dessa fração de classe. As dispu-
tas políticas, entretanto, não são anunciadas claramente, como já ARRUDA, Gilmar. Frutos da terra: os trabalhadores da Mate 
foi comentado, sobretudo nas obras de caráter mais geral. A inten- Larangeira. 1989. Dissertação (Mestrado em História) - 
ção do autor, nessas obras, é a de projetar Mato Grosso e ressaltar Departamento de História do Instituto de Letras, História e Psicologia - 
suas potencialidades. Mas, assim como o nacionalismo, o regiona- UNESP, Assis, 1989.
lismo é multifacetado e apresenta várias formas de incorporação 
de ideias, havendo necessidade de deslindá-las. O regionalismo CARONE, Edgard. A República Velha I (Instituições e classes sociais). 
de Corrêa Filho, por exemplo, não pode ser identificado com sepa- São Paulo: Difel, 1978.
ratismo, como o que ocorreu no sul de Mato Grosso. O regionalis-
mo de Corrêa Filho tem origens em Cuiabá e se expressa na luta do CENTENO, Carla Villamaina. A educação do trabalhador nos ervais 
capital comercial contra o capital financeiro. Ele foi o intelectual de Mato Grosso (1870-1930): crítica da historiografia regional, de 
orgânico da burguesia comercial mato-grossense e, por isso, suas suas concepções de trabalho, história e cultura. Dissertação 
ideias deixam transparecer os interesses e necessidades dessa (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas e Sociais – 
fração de classe social. UFMT, Campo Grande, 2000.

Sintetizando, verifica-se que, de um modo geral, Virgílio 
Corrêa Filho reduz a história de Mato Grosso à de Cuiabá.  Nas CORRÊA. Valmir Batista. Coronéis e bandidos em Mato Grosso (1889-
obras de caráter mais geral, ele não se debruçou sobre a fronteira 1943). Campo Grande, MS: Editora UFMS, 1995.
com o Paraguai no período em que ocorreu a ocupação dessa 
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(Doutorado em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências exercer um controle político e econômico muito grande na região. 
Humanas. USP, São Paulo, 1998. Além de controlar toda a região que circundava seus domínios, 

esteve ligada à política local e nacional, exercendo grande 
influência e indicando aliados para participar das decisões 
parlamentares. Possuía direito e exclusividade de exploração de 
todos os rios e Portos que estavam em seu arrendamento, dispunha ¹Pedro Celestino (1860- 1932) governou Mato Grosso nos períodos 
de uma estrada de ferro de sua propriedade, que ligava Guairá a 

de 1908 a 1911 e de 1922 a 1924. Chefe do Partido Republicano 
Porto Mendes, e as instalações do referido porto, além de possuir 

Mato-grossense – PRMG participou da organização de várias “re-
polícia e moeda própria em seus domínios. Em 1929, ocorreu uma 

voluções” ocorridas no início do século, que tentaram derrubar o 
separação entre a empresa argentina e a situada no Brasil. No 

monopólio da Companhia Matte Larangeira. A admiração do 
entanto, a maioria das ações era ainda de posse da empresa 

autor pelo seu sogro levou-o a escrever uma biografia sobre o 
estrangeira. Após a década de 1930, devido à política nacionalista 

mesmo, intitulada Pedro Celestino: o guia dos mato-grossenses 
de Vargas, seus sócios procuraram nacionalizar a empresa. A 

(CORRÊA FILHO, 1945a).
década de 1930 foi desfavorável à empresa e à produção ervateira 
como decorrência da crise econômica e política. Afetada 

²Os ervais na fronteira de Mato Grosso começaram a ser profundamente, o resultado foi a diminuição de suas atividades já 
explorados no final da Guerra da Tríplice Aliança (1864 - 1870), em na década de 1940. A Argentina, grande importadora da produção 
uma vasta região do cone sul do Estado de Mato Grosso. Tomáz mato-grossense de erva-mate, ameaçava as exportações com o 
Larangeira, tendo participado como fornecedor de alimentos crescimento de suas plantações e o aumento em sua produção. 
para os combatentes desta Guerra, conseguiu, em 1882, Também nessa época, o governo de Getúlio Vargas passou a rever 
permissão do governo imperial para explorar a erva-mate da as concessões de terras em Mato Grosso, atingindo a Companhia, 
região. Apesar de não ter sido o único a explorar ervais na região, que monopolizava grandes extensões. Contudo, seu declínio 
Larangeira obteve mais benefícios e monopolizou por mais tempo acentuou-se após a autossuficiência da produção dos ervais 
essa atividade (CENTENO, 2000, p.130-134). No ano de 1892, argentinos (CENTENO, 2000).
Larangeira se associou aos irmãos Murtinho, poderosa família de 
políticos locais e maiores acionistas do Banco Rio e Mato Grosso, ³Fato também observado em Zorzato (1998, p. 64) e Saboya (1999).
formando a Companhia Matte Larangeira. Configurou-se, pela 
primeira vez em Mato Grosso, a interferência do capital financeiro 4

Os artigos, nesse sentido, são fontes expressivas na sua trajetória 
na produção (ALVES, 1985, p. 31). Através do favorecimento 

intelectual, que revelam suas diferenças teóricas. Os combates 
político, essa Companhia chegou a arrendar cerca de 5 milhões 

teóricos que o autor trava são dirigidos aos intelectuais que fizeram 
de hectares, tendo sido essa área reduzida, em 1916, para menos 

críticas a Mato Grosso ou foram, para ele, superficiais em suas 
de 2 milhões. Com sede em Buenos Aires, tornou-se uma potência 

análises. Uma delas é dirigida à obra Oeste de Nelson Werneck 
na região do Prata. Essa empresa teve uma importante atuação 

Sodré. Corrêa Filho reconhece a grandeza de Sodré, admitindo que 
na economia mato-grossense, chegando, até mesmo, a 

o autor é de uma “inteligência vivaz e brilhante”, mas “à procura de 
conceder empréstimos ao Estado. Como resultado, passou a 

aplicação” (CORRÊA FILHO, 1943, p. 267). Para Corrêa Filho, Sodré 

NOTAS
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refere-se ao estado como desconhecido, já que ao utilizar “Entretanto qualquer estatística elaborada com esmero apontaria 
somente os livros de cultura geral,,”aliás, dos mais insignes centenas de fazendas em Mato Grosso, que permaneceram por 
mestres”, ignora a extensa literatura produzida sobre Mato Grosso: prazo longo sob o domínio do proprietário primitivo e seus 
“Não apontou as monografias do Visconde de Taunay, de seu sucessores, prova do poder agarrativo da terra.” (CORRÊA FILHO, 
filho, A. de Taunay, sagaz historiador das Bandeiras, os relatórios da 1943, p. 274).
Comissão Rondon, indispensáveis ao conhecimento da parte 

5ocidental do Estado, de Arrojado Lisboa, de Glyncon de Paiva, “Segundo Horácio Nazar [19--], em 1884, Francisco Mendes 
Milward, Erichsen, e outros, que estudaram a região sulina e Gonçalves foi incorporador, com outros comerciantes estrangeiros, 
oriental, de Leverger, historiador e geógrafo, asssim como Ricardo do Banco de Comércio, situado na Argentina, associado ao capital 
Franco e Luiz D'Alincourt, de fase anterior, as memórias históricas inglês proveniente do London Bank of México and South América. 
de Barbosa de Sá, Nogueira Coelho, J. Costa Siqueira, as Francisco Mendes foi, também, vice-presidente do Banco de la 
contribuições dos naturalistas H. Smith, C. Von Den Steinen, Província de Buenos Aires, desde 1906 até 1930, ano de sua morte.” 
Lindmann, M. Smith, Ehrenreich, Evans, os ensaios de José de (CENTENO, 2000, p. 90).
Mesquita e seus companheiros do Instituto Histórico de Mato 

6Grosso.” (CORRÊA FILHO, 1943, p. 269). O autor tece outras críticas, Esta série constituiu-se, inicialmente, de seis volumes: Em legítima 
como o desprezo a “componente cuiabana, mais antiga e defesa, Versatilidade presidencial, Depenando uma gralha 
fundadora” no regime pastoril (CORRÊA FILHO, 1943, p. 269). empavonada: respostas às injúrias do Bacharel Manoel Paes, O 
Refuta também a generalização da caracterização da Siamês da gralha empavonada: respostas às injúrias de Borralho, O 
população com o regime dos “fora da lei”, isto é, do banditismo. detrator oficial: respostas às injúrias do Dr. Mário, Relendo a 
Afirma o autor: “Infratores do código penal sempre houve e mensagem: continuação da resposta às injúrias do Dr. Mário. 
haverá em toda a parte, até nas cidades supercivilizadas como Posteriormente, foi acrescentada mais uma publicação, Política de 
Nova Iorque, onde operam 'gangsters'. Em Mato Grosso, não é Mato Grosso: como se desmascaram e se esmagam as perfídias de 
mais freqüente do que alhures o fenômeno, que se torna discutido um paranóico e imbecil (SABOYA, 1999, p. 68). Sobre o mesmo 
quando surge um bandoleiro do feitio do Silvino Jaques, que assunto foram publicados, ainda, Política de Mato Grosso: o cérebro 
parece ter inspirado os comentários do autor”. Segundo Corrêa de um mentiroso é a oficina do diabo (1929), Desmascarando um 
Filho, a interpretação de que o regime pastoril teria provocado grande canalha e imbecil (1929) e O Sr. Mário Corrêa: um caso 
essa civilização marginal ou esse “primitivismo social” é incorreta.  político - um caso patológico (SABOYA, 1999, p. 75).
Mas, diz o autor, isso só se afirma em certos locais de Mato Grosso: 
“Ao frasear elegante falta a consistência da concordância com os 7

Augusto Leverger era chamado por Corrêa Filho de “bretão 
fatos. Não quer dizer que seja falsa a afirmativa do autor, 

cuiabanizado” (CORRÊA FILHO, 1945a, p. 7).
inteligente demais para resvalar em tal cincada. Mas a sua 
observação, em área reduzida, ampliou-se desmedidamente, 8

No censo realizado em 1940, havia em Mato Grosso, 426 alemães, perdendo assim a precisão.” (CORREA FILHO, 1943, p. 272). Acerca 
319 espanhóis, 516 italianos, 1.105 japoneses, e 910 portugueses. da afirmação de Sodré de que o homem do oeste possuía 
Quanto ao contingente da “América do Sul”, seriam 17.216 pessoas desestima pela terra, fruto da cultura pastoril, rebate Corrêa Filho: 
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(CORRÊA FILHO, 1969, p 113).

9
Grande parte dessas obras foram escritas na década de 1920, 

época em que o autor ocupou o cargo de Secretário na 
administração de Pedro Celestino e Estevão Corrêa. As 
Monografias Cuiabanas compõem-se de seis volumes: Questões 
de ensino (1925), Evolução do erário (1925), À cata de ouro e 
diamantes (1926), À sombra dos hervais matogrossenses (1925), A 
propósito do boi pantaneiro (1926), Considerações acerca da 
peste da cadeira (1927) e Indústrias mato-grossenses (1945b).

10
 Expressão utilizada por Antônio Corrêa, que rompe com Murtinho 

e se alia a Generoso Ponce na “revolução” de 1899. Começa, 
então, a atacar seu antigo aliado e os negócios nos quais se 
envolvera, usando artigos publicados no jornal A Reação, editado 
no Paraguai. Num deles, teria feito acusações à forma pela qual a 
Companhia foi formada, denominando-a de “pseudo 
Companhia” (CORRÊA, 1902 apud CORRÊA FILHO, 1925b, p. 28).
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A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA TRÁGICA E A BÍBLIA DOS 
OPRIMIDOS NO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO RELIGIOSA DO 

ARAGUAIA (1970-1980) 

RESUMO

ABSTRACT

Mairon Escorsi Valério  
maironev@yahoo.com.br

Este artigo faz uma análise da construção de uma narrativa trágica para a história/memória do Araguaia 
nas décadas de 1970 e 1980, levada a cabo pelo discurso institucional da Prelazia de São Félix do Araguaia articula-
do por seu bispo, D. Pedro Casaldáliga, que buscava concretizar uma pastoral voltada para a construção de uma 
Igreja dos oprimidos, nos moldes da teologia da libertação. O presente texto também estabelece uma relação 
entre a narrativa trágica e a interpretação da Bíblia veiculada pela Prelazia – construída por seu bispo e pela teolo-
gia da libertação – texto-base para a construção desta história/memória trágica do Araguaia e da significação 
religiosa de seu mundo.

Palavras-chave: Igreja Católica – D. Pedro Casaldáliga – São Félix do Araguaia.

This article analyzes the construction of a tragic narrative for the history / memory of Araguaia in the 1970s and 
1980s, carried out by the institutional discourse of the Prelature of São Félix do Araguaia articulated by its Bishop Pedro 
Casaldáliga, who sought to structure  a ministry focused on achieving the construction of a Church for the 
oppressed, in the manner of liberation theology. This text also establishes a link between the tragic narrative of the 
Bible and the interpretation conveyed by the Prelature - built by its bishop and the liberation theology - text for the 
construction of this story / tragic memory of the Araguaia and religious significance of their world.
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A FÉ INTERPRETA O ARAGUAIA: D. PEDRO CASALDÁLIGA E A CRIAÇÃO DE 
UMA CULTURA RELIGIOSA

mente no plano intermédio, ou seja, o da Teolo-
gia da Libertação pastoral, especialmente por 
ocasião das assembléias eclesiais. Aí se vêem 
agentes pastorais (bispos, padres, religiosas e 

A fé exerceu profunda influência sobre os conflitos que pessoas liberadas) trazendo seus problemas, 
cristãos das bases contando suas experiências e emergiram em São Félix do Araguaia durante as décadas de 1970 
teólogos contribuindo com suas iluminações, e 1980. A construção de uma pastoral com o projeto teológi-
aprofundando os dados suscitados e amarran-co–político da teologia da libertação, voltada para as camadas 
do as conclusões (BOFF & BOFF, 1988, p. 32).populares, exigiu uma volta às fontes, uma releitura da Bíblia, da 

santidade, da história da Igreja e de tudo aquilo que significava ser 
Apesar da fala idealizada dos Boff, deve-se notar que católico e fazer teologia da libertação na prática. Uma mudança 

mesmo esses encontros eram promovidos sob a organização do de rumos na pastoral, guiada pelo recém-ordenado bispo D. 
nível pastoral, ou seja, pela instituição Igreja Católica. Portanto, não Pedro Casaldáliga, culminou na criação de um projeto pedagógi-
nasciam espontaneamente da base. Ao analisar sete Encontros co que envolvia a construção de uma cultura religiosa católica 
Intereclesiais (anos de 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1986, 1989), Ivan através da disseminação de uma interpretação do texto bíblico, 
Antônio de Almeida demonstra como, ao longo dos anos, o grau de que implantava novos padrões para a santidade, outros valores 
doutrinação das CEBs, dos leigos e dos setores populares se intensifi-estéticos e diferentes estratégias de evangelização, como por 
cava progressivamente. Almeida cita como exemplo a preocupa-exemplo, por meio da literatura de cordel e dos teatros populares 
ção constante de teólogos como Carlos Mesters com a religiosida-(VALÉRIO, 2007, p. 81).  
de popular e toda sua espontaneidade, que segundo o exegeta Para alguns teólogos da libertação, como Clodóvis e Leo-
bíblico da teologia da libertação, precisava ser controlada e apro-nardo Boff, a teologia da libertação possuía três pês/pés: profissio-
veitada pela Igreja. O autor mostra também o declínio do poder de nal, pastoral e popular. No plano profissional estariam as reflexões 
fala dos setores populares nas assembleias. Para Almeida, de início, dos teólogos – suas elaborações intelectuais, críticas e exegéticas. 
os leigos dos setores populares pensavam em assumir a direção dos Na categoria pastoral, estariam: a organização da lógica de ação 
Encontros e serem os primeiros a fazer a análise dos relatórios envia-da Igreja, pelos seus organismos institucionais, diocese e paróqui-
dos pelas bases (como havia ocorrido no primeiro Encontro). Mas já as; bispos, padres, irmãs e leigos que coordenariam a implantação 
no sexto Encontro, os relatórios das bases foram substituídos por carti-de uma estrutura pastoral voltada às bases. Na esfera popular, 
lhas preparatórias, demonstrando o grau de centralização da orga-estariam: a execução dos projetos pastorais planejados anterior-
nização cada vez maior nas mãos de seus “intelectuais orgânicos” e mente e os anseios vividos pelas experiências populares. Este últi-
dos peritos:mo nível era composto pelos círculos bíblicos, as CEBs, cursos de 
 treinamento de agentes pastorais, as diversas celebrações e dra-

A prática das CEBs, onde ao dar-se a palavra ao 
matizações organizadas pelos fiéis (BOFF; BOFF, 1988, p. 27). Na 

povo, logo aparecem lideranças, não se repro-
concepção dos irmãos Boff, o dinamismo e entre os três pês possi- duzia nos Encontros. Neles “a orientação das 
bilitaria a construção de uma Igreja que “nasceria do povo”: CEBs passa das mãos de seus promotores para 

aquelas de um grupo de 'peritos' em condição 
[...] a integração mais clara acontece justa- de dar, 'à caminhada', uma direção defini-
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da”(BARAGLIA,1991, p. 404). Pré-determinada, res de atuação: o MEB (Movimento de Educação de Base) de Paulo 
diríamos. [...] essa prática está em total desa- Freire,¹que influenciava profundamente a Igreja brasileira através 
cordo com a apologia que os ideólogos da 

do método de alfabetização adotado por ele em sua atuação no 
libertação fazem dos “oprimidos” e da impor-

Movimento de Natal² durante os anos 1960, e os Cursilhos da Cristan-tância dos leigos (ALMEIDA, 2000, p. 202)
dade, um dos primeiros movimentos a utilizar o instrumento pedagó-
gico a fim de persuadir seus alunos a reintroduzirem o elemento reli-Desse modo, ao contrário das pretensões idealizadoras de 
gioso em suas vidas, preparando–os para um catolicismo militante.Leonardo Boff, que chegou a cunhar a expressão eclesiogênese 

A interpretação religiosa do Araguaia, promovida por Casal-para denominar o fenômeno de uma “Igreja que nasce do povo 
dáliga e pela pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia, buscou pelo Espírito de Deus”, ou seja, de baixo para cima, as relações de 
levar às camadas populares imagens e metáforas que fizeram poder entre os três pês sempre obedeceram à lógica da prepon-
mover as engrenagens do conflito social na região. Para isso foi fun-derância do poder institucional e da sua ação pastoral. 
damental um processo de ocupação discursiva do espaço de pro-Porém, a esquematização proposta pelos irmãos Boff cor-
dução do saber na região. A Prelazia procurou por meio das rela-responde a uma idealização didática do funcionamento instituci-
ções de saber/poder difundir sua interpretação religiosa do Aragua-onal da Igreja. Como se vê, o dinamismo dos níveis não obedece a 
ia, a fim de torná-la hegemônica na comunidade e viabilizar seu uma lógica rígida, nem está sujeito à simplificação do esquema 
projeto político-pastoral que envolvia principalmente a contesta-didático. O esquema dos três pês também aponta para uma divi-
ção das injustiças sociais, do latifúndio, da ditadura militar, do imperi-são conservadora de tarefas e responsabilidades. Os intelectuais 
alismo, etc. pensam, os burocratas põem para funcionar e os operários execu-

Essa representação religiosa do Araguaia prescindiu de tam. É uma visão institucionalista demais para quem quer uma 
alguns elementos importantes: a difusão nas CEBs de uma leitura igreja nascendo das bases. Além disso, a ação nas esferas popula-
bíblica específica que privilegiou livros, passagens e metáforas res e a incorporação das reflexões teológicas dependem do funci-
capazes de darem sentido religioso aos conflitos vividos e que bus-onamento institucional e da receptividade da hierarquia às novas 
cava contextualizar a fé e o cotidiano vivido por posseiros, peões, propostas. 
indígenas e padres. Possibilitou o culto à santidade política, onde No entanto, em termos analíticos, é possível afirmar que 
mártires e santos não canônicos dominaram a esfera religiosa e Casaldáliga se encontra no nível pastoral, enquanto as CEBs, cír-
apresentaram um modus vivendi exemplar para o cristão que se culos bíblicos, grupos de oração e organizações de base seriam o 
dedicava à causa de libertação dos oprimidos. A mesma pastoral fórum de ações e reflexões populares ligadas à fé católica. Assim, 
explorou outras práticas de evangelização que difundissem sua se este trabalho seguisse a lógica de funcionamento da Igreja dos 
significação religiosa do Araguaia – como a produção de literatura irmãos Boff, sua preocupação investigativa giraria em torno dos 
de cordel, a realização de teatros populares e a adoção de uma níveis popular e pastoral, onde se construiu uma cultura religiosa 
estética católica da libertação.respaldada nas elucubrações intelectuais dos teólogos da liberta-

Cada um desses elementos se articulou discursivamente, e a ção.
partir de narrativas trágicas – em diálogo com a Bíblia e o modelo da A pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia executou 
Paixão de Cristo – e empreenderam a construção de uma memória seu plano de evangelização a partir da perspectiva pedagógica, 
dolorosa acerca da história da Prelazia, da região de São Félix e do seguindo a mesma lógica de dois importantes referenciais anterio-
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cotidiano ali vivenciado por seus habitantes. Tal memória, fortale- te assinalar também a constante presença do Alvorada, o jornal da 
cida a partir da celebração e culto aos mártires, da difusão públi- Prelazia, fundado em 1970 e principal veículo de publicação das 
ca de narrativas explicativas, históricas, poéticas e alegóricas de atividades da Igreja e dos acontecimentos da região. Todas essas 
natureza trágica, acabou contribuindo significativamente para publicações contribuíram de certa forma, em maior ou menor grau, 
construir um Araguaia sentido e movido religiosamente nos anos para que a narrativa da história do Araguaia propalada pela Prela-

zia viesse a se tornar hegemônica. 1970 e 1980.³
Houve, portanto, um esforço da Prelazia no sentido de dar 

visibilidade aos acontecimentos ocorridos ocupando o lugar de 
produtor do discurso histórico acerca da região, possibilitando a 
valorização da própria atuação pastoral da Igreja e seus agentes na 
região.  É claro que, por meio dessa visibilidade, a narrativa histórica 

Ao longo do processo de edificação e consolidação da da Prelazia sobre os acontecimentos e fatos ocorridos na região 
Prelazia de São Félix do Araguaia, uma narrativa trágica de inter- acabou se tornando canônica, de maneira tal que narrar a história 
pretação dessa história veiculada pela própria Prelazia também se do Araguaia é inevitavelmente se remeter à própria histó-
consolidou. O modo de narrar a história da Prelazia, dos seus agen- ria/memória da Prelazia. A preocupação da Prelazia de São Félix, na 
tes pastorais, de seu bispo e também de seus fiéis, mas que tam- figura de seu bispo Casaldáliga que esteve no comando pastoral 
bém se estende para a história da região, tornou-se hegemônica durante todo este período de fundação e consolidação institucio-
no processo de construção de uma memória acerca da região de nal, com a produção do discurso histórico da região sempre foi evi-
São Félix. Esta narrativa, que apresentou a Prelazia de São Félix do dente. 
Araguaia e seus colaboradores como protagonistas da história, foi As publicações do bispo, sua preocupação arquivística com 
construída dentro da própria Prelazia e ganhou difusão através de relação a tudo que acontecia em termos de decisões pastorais 
suas atividades pastorais (como os teatros populares que percorri- internas e o reflexo dessas atitudes nos fatos marcantes dos povoa-
am toda a região), celebrações litúrgicas (como a Romaria dos dos da Prelazia, o cuidado com a publicação de um jornal que 
Mártires da Caminhada), mas também graças às publicações da valesse como porta-voz da Prelazia, o estímulo dado à produção 
Prelazia, viabilizadas ora pela Editora Vozes (na qual predomina- escrita da percepção popular dos acontecimentos (o cordel e as 
vam os teólogos da libertação em seu Conselho Editorial até mea- cartilhas bíblicas são exemplos), além da vontade de difundir em 
dos dos anos 1980, com fortes ligações com a Prelazia e o próprio âmbito regional (o teatro popular), nacional e mundial (denúncias, 
Casaldáliga), ora por instituições parceiras da Prelazia como a poemas e livros de Casaldáliga) são exemplos claros da preocupa-
CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação), Cen- ção da Prelazia em construir uma história do Araguaia e dar a ela 
tro de Pastoral Vergueiro, CPT e CIMI. visibilidade suficiente para que tanto internamente quanto externa-

Publicava-se das poesias de Casaldáliga, passando por mente pudesse se estruturar como legítima e ascendesse à condi-
seus textos políticos e jornalísticos de denúncia sobre a as questões ção de veracidade. 
de terra, pobreza, violência e trabalho escravo na região, até Entretanto, é preciso refletir sobre a natureza dessa narrativa. 
produções destinadas a um público mais regional como o cordel, A história difundida e consagrada era antes de tudo fruto da busca 
os teatros, e as cartilhas utilizadas como ferramentas de interpreta- de um sentido religioso na história da Prelazia de São Félix, daí a 
ção e contextualização da Bíblia e da evangelização. É importan-

O CULTO DA DOR: A NARRATIVA TRÁGICA E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
MEMÓRIA DOLOROSA
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importância do texto bíblico como parâmetro. A narrativa históri- ameaça da morte, por exemplo, um elemento trágico que pode 
ca da Prelazia tornou-se base para a construção de uma histó- aparecer em outras narrativas ou discursos que não sejam necessari-
ria/memória sobre os fatos e acontecimentos históricos na região. amente uma tragédia .
Neste caso, o discurso histórico foi constituído a partir da memória, Segundo Hans Ulrich Gumbrecht, haveria uma inviabilidade 
enquanto ele mesmo era parte constituinte desta memória que na tentativa de aproximação da tragédia do modelo de narrativa 
reaparecia nas celebrações religiosas oficiais ou memorialísticas. cristão. O problema estaria na culpa e no perdão, já que o herói 
Uma via de mão dupla, onde as fronteiras entre história, memória e trágico não possui a possibilidade de se desculpar pelo erro, pois, 
sentido religioso tornaram-se indefinidas. não se configura como vítima, nem como salvador (GUMBRECHT, 

A memória acerca do Araguaia e da Prelazia acabou 2001, p. 11). 
construída a partir de uma natureza trágica da narrativa histórico- No entanto, Freitas Neto questiona tal argumento demons-
memorialista.   Todos os eventos que compõem a narrativa históri- trando que os elementos que compõem a tragédia não se limitam 
ca consolidada pela Prelazia e base também de sua memória nem se reduzem a uma análise do seu herói.  A presença de tudo 
histórico-religiosa oficial possuem um eixo narrativo centrado em que ameaça a ordem e a segurança diante da vida e do mundo é o 
eventos trágicos. Entretanto, a questão que se estabelece é: uma que caracteriza justamente o trágico. Assim, uma narrativa trágica 
narrativa histórica que se estrutura a partir da preceptiva bíblica não é necessariamente uma tragédia, e sob este aspecto, as narra-
da Paixão de Cristo, de claras referências religiosas, que visa a tivas cristãs, também poderiam ser consideradas trágicas. As narrati-
partilha comunitária de sofrimentos, da dor, das derrotas (e possí- vas trágicas cristãs serviriam para despertar compaixão e temor (ou 
veis vitórias decorrentes das derrotas) a fim de fortalecer uma seja, assim como as tragédias também promovem a catarse – capa-
memória dolorosa a ser celebrada, pode ser considerada uma cidade de purificação dos sentimentos do público, detectadas por 
narrativa trágica?  Aristóteles nas encenações das antigas tragédias gregas) e adqui-

José Alves de Freitas Neto ao analisar a construção da rem como as tragédias um caráter de lição sobre o lugar no mundo 
narrativa de Bartolomé de Las Casas sobre a conquista da Améri- das coisas e das pessoas (lugar este concebido previamente), como 
ca e apontou a presença do trágico como elemento constituinte uma busca constante de retorno a um lugar predefinido, de um 
desta narrativa. No entanto, o autor, esclarece certa diferença na ordenamento anterior do mundo: “Na compreensão histórica de 
utilização dos conceitos de tragédia e do trágico necessárias para um povo há elementos trágicos, para justificar, fundamentar expli-
essa abordagem (MOST, 2001, p. 21). A tragédia seria o substantivo cações sobre acontecimentos” (FREITAS NETO, 2003, p. 73).
que se refere a um gênero específico do antigo teatro grego, Para Freitas Neto, a narrativa de Las Casas sobre a conquista 
enquanto o adjetivo trágico designaria a presença de um conjun- e colonização da América, realizada no século XVI e inspirada na 
to de elementos essenciais à tragédia que poderiam estar presen- narrativa bíblica, expressa o trágico, ou seja, é uma narrativa trági-
tes em outras formas narrativas, fatos e até circunstâncias. O trági- ca. Para tanto, o autor aponta três elementos narrativos essenciais à 
co, portanto, ultrapassaria, segundo o autor, as limitações do gêne- tragédia e repetidos na narrativa histórica de Las Casas, tornando-a 
ro tragédia podendo aparecer como característica em outras trágica: 1) o estilo da narrativa e seu uso político, 2) a função do mito 
construções discursivas realizadas, inclusive pelo cristianismo. A na tragédia; e 3) as dualidades apresentadas pelo teatro trágico. 
tragédia sempre se refere aos medos e desejos que aparecem Quanto ao primeiro elemento, no que se refere ao estilo, a 
diante da morte, o que faz dessa tensão, vivida pela constante narrativa lascasiana apresenta uma riqueza de detalhes na descri-

5

4
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períodos históricos, inclusive na obra do religioso. ção dos fatos e acontecimentos, ênfase nos momentos de con-
Os temas enfrentados pelo texto trágico reme-fronto nos quais promove a santificação das vítimas, destacando 
tem a uma grandeza que não é para as pessoas a violência do opressor e o uso recorrente de cenas copiosas desti-
comuns: “tragikon descreve [...] algo ou alguém nadas a despertar compaixão. Tal estilo estaria a serviço político 
que excede, ou especialmente quer exceder, 

da causa de Las Casas, cuja intenção era convencer os próprios 
as normas comuns aplicadas a todos os outros” 

espanhóis a respeito da perversidade do processo colonizador (FREITAS NETO, 2003, p. 73).
espanhol e defender um modelo de colonização a ser realizado 
pela Igreja. Ao analisar a construção da narrativa histórica da Prelazia 

O segundo elemento se refere à construção da ordem de São Félix do Araguaia, é possível observar a recorrência dos três 
mitológica preconcebida como ideal, que deveria ser vivida em elementos trágicos. O conjunto de textos que monta o mosaico da 
termos de valores cristãos, uma ordem cristã ideal, que não é vivi- narrativa histórica da Prelazia, seu bispo e da região do Araguaia 
da nem praticada pelos espanhóis, mas aparece como referência recorre a esses elementos, tornando-a trágica. A memória e a ver-
de julgamento. O texto de Las Casas seria uma “crítica aos que são histórica oficial da Prelazia se confundem e há a ocorrência de 
abandonaram os valores cristãos e se entregaram à cobiça, cruel- dois fenômenos: a consolidação de uma narrativa histórica trágica 
dade e violência” (FREITAS NETO, 2003, p.73). O mito substitui a e a celebração desta memória dolorosa construída por meio desta 
história, ou a funda, e a narrativa toma caráter pedagógico pas- leitura trágica.
sando a ter viés de lição. A história passa a ter uma referência ideal, A narrativa histórica da Prelazia consolidada por meio do 
ou seja, cria-se uma narrativa sobre o que deveria ter sido, e como entrecruzamento dos diversos textos utiliza-se amplamente do pri-
não o foi, todo o desfecho deve servir então de ensinamento, meiro elemento: a riqueza de detalhes na descrição, a ênfase nos 
aprendizado. confrontos, o destaque dado à violência do opressor e a abundân-

Já o terceiro elemento, referindo-se às dualidades que cia de cenas copiosas em diversos textos. Em termos gerais, poder-
constroem a narrativa trágica (vontade individual versus destino, se-ia citar a presença de crianças mortas e colocadas em caixas de 
heróis versus deuses, aspectos religiosos versus vida política...), o sapato na porta da casa dos padres recém-chegados, o suicídio do 
texto de Las Casas reverberaria as dualidades presentes na pre- peão ainda moço desesperado com a própria miséria, o episódio 
ceptiva da narrativa bíblica e na compreensão cristã do mundo (o dramático da morte e agonia do padre João Bosco, os trechos des-
bem versus o mal, exaltação versus humilhação, opressores versus critivos que ressaltam a miséria local, que ressaltam os problemas 
oprimidos...). É a partir da presença desses três elementos trágicos como alcoolismo e prostituição, denunciando a ganância do opres-
identificados na narrativa lascasiana que haveria a possibilidade sor e toda sua força como no episódio do ambulatório e na ocupa-
de um discurso cristão ser também trágico, sem necessariamente ção da Prelazia pelos militares, e ainda tantos outros (ESCRIBANO, 
configurar-se uma tragédia. Segundo José Neto: 2000, p. 11- 22) (CASALDÁLIGA, 1977, p. 131) (CASALDÁLIGA, 1971, 

mimeo).
O discurso político de Las Casas, como defen- Quanto à construção do mito que se refere ao segundo 
sor dos índios, fixou-se a partir de uma narrativa 

elemento trágico, as narrativas recorrem às mitologias cristãs de 
contundente e trágica. O trágico, como vimos 

uma ordem que deveria ser harmônica e que se tornou decadente não é uma especificidade da narrativa grega, 
devido ao pecado humano. O tom narrativo é catequético e enfati-mas a partir dela manifestou-se em diferentes 
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za como a dor e o sofrimento são frutos do desequilíbrio dessa enquanto os latifundiários se tornam tubarões desprovidos de huma-
ordem que é o parâmetro para o julgamento moral e político dos nidade, cuja crueldade e indiferença beiram a pestilência mortal. A 

acontecimentos . A narrativa ganha, dessa maneira, o caráter de dualidade das “piabas do Araguaia contra o tubarão besta-fera”  é 
lição, com intuito pedagógico e catequético de apontar os dese- a reedição mato-grossense da metáfora bíblica entre as ovelhas e o 
quilíbrios subsequentes à ruptura de um ordenamento adequado lobo, símbolos da personificação do bem e do mal que induzem à 
do mundo. Aponta o latifúndio como o maior responsável por tal identificação dos que ouvem, lêem ou assistem a tal narrativa com o 
desequilíbrio. Mesmo quando o texto retoma a tradição bíblica de lado mais fraco, representante dos ideais cristãos.
pecado original ou outras especulações teológicas, o latifúndio A força desproporcional da opressão é reforçada para lem-
aparece como herdeiro desta lógica desequilibrada e represen- brar seu caráter malévolo. Opressão esta que é retratada como 
tante atualizado de tal erro inicial no contexto histórico do momen- desequilíbrio, o erro que desencadeou o caos. No caso de São Félix, 
to. Além disso, a luta da Prelazia para recompor o ordenamento o caos é instalado a partir da chegada dos tubarões. O herói trágico 
harmônico inicial se torna o exemplo político a ser seguido, pois sempre aparece como aquele que desafia o destino. Isso o torna 
reflete a nobreza e a serenidade estoica do herói, que mesmo virtuoso. O herói tem sempre uma missão, um fim, uma causa, e não 
derrotado pelas condições objetivas (diante da permanência da realiza seus feitos heroicos por vaidade. 
situação de desequilíbrio que inviabiliza a ação do heróicas, tor- Porém, no caso específico da narrativa histórica da Prelazia, 
nando-a fracasso prévio) permite a manutenção e a sobrevivên- dois heróis aparecem com tais virtudes: D. Pedro Casaldáliga, o 
cia do mito como desejo político (GUMBRECHT, 2001, p. 12) bispo da Prelazia, e também a própria Prelazia e a comunidade que 

Em relação às dualidades, como terceiro elemento trági- a constitui, como um herói coletivo. Vale lembrar que na narrativa 
co, a narrativa histórica da Prelazia reedita as oposições binárias um implica no outro, já que apesar de sua individualidade Casaldáli-
essenciais ao discurso cristão: a vontade dos padres de modificar a ga aparece como representante da instituição e da comunidade, e 
situação descrita como miserável e de exploração se esbarrando ao falar da comunidade, suas virtudes e heroísmo contemplam os 
num destino infeliz traçado de antemão por essa ordem desequili- feitos do bispo como elemento constituinte deste caráter heroico 
brada; os heróis navegando contra a corrente demonstrando seus adquirido pela comunidade. Dois heróis: um individual e outro coleti-
feitos e realizações que só se tornam dignas de serem considera- vo, mas que se interpenetram e se representam mutuamente, de 
das heróicas, pois invocam a grandeza das dificuldades enfrenta- maneira tal que citar um é se remeter necessariamente ao outro.
das; a incongruência de uma luta baseada numa conduta moral, Assim, a narrativa da história da Prelazia que contempla 
na fé, em ideais e utopias contra uma ordem desequilibrada que feitos individuais, sempre o faz como expressão da coletividade em 
funciona na prática através da imoralidade, do egoísmo, da luta. Estabelece a criação de um herói coletivo – a comunidade: o 
ganância, da corrupção e do benefício imediato do dinheiro.  Tais povo do Araguaia, ou as piabas do Araguaia, portadores de virtu-
dualidades encontram respaldo na dualidade maior do discurso des que desafiam a desordem instaurada. As ações heroicas são 
religioso da tradição bíblica: a luta do bem (idealizado e com sempre nobres demais para serem atribuídas a uma pessoa comum, 
rompantes de manifestação real) contra o mal reinante. daí o heroísmo se tornar mais grandioso ao ser praticado por simples 

Assim, a narrativa histórica da Prelazia transforma os possei- piabas. 
ros, peões, indígenas, prelados e trabalhadores rurais em “piabas Nisto se observa novamente a presença do trágico na narra-
do Araguaia”, frágeis vítimas com qualidades humanas superiores; tiva do Araguaia, assim como na de Las Casas, já que a narrativa 
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discorre sobre o que é grandioso, no caso, a nobreza do herói: “As te de tantas opressões e reveses, a Prelazia persiste em sua luta, sua 
aspirações de cristãos, Las Casas incluso, com suas dores e reden- paciente organização e benfeitoria aos pobres do Araguaia. Essa 
ções, revelam um outro modelo narrativo, diverso nos temas e perseverança desponta como virtude, traduzida na paciência de 
valores, mas semelhante à pretensão de redimir dos fracassos e recomeçar e insistir mesmo diante de uma iniquidade poderosa: o 
dores que ameaçam, como a própria morte” (FREITAS NETO, 2003, latifúndio. 
p. 89). A valorização da perseverança e da atitude de serenidade 

Daí a necessidade de o herói representar a vontade de diante da morte e da adversidade, presentes no herói trágico (assim 
interromper a desordem, o caos ou o desequilíbrio instalado. Numa como na figura de Jesus Cristo), entra em contradição com a valori-
narrativa cristã, como a observada por Freitas Neto em Las Casas e zação da revolta nos textos da Prelazia. Porém, se na tradição cristã 
também no caso da Prelazia de São Félix do Araguaia, essa vonta- a revolta é apontada como uma característica luciferiana, já que 
de é traduzida em termos de interrupção da impiedade ou injusti- Cristo aceitou com paciência a própria morte, para a Igreja de São 
ça reinante. Daí as celebrações litúrgicas e leituras bíblicas apare- Félix a revolta torna-se uma virtude, pois ela é antes de tudo uma 
cerem como elementos centrais da construção dessa memória, ação justa contrária à iniquidade, cuja entrega nesta luta deve ser 
pois fazem questão de lembrar o esforço realizado (heroico) na total e constante e sob este aspecto representa a arrogância do 
tentativa de interromper a impiedade. Mesmo quando se saiba de herói trágico contradizendo as estruturas objetivas. Assim, essa revol-
antemão que o esforço heroico resultará num fracasso fatalista, o ta não é de qualquer tipo (como a revolta vaidosa de Lúcifer), mas a 
que está em jogo é a legitimação do mito do mundo ordenado, dos profetas – muitos dos quais heróis trágicos que também morre-
pois se comprova ainda mais o quanto realmente é ímpio ou injus- ram nas mãos da impiedade depois de lutarem contra ela – que se 
to o desequilíbrio instalado. remete a outra virtude cristã essencial aos heróis das narrativas bíbli-

Segundo Freitas Neto, a Paixão de Cristo seria, portanto, um cas: amor ao próximo, às vítimas de impiedade, às ovelhas, às pia-
modelo narrativo trágico, pois se caracterizaria como exemplo de bas do Araguaia. “É a crônica dos justos e fracos sendo destruídos 
fracasso diante da impiedade: um justo morrendo diante de um pelos insensíveis em uma terra sem lei” (FREITAS NETO, 2001, p. 109).
poder ímpio, inocente – sem acusações (o que lhe confere pure- Ainda acerca das dualidades, Freitas Neto aponta na narra-
za), sabendo seu destino predeterminado pelas profecias e pelo tiva bíblica a alternância entre humilhação e exaltação, que, como 
desencadear da sequência de fatos nos Evangelhos. A base dessa afirma Eric Auerbach (1998, p. 09) é a prova da grandeza de Deus, e 
narrativa incide sobre os sofrimentos, toda a dor presente na ideia do qual se extrai o sentido moral e pedagógico. As glórias e fracas-
de sacrifício, na questão de uma iniquidade implacável com os sos são também conteúdo essencial da narrativa histórica sobre a 
inocentes. As dualidades justiça/impiedade e inocên- Prelazia: momentos aprazíveis e vitoriosos se alternam com as perse-
cia/maldade são enfrentadas por Cristo que, diante da ameaça guições, as derrotas e as perdas. Daí brota o ensinamento que con-
da morte, suporta tudo com a virtude sobre-humana da paciên- firma a lição bíblica maior: Deus está com seu povo, pois o prova, 
cia, valorizada pelos cristãos. mas por ser grande e forte também o liberta. Dessa forma a lição 

O enobrecimento da vítima, característico do discurso pedagógica é a de manter-se ao lado de Deus (justiça), com os 
trágico inspirado na paixão de Cristo e presente nos textos de Las mesmos valores e ideais, persistindo desde sempre e julgando a 
Casas (quando este se refere aos indígenas), também está presen- desordem a partir do mito de uma origem ideal. A memória histórica 
te na narrativa histórica da Prelazia de São Félix do Araguaia. Dian- das glórias e fracassos permite a valorização da identidade comuni-
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tária e promove a fixação de valores que são entendidos como 
imprescindíveis para dar coesão interna e estabelecer os laços da 
noção de pertencimento e compartilhamento comunitário. Em Como fazer teologia da Libertação, os irmãos Leonardo e 

Partilhar as dores e as alegrias significa pertencer. A memó- Clodóvis Boff, ao fazerem um levantamento sobre em que consistia 
ria dolorosa (fabricada pela narrativa trágica da história) faz ques- a teologia da libertação nos seus diversos níveis, procuraram traçar 
tão de lembrar o heroísmo, mas lembra sempre que os valores linhas mestras que coadunavam um movimento tão múltiplo em 
permanecem e que a busca pela reordenação do mundo e das termos interpretativos e também nos níveis de concretização. Den-
coisas deve seguir adiante, pois não é tarefa encerrada. Partilhar tre esses pontos-chaves de coesão estaria a leitura bíblica realizada 
dessa memória é fortalecer essa identidade que carrega em si um de modo prático, aplicativo: “A hermenêutica libertadora lê a Bíblia 
projeto político. Cultuar a memória dolorosa é reforçar o projeto como um livro de vida e não como um livro de histórias curiosas. 
político dizendo que ele ainda não se concretizou e por isso não Busca-se nela o sentido textual, sim, mas em função do sentido atu-
deve ser esquecido: a impiedade prevalece. As glórias são impor- al”(BOFF & BOFF, 1988, p. 59). 
tantes para dizer que o projeto (ou a causa) ainda é possível e Interrogar a Bíblia pela ótica dos oprimidos consistia, para os 
alentar a esperança de que o reordenamento em algum momen- teólogos da libertação, não em se limitar a fazer uma leitura que se 
to aconteça.       encerraria em si mesma analisando apenas a construção interna do 

Portanto, narrar esse embate histórico de modo trágico e texto, mas era, antes, em retirar do texto respostas, explicações, 
enfatizar os fracassos passados que se reapresentam no presente metáforas que dessem sentido ao presente vivido pelo leitor. Nesta 
como lições e ensinamentos é condição fundamental para se perspectiva, quando aplicado ao presente, ao cotidiano, o texto 
edificar uma memória dolorosa. Em contrapartida, a memória bíblico não perde seu caráter sagrado, pois seu caráter transcen-
dolorosa (ou a rememoração dos fracassos e da impotência dian- dental teria previamente as respostas de perguntas a serem feitas 
te do destino ou da permanência de uma ordem desequilibrada) posteriormente. O real sentido dos acontecimentos estaria ali aguar-
seria o processo de celebração da narrativa trágica. A memória dando ser revelado. Os irmãos Boff citam uma passagem sobre a 
dolorosa compartilha os sofrimentos e pequenas glórias passagei- autonomia dos grupos de base na leitura de passagens bíblicas e 
ras da narrativa trágica, fortalecendo a identidade a fim de persis- evidenciam a tendência da interpretação imediata que sirva ao 
tir com a luta em direção a uma glória maior: o mito do retorno da contexto vivido pelos fiéis:
harmonia perdida. Para tanto se faz necessário observar em  
alguns textos, publicações, encenações e celebrações a constru- [...] aquele outro grupo que, num curso sobre o 
ção e a consolidação da história trágica, que por sua vez, gerou Apocalipse, preparou a oração da manhã 

desenhando no quadro negro um dragão de 7 uma memória dolorosa capaz de dar coesão e sobrevida ao pro-
cabeças à frente de um cordeirinho ferido e de jeto político-pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia. No 
pé. Convidou então os presentes a colocar entanto, é preciso anteriormente perceber de que maneira a 
nomes nas cabeças. Levantaram-se homens e Bíblia, fonte de legitimação religiosa das narrativas trágicas do 
mulheres e escreveram, como podiam: 

Araguaia, acabou lida de modo singular.   
multinacionais, Lei de Segurança Nacional, 
dívida externa, ditadura militar, inclusive nomes 
de Ministros tidos com antipopulares. E embaixo 

A BÍBLIA DOS OPRIMIDOS: LIVROS, EPISÓDIOS E METÁFORAS.
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do Cordeiro alguém escreveu: “Jesus Cristo de seu livro, A Bíblia inglesa e as revoluções do século XVII, também 
Libertador”. E uma senhora levantou-se e aponta o uso privilegiado de tais livros pelos teólogos da libertação 
acrescentou: “O povo dos pobres” (BOFF; (HILL, 2003, p. 616).
BOFF, 1988, p. 62). Essa preferência, entretanto, não impede que outros livros 

possam ser lidos pela perspectiva da teologia da libertação. Apesar 
Essa leitura enviesada do texto bíblico, em busca de uma de Hill afirmar sobre a dificuldade dos teólogos da libertação de 

Bíblia dos oprimidos, consagra alguns livros como sendo aqueles “lidar com o conservadorismo presente em algumas Epístolas de São 
mais apreciados pela teologia da libertação: Paulo” (HILL, 2003, p. 616), é importante observar que no livro Igreja, 

Carisma e Poder, de Leonardo Boff, o teólogo justifica toda sua 
- O Êxodo, porque desenvolve a gesta da libertação político- interpretação teológica da Igreja com muitas referências às cartas 
religiosa de uma massa de escravos que se torna, pela força da 

de São Paulo . O próprio São Paulo é evocado por outro teólogo da 
Aliança divina, Povo de Deus;

libertação, Gustavo Gutiérrez como um símbolo de libertação: 
- Os Profetas, por sua defesa intransigente do Deus libertador, sua 
denúncia vigorosa das injustiças, reivindicação dos direitos dos 

P a u l o ,  n o  e n t a n t o ,  r e l e m b r a - n o s  
pequenos e anúncio do mundo messiânico; constantemente a índole pascal da existência 
- Os Evangelhos, evidentemente, pela centralidade da divina cristã e de toda a vida humana: a passagem do 
pessoa de Jesus, com sua mensagem do Reino, sua prática velho homem ao homem novo, do pecado à 
libertadora e sua morte e ressurreição – sentido absoluto da graça, da escravidão à libertação. “Cristo nos 

libertou para que desfrutemos a liberdade” (Gal. história;
5,1) diz-nos Paulo. Libertação do pecado, - Os Atos dos Apóstolos, por retratarem o ideal de uma 
enquanto este representa fechamento comunidade cristã liberta e libertadora;
egoístico em si mesmo (GUTIERREZ, 1985, p. 43). - O Apocalipse, por descrever em termos coletivos e simbólicos a 

luta imensa do Povo de Deus contra todos os monstros da história 
Gutiérrez também se utiliza largamente das epístolas (BOFF & BOFF, 1988, p. 62).

atribuídas a São Paulo. Porém, tais citações não são as majoritárias e 
nem as mais recorrentes. Entretanto, demonstram que, apesar das Clodóvis e Leonardo Boff enfatizam também a importância 
preferências, qualquer passagem bíblica poderia ser lida sob os do contexto social para que determinadas leituras sejam 
olhos da teologia da libertação. O próprio Gutiérrez, segundo Hill, preferidas a outras. Na América Central, por exemplo, a leitura do 
“escreveu um livro sobre Jó, enfatizando a empatia com os pobres livro de Macabeus era frequente, pois serve com mais 
que as suas próprias perdas lhe conferiam” (HILL, 2003, p. 616). No singularidade “para alimentarem a fé em contexto de insurreição 
entanto, Jó poderia ser um livro usado para demonstrar que o amor armada” (BOFF; BOFF, 1988, p. 62). Quando em algumas regiões 
de Deus significa dádivas materiais, enriquecimento, já que, por ter cessaram os conflitos, então a leitura incidiu sobre os livros de 
suportado todas as provações, como recompensa de ter sido fiel, Esdras e Neemias, “por retratarem o esforço de restauração do 
Deus lhe concede quadruplicado os bens que possuía antes de ser Povo de Deus depois do período crítico de cativeiro na Babilônia” 
motivo de desavença nas discussões entre Deus e seu adversário.(BOFF; BOFF, 1988, p. 62). Christopher Hill, em um pequeno 

Se Jó pode ser lido de tal modo, passagens de São Paulo, apêndice intitulado “Uma nota sobre a teologia da libertação”, 

8

9
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também podem ser lidas de outra forma. Na epístola Aos sintomático para demonstrar isto. A Bíblia pode servir de base para 
Romanos, Paulo escreve: as mais contraditórias leituras. Apesar dessa flexibilidade de 

interpretação, a teologia da libertação sempre promove um 
Toda alma esteja sujeita às potestades deslocamento de enfoque da teologia paulina para a vida de 
superiores; porque não há potestade que não Paulo como cristão perseguido, martirizado e que defende a 
venha de Deus: e as potestades que há foram igualdade dos homens diante de Deus: “Não há judeu, nem grego, 
ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à 

escravo, nem livre, homem ou mulher. Todos são um só em Cristo”(Gl 
potestade, resiste à ordenação de Deus: e os 

2, 10).que resistem trarão sobre si mesmos a 
Para Casaldáliga, o contato com aberrações fundamentadas condenação (Rm. 13, 1-2). 

na Palavra de Deus “levaram-me a uma convicção pessoal e 
bastante libertadora de que 'a letra (letra da Bíblia) mata', e só 'o Este trecho foi usado pela teoria política mais reacionária 
Espírito' (que pulsa na Bíblia) vivifica. Que a palavra de Deus é maior para justificar o direito divino dos reis de Jean Bodin e Jacques 
que a Bíblia” (CASALDÁLIGA, 1977, p. 182). Esta afirmação de Bossuet, e o absolutismo contratual de Thomas Hobbes, expresso 
Casaldáliga, apesar de pronunciada com a intenção de tirar a no Leviatã, que também legitimava a autoridade terrena 
legitimidade de outras interpretações bíblicas que não coadunem religiosamente. Até mesmo esse clássico trecho conservador, para 
com uma leitura libertadora, acaba por legitimar a pluralidade aqueles com uma leitura próxima à teologia da libertação, ganha 
interpretativa, pois transfere a ênfase do objeto (texto bíblico) para outro significado. Comentando os mesmos versículos, Casaldáliga 
o sujeito (o espírito que o interpreta). Entretanto, apesar de afirma:
reconhecer a diversidade de espíritos e de interpretações, 
Casaldáliga apresenta o “espírito que pulsa na Bíblia” como algo Com freqüência se confunde a ordem 

“estabelecida” com a ordem “justa”. Nas que não pertence à subjetividade humana, porém como 
Igrejas se repetiu muito que “toda autoridade transcendência divina alcançada através da revelação. Assim, a 
vem de Deus”, sem explicar bem esta palavra interpretação correta, a do 'espírito que pulsa na Bíblia' é veiculada: 
bíblica. Porque uma autoridade que se uma única interpretação válida confirma a vontade de verdade 
apodera de um país ou de muitos, contra os presente em seu discurso religioso.
respectivos povos, tirando o suor dos pobres, 

Mesmo crendo mais no Espírito do que na letra, Casaldáliga se 
em favor de alguns privilegiados ou de um 

aproxima das preferências já antes explicitadas pelos teólogos da “primeiro mundo” – quando só deveria haver 
libertação como sendo referenciais em uma Bíblia dos oprimidos. um mundo humano de todos – essa 
Desse modo, ao mencionar as leituras bíblicas que marcaram sua fé, autoridade não pode vir do Deus da Vida e da 

Fraternidade (CASALDÁLIGA, 1986, p.72). Casaldáliga enfatiza passagens canônicas da teologia da 
libertação. Quanto ao Antigo Testamento, o bispo de São Felix do 

Dessa maneira, é possível perceber que a interpretação não Araguaia cita o Gênesis e toda a narrativa da Criação como 
obedece a parâmetros, apesar de preferencialmente se curvar a inspiradora. Casaldáliga lê um Deus acessível no paraíso, em sua 
determinados livros cuja leitura promova uma identificação mais tentativa de resgatar o diálogo com o homem que peca e se 
imediata entre o leitor e o conteúdo. O caso de Paulo é esconde desse Deus amigo. Nas histórias de Abraão, vê o “primeiro 
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santo por ordem cronológica. Sua fidelidade e seu êxodo na fé” e Casaldáliga aponta também Isaías que, apesar de ter origem 
a aliança com Deus como marca constante de uma fé firmada no nobre, era contra as alianças com grandes impérios e exortava Israel 
amor de Deus para com o homem. Em Moisés e sua missão, o a confiar em Deus.
Êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho, o Deserto e a busca da Quanto aos Evangelhos, Casaldáliga destaca: O prólogo de 
Terra Prometida, Casaldáliga encontra refletida sua história e a dos João, a anunciação a Maria e o Magnificat, José e sua fidelidade 
oprimidos em busca da libertação e do Reino de Deus. Valoriza em humilde, o nascimento 'pobre' de Jesus e o caráter sóbrio, forte e 
Gideão sua investida contra a dominação dos midianitas como implacável de João Batista até o martírio. O perdão à mulher 
inspiração da luta dos pobres do Araguaia contra a dominação adúltera, o episódio de Zaqueu, Nicodemos e outras passagens de 
política e social. Samuel e o chamado divino de Javé frente aos conversão ao cristianismo. A fé da mulher cananeia, o cego de 
corrompidos sacerdotes do Templo, como um símbolo da sua nascença e a ressurreição de Lázaro. Além dos episódios, ressalta as 
própria vocação sacerdotal e do seu espírito contestador frente a Bem-Aventuranças e o Sermão da Montanha como sendo a “carta 
uma Igreja legitimadora do status quo. Em Davi, sua eleição, seu magna do Homem Novo: 'Buscai primeiro o Reino de Deus...', 'Não 
pecado e depois o arrependimento, Casaldáliga valoriza a vos preocupeis...', 'Não podereis servir a dois senhores...'etc. (Mt 5, Lc 
possibilidade de perdão e reconciliação social. A heroica saga 12)”. Outras partes complementam a profunda reverência aos 
dos Macabeus serve de referência de martírio e resistência. Jó e Evangelhos, principalmente ao se ressaltar o caráter missionário de 
sua inabalável confiança em Deus em meio ao sofrimento sua vocação. “A Boa Nova é anunciada aos pobres” (Lc, 7); “Não 
humano. Os Salmos, oração e poesia feitos cantos, cujos prediletos leveis alforge” (Mt 9 e 10); “Sereis odiados por minha causa”, “Como 
são: o 41, pois “respondeu, uma quarta-feira à noite, em Sabadell, cordeiros em meio dos lobos” (Lc 10); “Se não tornardes menino”, 
à minha opção pelos necessitado”; e, também, o 63, 84, 103, 122, “Vinde a mim todos os oprimidos” (Mt 11); “O bom Samaritano” (Lc 
126, 130, 136, 137 e 139. Todos estes Salmos abordam os temas do 10), “O bom Pastor” (Jo 10); “Se queres ser perfeito,vai, vende tudo 
exílio, da peregrinação e do retorno, ou atentam para o Deus que que tens”, “É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma 
socorre os oprimidos (CASALDÁLIGA, 1977, p. 183-184). agulha” (Mc 10); “Quantas vezes eu quis reunir teus filhos” (Mt 23). 

Junto a essas passagens, Casaldáliga destaca as parábolas da 
Os Profetas, como homens chamados que misericórdia [como da ovelha perdida e a do filho pródigo (Lc, 15)], 
anunciam e denunciam. Despertadores do a do fariseu e o publicano (Lc 18) e aquilo que Casaldáliga 
Povo. Que se encontram com o Deus vivo e denomina de 'chave do Juízo Final': “Tive fome... estava preso... a 
terrível. Compelidos pela Palavra de modo mim o fizeste” (Mt 25); todo o discurso-testamento de Jesus na última 
irresistível [...] Sentinelas sobre o vasto mundo, 

Ceia e a saga de Cristo do Getsêmani até a Ressurreição, 
para os tempos vindouros messiânicos. Sua ira. 

enfatizando a “divina ousadia diante de Herodes”, carregando nas Sua fidelidade na perseguição. Sua coragem 
tintas de um Cristo contestador (CASALDÁLIGA, 1977, p. 183-187).frente aos grandes. Seu martírio e amor por 

Em relação a Atos dos Apóstolos, destaca o Pentecostes, a seus irmãos (Jeremias). O clamor pela Justiça 
(Amós)... (CASALDÁLIGA, 1977, p. 184). interiorização do Espírito Santo, a comunidade cristã primitiva, a 

perseguição dos Apóstolos e a prisão e o martírio de Estevão (At 4, 5, 
Os profetas são lidos com paixão e como fonte de 6 e 7). A figura de Paulo como missionário entregue à vocação e à 

inspiração, admiração e identificação. Além de Jeremias e Amós, causa cristã também inspirou a radicalidade da fé. Casaldáliga 
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atenta para as saudações fraternas presentes nas entradas e finais o Êxodo, o exílio e o surgimento dos profetas e os Salmos, 
das cartas. Para o bispo, as partes mais significativas das cartas principalmente aqueles que falam do cativeiro e clamor de justiça 
são: Romanos (4, 6, 7, 8, 9 e 13), destacando “Não recebestes dos pobres) e a da vocação sacerdotal (o chamado de Samuel, 
espírito de escravos”, à Criação libertadora (8); I Coríntios (1, 2, 7, 9, além do chamado dos profetas). 
11, 13, e 15), enfatizando a supremacia da caridade (13), “O que Estes três temas acima são pertinentes à própria biografia de 
está em Cristo é uma nova Criação... Tudo é novo...” (5); Gálatas Casaldáliga. O profetismo e a denúncia das injustiças sociais 
(2, 4, 5 e 6), a liberdade cristã: “Para sermos livres, Cristo nos somam-se a partes do Novo Testamento, onde os temas centrais são 
libertou” (5); Efésios (2, 15; 4, 13, 23, 24), pois aborda, para o amor ao próximo e a misericórdia divina em relação aos pobres. 
Casaldáliga, a importante questão do Homem Novo; Filipenses (2 Além desses temas, a esperança cristã na concretização de sua 
e 3); Colossenses (1, 2 e 3), “Revesti-vos do Homem Novo...”, “Onde busca, a perseguição aos cristãos – com ênfase no martírio e 
não há grego e judeu...” (3, 9); I Tessalonicensses (2 e 4), “Qual é a também no Homem Novo (o cristão dotado de outra natureza, 
nossa esperança?...”, “Vós sois nosso gozo e coroa!” (2, 19); II convertido à fé e sofredor por ela) estão presentes nos trechos 
Tessalonicensses, “...que o mesmo Pai que nos amou e nos deu escolhidos. Esses temas acabam construindo uma narrativa onde o 
gratuitamente uma esperança” (2, 16); I Timóteo: “Se nos sofrimento pela fé é central. O cristianismo da teologia da libertação 
fatigamos e lutamos é pela esperança... do Deus Salvador de chama Cristo de “Servo Sofredor”, apresenta o martírio como 
todos os homens, particularmente os homens...” (4, 10); II Timóteo (2 sublimidade e realiza em termos teológicos o “Culto da Dor”. A 
e 4): “A coroa da justiça ... aos que tiveram esperado...”(4 e 8); Tito: memória coletiva construída pela teologia da libertação baseada 
“Manifestou-se a graça salvadora de Deus a todos os homens” (2, nas narrativas bíblicas evoca a história de um povo com fé 
11); Hebreus (1, 2, 4, 9, 11 e 12), sobre o sacerdócio de Cristo em seu minoritária, em defesa da qual sofrem as mais duras perseguições. 
sangue e a Nova Aliança (9) e o exemplo de Cristo e dos santos Na 'Bíblia dos oprimidos', as passagens ressaltadas apresentam os 
antigos (11 e 12); Tiago: “Não faça acepção de pessoas...” (2, 1), a elementos fundamentais na construção da narrativa trágica como 
advertência aos ricos (4 e 5); I Pedro (1, 3 e 5), a ênfase na o estilo narrativo e seu uso político, a função do mito e a presença 
Esperança cristã e na advertência aos anciãos; I João , toda a marcante das dualidades.  Para Casaldáliga, a Bíblia possui um 
carta, pois, para Casaldáliga são de suma importância as suas conteúdo que precisa ser lido pelos cristãos, por isso, em texto 
considerações acerca do amor fraternal. Enfim, o Apocalipse: poético, pede intervenção de Maria para que esta leitura seja 
“Alimento da esperança, no medo, na dúvida, na dor, na sedução realizada, só assim, seu verdadeiro significado será apreendido.
da vida. Chave da História. Vade-mécum da Igreja peregrina, da 
Igreja perseguida” (CASALDÁLIGA, 1977, p. 189). Aqui, há um Ensina-nos a ler a Bíblia – lendo a Bíblia 
deslocamento das visões e da mística apocalíptica para o como teu coração a sabia ler
contexto histórico de perseguição das comunidades cristãs. mais além da rotina das sinagogas

Em termos gerais, as escolhas feitas por Casaldáliga ficam apesar da hipocrisia dos fariseus
em torno de alguns temas centrais. No Antigo Testamento as 
leituras preferenciais giram em torno das lutas pela libertação Ensina-nos a ler a História – lendo a Deus, lendo o homem –
política de Israel (Êxodo, as histórias de Gideão e Davi), a temática como intuía atua fé,
do exílio e cativeiro (Abraão e sua jornada em busca de uma terra, sob a opressão do Israel oprimido
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frente aos alardes do Império Romano (CASALDÁLIGA, 1988, p. 15). O paralelo entre Império Romano e imperialismo norte-

americano é uma constante . Apesar da distância histórica e do 
Haveria uma maneira certa de ler a Bíblia, que enfatizaria a anacronismo no uso dos conceitos, essa comparação é 

causa cristã de compaixão e libertação dos oprimidos e invoca plenamente possível no discurso religioso, pois nele a humanidade 
Maria para dar legitimidade à sua própria leitura, por ser a única seria dotada de essência imutável pela passagem do tempo. No 
possível a um verdadeiro cristão. Os “fariseus” de Casaldáliga são caso, a exploração política e social poderia mudar historicamente, 
os sacerdotes da própria Igreja que tendo a Bíblia nas mãos a adequar-se às temporalidades, mas no fundo se referia a uma 
interpretam hipocritamente sem atentar à causa dos oprimidos. A imutável essência humana: o egoísmo, fruto da instalação do caos 
“rotina das sinagogas” refere-se às missas e a toda uma numa ordem harmônica predecessora.
religiosidade, que de acordo com Casaldáliga é passiva Neste paralelo histórico, Jesus é posto na condição daquele 
politicamente, não aborda a realidade social de opressão e se que não aceita a dominação imperial romana e luta contra ela, ou 
exime disso. O “Israel oprimido” é uma alusão aos pobres seja, como o herói trágico luta contra a ordem ímpia e todo 
(preferidos por Deus, mas cativos da exploração capitalista), sofrimento imposto por ela. A fabricação de um Jesus contestador e 
explorados pelo “Império Romano”, que pode significar tanto o revolucionário atende às expectativas da teologia da libertação e 
sistema capitalista quanto o próprio domínio dos EUA como de Casaldáliga. Novamente essa leitura não possui a pretensão da 
potência hegemônica a reger a sinfonia do funcionamento do precisão histórica, mas político-teológica. Ao buscar o sentido 
capitalismo mundial. Em sua “Ode a Reagan” o bispo refere-se ao considerado verdadeiro da leitura bíblica, Casaldáliga prossegue:
presidente americano fazendo uma comparação com o 
imperador romano. Ensina-nos aquele Jesus verdadeiro

[...]
Comigo te excomungam os poetas, as crianças, os pobres da Aquele Jesus que, pelo Reino do Pai, se arrancou de teus braços de 
terra: mãe
Ouve-nos! e se entregou à multidão,
É preciso pensar humanamente o mundo, só e compassivo, poderoso e servidor, amado e traído,
Não banques o Nero. fiel diante dos sonhos do Povo,
[...] fiel contra os interesses do Templo,
Eu juro pelo sangue de Seu filho, fiel até a solidão da morte...
que outro império matou, [...]
e juro pelo sangue da América Latina Porque é Ele quem desbarata os projetos das transnacionais
- prenhe de auroras hoje- e sustenta a fé dos pequenos
que tu que se organizam para sobreviver humanamente.
serás o último Porque esvazia de lucros os cofres dos capitalistas
 (grotesco) e abre espaços comunitários
                                      imperador! (CASALDÁLIGA, 1988, p. 255). para o plantio, a educação e a festa

em favor dos deserdados (CASALDÁLIGA, 1988, p. 255).

10
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Para Casaldáliga a luta é contínua e única. Lutar contra o subversivo e perseguido por lutar contra o caos instalado ali pelo 
capitalismo é seguir o curso de Cristo, pois se trata da mesma latifúndio, até sua trágica morte matada. “Deus feito homem, 
história, a história da salvação do homem no contexto da luta nascido em Belém, da casta de Davi, decaída, filho verdadeiro de 
entre o bem e o mal. A Bíblia adapta-se a qualquer realidade em Maria, judeu e operário, originário de um povo colonizado; homem 
que se vive em qualquer tempo; os impérios trocam de sedes, de que ama e sofre e morre, perseguido e condenado pelo poder dos 
Roma a Washington, mas o intuito explorador continua. Os homens...” (CASALDÁLIGA, 1977, p. 192). Além de o próprio Jesus ser 
'pequenos' foram explorados e Jesus os defendeu; os 'pequenos' visto como representante máximo dos pobres, os patriarcas do 
continuam a serem explorados, sendo missão da Igreja e de Antigo Testamento também eram, na interpretação do bispo, uma 
Casaldáliga os defenderem agora. Nessa bíblia dos oprimidos, classe pobre por suas condições de pastores: 
Maria está próxima de uma mulher pobre de São Félix do 

Ser pastor - naqueles tempos em que estavam Araguaia: “[...] essa Maria de Nazaré, camarada pobre, esposa do 
muito distantes as tribos nômades e os rebanhos camponês operário-quebra-galho, cantadora libertária do 
que a benção de Javé assegurava aos Magnificat, seguidora do 'subversivo' Jesus, Filho do Deus vivo e 
patriarcas – não era ser precisamente classe filho dela, condenado e executado pelo Império e pelo Templo, 
senhoril, ou hierarquia sagrada, ou casta 

[...]” (CASALDÁLIGA, 1988, p. 260). O próprio Jesus deve ser lido 
impoluta. O Talmud nos conservou duas 

como pobre, revolucionário, vítima do poder político-econômico referências acerca dos pastores. O pai 
('Império') e da falsa religião ('Templo'), mancomunados. convocou primeiro os pastores de Belém para a 

adoração de seu verbo feito carne, não pelas 
No ventre de Maria características idílicas que esses pastores 

adquiriram mais tarde em nossa imaginação, Deus se fez homem
mas pela abjeta disponível condição de sua Mas na oficina de José
pobreza de então. Os pastores entravam de Deus se fez classe 
cheio na categoria de “pobres da terra” [...]
(CASALDÁLIGA, 1977, p. 166).

Deus veio até a casa, desdizendo-se de sua glória
Pediu licença

Em 1972, ao definir as linhas básicas da pastoral da Prelazia de 
ao ventre de uma menina sacudida por um decreto de César

São Félix do Araguaia, inspirada nessa ótica bíblica dos oprimidos, 
e se tornou um de nós:

enfatizando a luta contra a marginalização social, o analfabetismo, 
um palestino entre tantos, em sua rua sem número,

a passividade e o latifúndio capitalista, o bispo cita:
seria artesão de toscas tarefas,
que vê passar os romanos e as andorinhas,

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me 
que morre depois, de morte ruim, matada, fora da cidade consagrou pela unção para proclamar a Boa 
(CASALDÁLIGA, 1988, p. 269). Nova aos pobres, anunciar aos cativos a 

libertação e aos cegos a recuperação de sua 
Esse é o Jesus que Casaldáliga lê na Bíblia e traz ao cotidiano vista, para dar liberdade aos oprimidos e 

proclamar o ano da Graça do Senhor. (Is 61,1-2; do Araguaia traduzido como um posseiro, peão ou indígena 
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Lc 4, 18-19) (CASALDÁLIGA, 1971, p. 42). cursilhos' em São Paulo ou patrocinar o 'Natal 
dos Pobres' e entregar esmolas para as 'Missões', 
se fecham os olhos e os corações para os peões A leitura atende a aquilo que Casaldáliga chamou de 
escravizados ou morto nas suas fazendas e para “observar sinais dos tempos e de lugar”. Não bastaria apenas 
as famílias de posseiros que os seus latifúndios observar os sinais dos tempos como recomendou o 
deslocam num eterno êxodo ou cercam 

aggiornamento do papa João XXIII, mas também os sinais dos 
sadicamente fora da terra necessária para 

lugares, no caso os da Amazônia Legal e seus problemas viver. Leiam o Evangelho, leiam a Primeira Carta 
econômicos, políticos e sociais. Daí o intuito de adaptar a teologia de São João e a Carta de São Tiago... 
e a Bíblia na realidade social em que se encontra inserido: (CASALDÁLIGA, 1971, p. 43).

Nós – bispos, padres, irmãs, leigos engajados – A leitura bíblica do Araguaia dá a Casaldáliga a certeza moral 
estamos aqui, entre o Araguaia e o Xingu, de que a injustiça naquelas paragens tem um nome: o latifúndio. A 
neste mundo, real e concreto, marginalizado 

luta contra a injustiça, obrigatória ao bom cristão, torna-se, a luta 
e acusador. Ou possibilitamos a encarnação 

contra o latifúndio. Aliás, é importante observar que a crítica da salvadora de Cristo neste meio ao qual fomos 
teologia da libertação e de Casaldáliga ao capitalismo e ao enviados, ou negamos nossa fé, nos 
colonialismo interno promovido pelos militares na Amazônia Legal é envergonhamos do Evangelho. [...] “Não te 

 envergonhes do testemunho do nosso Senhor, uma crítica moral . As denúncias contra as injustiças sociais na 
nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo região tornam-se proféticas: “Isaias, Jeremias, Amós... cominariam 
pelo Evangelho, fortificado pelo poder de com a ira de Javé nossa sociedade e nossa Igreja insensíveis” 
Deus” (2 Tm 1, 8) (CASALDÁLIGA, 1971, p. 42).

(CASALDÁLIGA, 1988, p. 126). Novamente Casaldáliga invoca os 
cânones bíblicos para legitimar suas atitudes, considerando que as 

Da mesma forma que a Bíblia justifica sua opção pelos 
condutas seriam as mesmas. Essa relação atemporal só é possível 

pobres e a favor dos oprimidos, também dá munição para 
porque no fundo predomina a leitura histórica religiosa onde a 

Casaldáliga repreender seus adversários, no mesmo tom profético 
transcendência do bem e do mal perpassa os períodos históricos. 

de suas referências bíblicas, os profetas do Antigo Testamento. 
Essa luta, entre opressores e oprimidos, é sempre desigual. Os mais 

Como Jeremias ou Amós, acusa as elites latifundiárias de traição 
fortes e poderosos contra os frágeis e pequenos. Inspirado nas 

aos verdadeiros valores da fé cristã: 
narrativas das proezas de um povo pequeno (Israel) em meio a 
grandes impérios que dominaram o Oriente Médio na antiguidade Aos católicos latifundiários que escravizam o 
(egípcio, persa, romano), Casaldáliga atualiza a máxima judaica de povo de nossa região – eles mesmos 
que Deus estaria com os menores. Para provocar 'catarse' narrativa, alienados, muitas vezes, pela conivência 
Casaldáliga supervaloriza o poder da opressão, assim destaca a interessada ou cômoda de certos elementos 

eclesiásticos - pediríamos, se nos quisessem resistência dos oprimidos e cada vitória deles se transforma num 
ouvir em simples pronunciamento entre sua fé feito heroico:
e o seu egoísmo. 'Não se pode servir a dois 
senhores' (Mt 6, 24). Não lhes adiantará 'dar Frente a um único Golias, 

11
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muitos Davis, moral de Casaldáliga. A imagem estereotipada do latifundiário, 
Unidos como o burguês bem-tratado ao excesso, diante do posseiro pobre, 
Com a funda e a pedra; famélico, magro, maltratado, gera uma representação caricatural 
E também, a seu tempo, da situação vivida no Araguaia a respeito da questão da terra. 
Com a espada tomada do gigante (CASALDÁLIGA, 1988, p. 108). Alguns poucos com muitas terras, sobejando, enquanto, outros 

muitos, quase sem terras sendo oprimidos. A imagem gera o repúdio 
Apesar das críticas terem um viés analítico sociológico, em e a condenação moral de tal situação social e daqueles que seriam 

última instância, a atitude de Casaldáliga é sempre religiosa: a responsáveis por ela: os verdadeiros pecadores. Entretanto, se 
condenação da injustiça como um mal essencial. “A história vem Casaldáliga condena pela cobiça e pela gula os latifundiários, 
de longe. Como vem de longe a cobiça pela terra neste Brasil e em outro pecado capital, a ira, não possui a mesma condição de ônus 
todo continente latino americano” (CASALDÁLIGA, 1988, p. 65). A da prova para a condenação:
injustiça e o mal são consequências do pecado que é a fonte da 

Estou acumulando uma quantidade infinita de cobiça, um dos sete pecados capitais. Aliás, no mundo do 
desprezo, de ira, contra essa polít ica Araguaia, o “tubarão” (como são chamados os ricos) representa o 
exploradora, egoísta [...] A gente tem, entre homem dominado pela cobiça, os grandes proprietários 
outras, mais esta paixão da ira. Penso que ela gananciosos, capazes de romper com toda moral religiosa. 
p o d e  s e r  i n c l u s i v e ,  u m  e x a s p e r a d o  

Casaldáliga demonstra sua aversão a esse estereótipo do 
“sacramento” de meu amor ao próximo. 

“tubarão”. Na sua leitura este seria um acumulador de pecados Modéstia aparte quanto a minha ira, as iras dos 
capitais: profetas, a ira de Jesus foram, no seu tempo e no 

seu modo, um sacramento do zelo da glória de 
Prostitutos cridos Deus e da dignidade do homem que os 

abrasavam (CASALDÁLIGA, 1977, p. 231).Da Mãe comum, 
Seus malnascidos!

Neste caso, a ira serve a Deus. O pecado capital se torna Malditos sejam
sacramento, prova de amor ao próximo. Para Casaldáliga, a ira As cercas vossas
serve a uma causa justa, diferentemente da cobiça e da gula, As que vos cercam
respectivamente causa e consequência da injustiça social. O que Por dentro,
torna o pecado capital relevante ou não, não é ele em si, mas o Gordos, 
lado em que está. Assim como qualquer moral, a moral cristã de Sós, 
Casaldáliga aplica-se a um contexto. O bispo justifica e legitima sua Como porcos cevados
ira por intermédio da leitura que faz dos profetas bíblicos, buscando Fechando com seu arame e seus títulos, 
agir como um deles e escutando o chamado da justiça para Fora de vosso amor, 
amaldiçoar a injustiça e os injustos. Aos irmãos! (CASALDÁLIGA, 1988, p. 62)

Maldito seja o latifúndioOs “gordos”, “porcos cevados”, exprimem a compreensão 
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fundo da terra', 'da carne do açoite', 'do exílio - exceto os olhos das vacas.
da vida', os negros resolveram forçar 'os novos Maldita a Sudam,
albores' e reconquistar Palmares e voltar a A sua amante ilícita 
Aruanda (CASALDÁLIGA, 1988, p. 90).Maldita para sempre

A Codeara!
 Zumbi transforma-se em Moisés Negro, e Palmares, o Sinai Bendito seja Deus

Negro dos Quilombos. Tal alusão demonstra a importância das E a guerrilha da palavra
narrativas e personagens bíblicos para ampliar a esfera do discurso Bendita seja a terra, 
cristão. Zumbi e o Quilombo dos Palmares passam a ser lidos Por todos trabalhada.
religiosamente e entendidos a partir da perspectiva bíblica. Assim Bendito seja o Povo,
com Zumbi é identificado a um personagem bíblico, o episódio da Unido e com coragem!
morte das crianças na Guatemala e em El Salvador, devido aos Bendito seja Deus e o seu povo e a Terra,
conflitos civis, é entendido como a “tragédia de Raquel”, em Causa de minha irada esperança (ESCRIBANO, 2000, p. 67) 
referência ao episódio bíblico em que Herodes manda matar em 
Belém todos os meninos de dois anos para baixo em ocasião da Casaldáliga, inspirado na figura de alguns profetas 
perseguição ao menino Jesus. Segundo Mateus, “Então se cumpriu iracundos do Antigo Testamento (Amós, Jeremias, [...]) contrários 
o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz: Em Ramá se ouviu uma às injustiças sociais, os males e a corrupção dos israelitas, luta 
voz, lamentação, choro e grande pranto: Raquel chorando os seus contra o latifúndio em São Felix do Araguaia lançando maldições 
filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem” (Mt 2, contra as cercas e a propriedade privada: “Eu chamo a ordem de 
17-18).  mau,/e ao progresso de mentira./ Tenho menos paz do que ira,/ 

Ao citar o episódio dos conflitos na Guatemala e em El Tenho mais amor do que paz” (CASALDÁLIGA, 1988, p. 46).
Salvador em meados dos anos 1980, que produziram “quinhentos mil A relevância das narrativas bíblicas é mais evidente quando, 
refugiados, dos quais 40% são crianças [...].”, (1988, p. 126), ao falar de alguns personagens e fatos históricos, vincula-os a 
Casaldáliga sentencia ao modo de um profeta: personagens e fatos bíblicos. Essa identificação histórica é possível, 

pois a Bíblia serve de paradigma para se entender a essência 
Os que tivermos a coragem de chamar-nos 

moral da história humana e de sua relação com Deus, que 
cristãos e assistir impassíveis a essa tragédia de 

permanece desde os tempos bíblicos até o Araguaia dos anos Raquel – que chora sobre seus filhos – ou de 
1970 e 1980. Para o bispo: soltar apenas uma oração esporádica, um 

discurso ocasional e um cheque displicente, 
Mas um dia, uma noite, surgiram os quilombos, não teremos resposta na cara, quando o 
e, entre todos eles, o Sinai Negro de Palmares, Soberano Juiz nos disser, sem apelação 
e nasceu, de Palmares, o Moisés Negro, Zumbi. naquele último Dia: _Eu era um refugiado na 
E a liberdade impossível e a identidade carne de uma criança salvadorenha (em 
proibida floresceram, 'em nome do Deus de Honduras, militarmente utilizada pelo Império, 
todos os nomes', 'que faz toda carne, a preta e ou na Nicarágua, cuja liberdade o Império quer 
a branca, vermelhas no sangue'. Vindos 'do impedir, ou em Belize, ou na Costa rica, ou no 
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Panamá, ou no México, ou nos subterrâneos literatura ocidental. São Paulo, Perspectiva, 1998.
da Guatemala, a índia mártir) [...] Eu era um 
refugiado na carne de uma criança BARAGLIA, Mariano. O poder da Igreja e as Comunidades Eclesiais 
salvadorenha, e tu não me socorreste! de Base. Tese (Doutorado em História) - FFLCH/USP, São Paulo, 1991.
(CASALDÁLIGA, 1988, p. 126).

BOFF, Clodóvis; BOFF, Leonardo. Como fazer Teologia da Libertação. 
Desse modo, é possível perceber a importância de uma 

Petrópolis, RJ, Vozes, 1988.
determinada leitura e hermenêutica bíblica não só para a 
construção religiosa do Araguaia e do processo de colonização 

BOFF, Leonardo. Igreja, Carisma e Poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 1981.
promovida pelos latifundiários incentivados pelo Estado, como 
também de toda a lógica de funcionamento da História desde o 

CASALDÁLIGA, Pedro. Creio na justiça a na esperança. Petrópolis, período bíblico até o mundo contemporâneo, em torno daquilo 
RJ: Vozes, 1977.que deveria ser o cristianismo e seus dogmas e a 

incompatibilidade deste com o processo violento de exploração 
CASALDÁLIGA, Pedro. Na procura do Reino: antologia de textos capitalista instalado na região.  A leitura bíblica de Casaldáliga se 
1968/1988. São Paulo: FTD, 1988torna fundamental, pois será ele o bispo de São Félix, o responsável 

pela implantação de uma pastoral voltada para a realização dos 
CASALDÁLIGA, Pedro. Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o ideais cristãos da teologia da libertação. Tal leitura será 
Latifúndio a Marginalização Social. São Félix do Araguaia, MT: 1971, disseminada pela pastoral da Igreja de São Félix. No processo de 
(mimeo).organização de uma estrutura institucional que visou à conquista 

de “mentes e corações”, os círculos de leituras bíblicas, os grupos 
ESCRIBANO, Francesc. Descalço sobre a terra vermelha. Campinas, comunitários e as comunidades de bases realizaram uma leitura 
SP : Ed. da Unicamp, 2000.dos conflitos e do cotidiano de São Félix e da Prelazia inspirados 

pelas passagens bíblicas, resignificando biblicamente, como um 
GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Os lugares da tragédia” In ROSENFIELD, todo, a turbulenta vida no Araguaia nos anos 1970 e 1980.
Denis F. Filosofia & literatura: o trágico. Tradução Lawrence Flores 
Pereira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação. Petrópolis, RJ: Vozes, 
A BÍBLIA SAGRADA. Tradução de João Ferreira de Almeida. São 

1985.
Paulo: CCB, [s.d.]
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trágica, o amor cristão e a memória americana. São Paulo: daquele contexto histórico. Cf. Joanoni Neto (2007). As fronteiras da 
Annablume, 2003. crença: ocupação do Norte de Mato Grosso após 1970. 

VALÉRIO, Mairon Escorsi. Entre a Cruz e a Foice: D. Pedro Com esta expressão pretendo esclarecer que a fronteira entre 
Casaldáliga e a significação religiosa do Araguaia. Dissertação ambas (história e memória) é híbrida o suficiente para que os 
(Mestrado em História) – IFCH/ UNICAMP, Campinas, SP, 2007. conceitos possam existir em estado de pureza, ou seja, isolados. 

YOUNG, Robert J. C. Postcolonialism: An Historical Introduction. 
“[...] não há tragédia sem a presença ameaçadora da morte” 

Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2001.
afirma Gumbrecht. Apesar de condição necessária para a 
tragédia, tal situação não é suficiente. Uma combinação de outros 
elementos se faz necessários: como a tensão entre as agências e 
estruturas objetivas, a presença de um herói que não tem a 

¹Paulo Freire (1921-1997), educador pernambucano cujo método possibilidade de desculpar-se pelo seu erro, ou seja, um herói que 
de alfabetização propunha a educação a partir da realidade não possa tornar-se a incorporação de algum valor positivo, e por 
vivida pelo educando, buscava através da educação vencer a fim, uma morte violenta proveniente de seu pecado contra uma 
“alienação vivida pelos oprimidos”. Próximo dos movimentos cató- ordem objetiva. (GUMBRECHT, 2001, p. 11) 
licos, como a Ação Católica, desempenhou durante os anos 1960 
importante papel junto aos movimentos de alfabetização popula- Neste caso a dor e o sofrimento seriam resultados de uma situação 
res.  trágica. De acordo com Glenn Most, a associação do conceito de 

trágico com a noção de eventos tristes é algo do uso coloquial do 
²Assim ficou conhecida a busca de uma pastoral ligada à solução conceito no mundo moderno: “Em conversação normal, as pessoas 
de problemas sociais, dirigida pelo bispo de Natal no início dos tendem a vincular o predicado 'trágico' a acontecimentos que 
anos 1960 por D. Eugênio Sales, que enfocava a expansão da evidenciam as seguintes características: são geralmente tristes [...]; 
alfabetização por meio do Rádio e do MEB, além da tentativa de não são apenas um tanto tristes, mas extrema e nobremente tristes 
criar e controlar os sindicatos rurais. Tal movimento é visto como [...]; envolvem uma perda irreparável [...] de um indivíduo único; 
reação da Igreja às Ligas Camponesas de Francisco Julião que tendem particularmente a envolver morte [...], e especialmente a 
parecia ameaçar a hegemonia católica no campo nordestino morte de um ser humano ou o que for considerado equivalente [...]; 
daqueles anos. entretanto, não qualquer tipo de morte, mas apenas tipos 

particulares, excluindo a morte natural [...], ou uma morte que pode 

NOTAS

4

5
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ser considerada justificável e que deve ser paga como o preço termos de epistemologia da história devida sua preocupação com 
pela obtenção do que é percebido como u bem maior [...]; o anacronismo, a crítica de Villa peca por não refletir que os 
particularmente a morte inesperada, desnecessária e prematura” teólogos da libertação não pretendem ser historiadores, mas 
(MOST, 2001, p. 22). pretendem fundamentar uma prática pastoral, legitimar 

teologicamente a construção de um projeto político do poder 
pastoral. Além disso, é desatenta a questionamentos internos da Este é o título de um opúsculo da Prelazia sobre a história regional 
própria História tais como: qual leitura histórica não atende a um publicado em comemoração aos dez anos de sua existência.
projeto político de poder? O próprio discurso da história acadêmica 
como lugar de autoridade não se incluiria num projeto de Boff usa mais precisamente as seguintes cartas nas respectivas 
afirmação da ciência enquanto discurso produtor de verdade do páginas do livro: - Aos Gálatas: p. 77, 78, 246, 242/ - I e II Aos 
mundo moderno? Coríntios: p.102, 104, 221, 225, 226, 229, 231, 235, 236, 237, 240, 241, 

244, 246, 247/ - Aos Filipenses: p. 86, 102, 247/ - Aos Efésios: p. 134, 
Sobre a crítica moral da teologia da libertação ao capitalismo, 231, 235, 237, 244/- Aos Romanos: p. 51, 214, 226, 235, 237, 244, 247, 

principalmente em Gutiérrez conferir a obra de Robert J. C. Young. 246/ - Aos Romanos: p. 51, 214, 226, 235, 237, 244, 247, 246/ - A 
Postcolonialism: An Historical Introduction.Timóteo: p.166, 240/ - Aos Colossenses: p. 231./ - Aos 

Tessalonicenses: p. 166, 242, 247./ - Aos Filipenses: p. 86. Cf: BOFF, 
Leonardo. Igreja, Carisma e Poder. 

Para Marco Antônio Villa, os teólogos da libertação não possuem 
nenhum conhecimento histórico. “Sobre cristianismo dos primeiros 
séculos, associam a figura de Jesus Cristo a um líder revolucionário 
tal qual Mao Tsé-Tung, Che Guevara ou Ho Chi Minh, a Palestina 
vivia sob o controle do império romano e os judeus lutavam pela 
reforma agrária na região. A falta de contextualização histórica é 
evidente a qualquer iniciante do estudo de História, mas apontar 
esses anacronismos acaba por transformar o crítico em 
conservador. (ALMEIDA, 2000, p. 15). Apesar de pertinente em 

7

8
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9

10

Gutiérrez também usa com frequência as cartas de São Paulo: - 
Aos Efésios: p.130, 135, 138, 160, 214/ - I e II Aos Coríntios: p.135, 146, 
160, 161, 172, 219/ - Aos Gálatas: p.135, 137, 138, 175, 179, 246/ - A 
Timóteo: p. 161, 175, 214/ - Aos Colossenses: p. 135, 160, 213, 214/ - 
Aos Romanos: p. 135, 137, 175, 179, 246/ - Aos Hebreus: p. 135, 137, 
219/ - Aos Filipenses: p. 219, 247.
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TAXA MÉDIA DE JUROS NO FINAL DA IDADE MÉDIA

RESUMO

ABSTRACT

Ricardo Dalla Costa  
dcricoo@gmail.com

Durante o final da Idade Média, a falta de recursos de toda sorte promoveu um período difícil que ligava a 
fome à sobrevivência no campo, a necessidade do crédito perante as destruições e invasões devido às guerras, as 
epidemias, a falta de segurança no reino, o aumento dos preços e os períodos recessivos, a escassez das técnicas, 
da mão de obra e da moeda na circulação.  As trocas, quando havia excedentes, promoviam um pequeno cresci-
mento embora com uma crescente pobreza avassaladora. Diante desta necessidade, os prestamistas circulavam 
pelos campos emprestando a juros (usura), assumindo um alto risco de punição pela Igreja, que seguiu com o cristi-
anismo como instituição - centro e legisladora de taxas módicas, penalizando usurários. Este trabalho buscou esti-
mar uma equação linear através de MQO com base na literatura histórico-econômica com vista a compreensão 
do comportamento do crédito legal medieval.

Palavras-chave:Idade Média, taxa de juros, MQO.

During the late Middle Ages, the lack of resources of all kinds held a difficult time connecting starvation to 
survival in the field, the need of credit before the invasion and destruction due to wars, epidemics, lack of security in 
the kingdom, rising prices and periods of recession, the lack of techniques, the manpower and money in circulation. 
The exchanges, when there was a surplus, but promoted a small increase with increasing poverty overwhelming. 
Given this need, lenders circulated by fields lending at interest (usury), assuming a high risk of punishment with the 
Church, which followed with Christianity as an institution and center of legislating and punishing usurious rates mode-
ration. This study attempts to estimate a linear equation by OLS based on historical and economic literature in order to 
understand the behavior of credit medieval legal.
 
Keywords: Middle Ages, interest rate, OLS.
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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

BASE HISTÓRICA

E

ção das relações econômicas” no Ocidente europeu, pois, “existia 
na Igreja uma tradição hostil à usura, ou seja, ao empréstimo a juros, 
declarado nocivo no seu princípio e fosse qual fosse a taxa” 
(FOURQUIN, 2000, p. 20 e 22). Sob esse enfoque, o “ideal eclesiástico 
à realidade [...], [era] a reprovação da usura, do comércio, do lucro 

ste estudo remete à época em que a economia entrava na sem outro objetivo senão o de lucrar” (PIRENNE, 1965, p. 20). Assim, o 
fase pré-capitalista¹ e o crédito era praticado sob a forma da objetivo deste artigo foi de apreciar um modelo econométrico com 
usura. Neste ambiente político-religioso, a Igreja era a institui- base na história econômica medieval capaz de fornecer um exem-

ção doutrinadora com grande influência em algumas imersões plo de “reintegração, da história à economia” (HOBSBAWN, p. 1998, 
comerciais e financeiras nas regiões desenvolvidas da Europa p. 107).  
medieval (devido ao comércio internacional) e paralelamente 
algumas economias acapitalistas.²Assim, por um lado destacam-
se os atores, principais que eram os religiosos e que faziam as inter-
pretações para encontrar “uma tentativa sistemática de reconcili-

A base de dados, em especial a taxa de juros, fora coletada 
ar o dogma teológico com as condições reais da vida econômi-

em fontes históricas e com o uso da econometria traçou-se um 
ca” (BELL, 1982, p.73). Por outro lado, uma investigação num con-

modelo simples para uma aplicação econômica. Desse modo, a 
texto histórico social e econômico revela indícios de como era o 

investigação se dará pela base histórica, pela formulação da hipó-
comportamento da taxa de juros na Idade Média, pois o proble-

tese, pela estimação da equação linear pelo método dos mínimos 
ma não estava no quesito de empréstimo com a cobrança de 

quadrados ordinários (MQO), pela avaliação e previsão do modelo 
juros, mas sim se este estava em conformidade com a legalidade, 

com o intuito da obtenção da taxa média de juros no fim da Idade 
isto é, juros módicos e que não provocassem o enriquecimento às 

Média. 
custas dos cristãos. Mas a moeda era escassa e o crédito muito 
reduzido. Isso proporcionava a elevação da taxa de juros e a rea-
ção da Igreja era a rigidez “ao negar o valor do crédito [e isso] 
provocava um divórcio entre o pensamento cristão e a evolução 

Uma passagem histórica relativa a comportamento da taxa econômica” (LE GOFF, 1982, p, 57). Logo, a situação tendia a se 
de juros pode ser encontrada na literatura sobre história social e ajustar à moral e à ética, num labirinto religioso sob um estado 
econômica da Europa medieval no que diz respeito às fases A e B da pecaminoso, numa complexa relação social e psicológica onde a 
economia, respectivamente, e em especial, entre os séculos XII a usura estava em veredicto com a Igreja devido à ânsia exagerada 
XV. Nesse particular, segundo Pirenne (1965, p. 135), “todo emprésti-do lucro com consequentes mazelas à sociedade. Nas palavras 
mo vale uma remuneração a favor de quem empresta, e tal remu-de Le Goff, (2007, p. 11), “Usura. Que fenômeno oferece, mais do 
neração é pura e simplesmente a usura, ou para se empregar a que este, durante sete séculos no Ocidente, do século XII ao século 
expressão moderna, o juro”. Assim, pode se afirmar que a usura foi o XIX, mistura tão explosiva de economia e de religião, de dinheiro e 
principal meio para o estímulo do crescimento ou da redução da de salvação”.
taxa de juros, dependendo do “risco maior ou menor que corria o Na Idade Média a Igreja ascendeu de forma autônoma, 
crédito, exercia naturalmente sua influência na quantia estipulada” social e ainda interferiu no que poderia ser chamado “de moraliza-
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(PIRENNE, 1965, p. 135). 
da linha marxista (Hilton, Kosminsky) a crise É certo que a Igreja fora a principal instituição oficial que 
expressaria a passagem do modo de produção poderia regular a taxa de juros (em concomitância com a autori-
feudal para o modo de produção capitalista, dade central de cada nação ou reinado), porém era contra, a 
sendo assim uma crise estrutural. Para outros usura manifesta e dos empréstimos a juros excessivos que culmina-
historiadores (Perroy, Mollat, Duby, Genicot) o 

vam no caminho pecaminoso voltado para o consumo, da perpe-
fim da Idade Média foi um período de depres-

tuação da corrupção, da cobiça, dos privilégios, da agressão à são, isto é, de dificuldades profundas e prolon-
natureza e do próprio homem, mas, considerava algumas exce- gadas que provocaram mutações, sem, no 
ções. Assim, o direito canônico, a tradição carolíngia³ e os estudos entanto, alterar as estruturas, constituindo-se, 

portanto, numa crise conjuntural. Segundo dos doutos   ampliaram a legislação sobre a usura:
Rodney Hilton, o problema fundamental é expli-
car-se a estagnação do progresso técnico, os autores de Direito canônico trataram de 
responsável pelo não aumento da produtivida-descobrir meios que permitissem suavizar o 
de (FRANCO JÚNIOR E CHACON, 1980, p. 130).excessivo rigor do mutuum date nihil inde 

sperantes [emprestar esperando por nada 
Destarte, destacam-se fatores de ordem sóciopolítico-assim]: admitiu-se que o empréstimo de dinhei-

ro, seja porque implicasse em perda eventual econômico que interferiram e aprofundaram a crise. Um primeiro o 
(damnum emergens), seja porque deixasse de fator foi o demográfico, que contribuiu para aprofundar a depres-
ganhar (lucrum cessans), seja porque se arris- são e também uma divisão de ideias, como afirmam os autores da 
casse o capital (periculum sortis), justificava linha histórica, como “(Abel, Postan, Duby e Chaunu)” que argu-
uma compreensão, ou, por outras palavras, mentam que “a expansão populacional havia chegado a seu limite 
um juro (interesse) (PIRENNE, 1965, p. 145).

no século XIII, ocupando terras marginais de baixa produtividade, o 
que provocava alta dos preços e deixava a população subnutrida a 

Contudo, a legislação da usura era ignorada pelos usurári-
mercê das epidemias”. Autores da linha monetarista atribuem a 

os que circulavam pelo mercado (campos e cidades), mesmo sob 
crise “pelo desequilíbrio vindo da interrupção do crescimento do 

risco e a influência de vários fatores e agentes. 
estoque monetário (Robinson)” e “flutuações nos salários e nos pre-

O cenário em estudo abrange dados do final da Idade 
ços decorrendo das variações nas disponibilidades monetárias e na 

Média Central  e a Baixa Idade Média. Por certo, a ênfase maior se velocidade de sua circulação (Hamilton)” (FRANCO JÚNIOR; 
dará na grande depressão do final da Idade Média, isto é, um 

CHACON, 1980, p. 130) .
levantamento histórico da depressão para compreensão da crise 

A retração demográfica nas terras da Abadia de Westimins-
que foi marcante no sistema econômico medieval. Segundo Fran-

ter (Londres) foi um caso bem típico da flutuação salarial com ten-
co Júnior e Chacon (1980, p. 129), alguns “estudiosos dedicados 

dência altista, afetando a economia senhorial.
aos séculos XIV e XV concordam que aquela foi a época de crise 
generalizada na maior parte da Europa”. Com destaque a esses 
estudiosos, o fenômeno da crise divide-se em várias interpreta-
ções, como:

4
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salários reais chegaram quase a dobrar durante 
os anos correspondentes a peste. Os campone-
ses que foram afortunados o bastante para 
sobreviver à peste desfrutaram de prosperidade 
econômica. A redução na força de trabalho, 
acarretada pela peste, deveria também ter 
afetado o rendimento da terra, o outro impor-
tante fator de produção na Europa Medieval 
(CIPOLLA, 1980, p. 200-202 apud MANKIW, 2010, 
p. 45).

Dessa forma, além dos fatores mão de obra e terra, esta 
última fora reduzida devido ao abandono de vastas áreas (princi-
palmente as mais longe das cidades), seja pela redução da mão de 
obra, seja pelo esgotamento da terra devido às técnicas medievais, 
seja pelo alto custo-benefício entre produção e salário (Quadro 1). 

A questão climática foi um terceiro fator que, como definem 
O Quadro 1 mostra que a proporção salário por trigo man- os historiadores “(Le Roy Ladurie, Titow) [...], pois o frio e a umidade 

teve o primeiro mais alto como resultado de pouca mão de obra maiores prejudicavam, as colheitas” (FRANCO JÚNIOR E CHACON, 
ativa (com mais intensidade nas cidades). Como decorrência, o 1980, p. 130).  Um quarto fator, segundo Huberman, (1981, p. 25, 16 e 
poder de compra dos camponeses ou dos trabalhadores das 32), foram os onerosos tributos que os camponeses pagavam ao 
cidades permaneceu mais alto devido ao seu novo poder de aqui- senhor do feudo (taxa sobre produção, do uso do solo, taxa de 
sição. comercialização, de permanência na feira, de dízimo sob os domíni-

Um segundo fator foram as epidemias, que segundo os os da Igreja, taxa de pedágio, entre outras). Observa-se que:
“autores (Delatouche, Dubled) [levaram] a crise a uma depressão 
moral” (FRANCO JÚNIOR; CHACON, 1980, p. 130). Um estudo de foi assim que nos registros de muitas aldeias, em 
caso verifica a alteração dos fatores de produção, como a mão toda a Europa ocidental dos séculos XIII e XIV, 

um número cada vez maior de anotações seme-de obra afetou os preços. Assim: 
lhantes à de Stevenage, na Inglaterra, começa-
ram a surgir: 'o senhor concede a S. G. a terra Na Europa do século XIV proporciona um 
acima mencionada pelo pagamento de 10 exemplo tenebrosamente real para se estudar 
sólidos e 4 dinares dos serviços e taxas' (IDEM, p. o modo pelo qual as quantidades dos fatores 
46).afetam os preços dos fatores. A epidemia de 

peste bubônica – a Peste Negra – em 1348 
Um quinto fator foi a falência dos grandes bancos florentinos reduziu a população da Europa em aproxima-

damente um terço, ao longo de alguns pou- (1343 a 1346) e a influência dos usurários versus as contestações da 
cos anos. [...] A evidência confirma a teoria: os Igreja, que fundamentou a crise financeira e monetária (1335-1345) 

7
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rumo a uma nova fase, a do pré-capitalismo comercial e financei- altas no século XIII, mas no século posterior até o final da Idade 
ro. Como resultado geral, as crises foram: Média, uma forte recessão monetária declinou os mesmos) , ou seja, 

um baixo crescimento do produto interno nominal (PT). De um modo 
1) agrária – as intempéries da natureza proporcionaram uma baixa geral, substituindo T (transações) por Y (produto)  a equação fica 
condição climática, solos fracos e esgotados devido às técnicas MV=PY, indicando que houve uma depressão em virtude da miséria 
rudimentares e  “provocaram fome mais ou menos generalizadas daquele tempo, de forma que o nível do produto (Y) fora fraco, mas 
em 1315-1317 ,1374-1375, 1412-1414, 1437-1441 e 1480-1484, além não tanto quanto proporcionaram os fatores M e V. (CIPOLLA, 1972 
de carestias locais” (FRANCO JÚNIOR E CHACON, 1980, p. 132), apud FOURQUIN, 2000, p. 60-61); (FRANCO JÚNIOR E CHACON, 1980, 
que oscilavam os preços, e como consequência a desnutrição p. 136).    
humana pelo parco poder de compra ou troca ocasionando a  
crise frumentária; Contudo, há de se considerar que a taxa de juros fora influ-
2) demográfica – em decorrência da fome, os flagelos naturais enciada pelo contexto econômico, como a alta dos preços no 
(calamidades, catástrofes, pragas) levaram as epidemias (em século XIII, denominado de fase A, que embora provocasse uma 
especial a Peste Negra ou bubônica de 1348 a 1350),  que propor- inflação não muito forte, porém contínua, estimulou a produção e 
cionou o retrocesso demográfico, que baixaram em média, um as trocas entre o campo e a cidade (e até nas transações internaci-
terço da população europeia; onais), mas na fase B, a depressiva do século XIV, repercutiu negati-
3) monetária - as guerras e invasões promoveram o desequilíbrio vamente na atividade econômica.  Franco Júnior e Chacon, (1980, 
econômico paralelamente às fomes e epidemias, com destaque p. 131) confirmam essa passagem: “podemos concluir que após 
a Guerra dos Cem Anos, entre Inglaterra e França de 1337 a 1453. uma fase A de crescimento econômico (1200-1316), a Europa 
As despesas militares enfraqueceram os cofres públicos e como entrou claramente – ainda que de forma menos intensa e prolonga-
consequência houve sobretaxa nos súditos e endividamento do da no sul – numa fase B de depressão que se estendeu até cerca de 
Estado com os banqueiros italianos, pois a moeda tinha fraca cir- 1510”.
culação devido à baixa quantidade da massa monetária e com o Desse modo não se pode falar de prosperidade econômica 
agravante do entesouramento. Para esclarecer, a fórmula de de um modo geral no final da Idade Média devido às crises agrária, 
Irving Fisher (MV=PT) ou equação quantitativa mostra o fator V demográfica e monetária que repercutiram na depressão com 
(velocidade) com baixa circulação devido ao congelamento redução da mão de obra economicamente ativa; porém, desta-
(muitas vezes sob a forma de cálice e ornamentos em ouro), ao cam-se os pouquíssimos agentes financeiros que estavam no cerne 
entesouramento e ao emprego da moeda como reserva de valor; daquele meio (companhias bancárias, usurários judeus ou presta-
o fator M (quantidade de moeda) foi reduzido devido ao entesou- mistas), que souberam extrair um excedente econômico à custa dos 
ramento (muitas vezes devido à falta de perspectivas melhores no 

mais frágeis, dos nobres e das proibições eclesiásticas,  embora 
futuro e substituição e recolhimento das moedas ricas em ouro por 

com margens mais brandas nos seus lucros. É neste ambiente eco-
moedas de baixo valor intrínseco pelo Estado). Logo, pela igualda-

nômico que o estudo sobre a taxa de juros torna-se objeto de investi-
de, um baixo desempenho de M e V levou à tensão da oferta mun-

gação e alguns dados foram extraídos de bases respeitáveis. Assim, 
dial das transações de bens e serviços (T) e queda no nível dos 

para Pirenne (1965, p. 135), entre os séculos XII e XIII “geralmente, a 
preços (num primeiro momento os preços (P) tiveram pequenas 

9

10

8

11

12
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taxa de juros variava entre 10 e 16%. Às vezes descia a 5% e outras,  
subia até 24%, e ainda mais”. Para Fourquin (2000, p. 280), a taxa de  No século XIII a taxa de juros ia de 8 a 20% (“na Lombardia e 
juros “era ainda de 30% no século XIII, o que significa que era mais na Toscana [...] [a taxa de juros estava] entre 8 e 12% [...] apesar de 
elevado do que virá a ser a partir do século XIV (apenas 20, 15 e por em Módena e em Gênova ser de 20%” (FRANCO JÚNIOR E 
vezes 10%)”. Para Pirenne, (1965, p. 221), “o impulso capitalista CHACON, 1980, p. 122) e, segundo Fourquin, (2000, p. 277), podiam 
deste fim da Idade Média revela-se [...] a taxa de juros, que se man- ser mais altos ainda:  “estes empréstimos proporcionavam juros ele-
tivera em geral, aproximadamente, de 12 a 14%, baixa a partir do vados (de 30 a 40%)”. De forma mais agressiva, a taxa variava entre 
século XV, entre 10 e 5%”. 50 e 100% para abades e particulares necessitados e caía para 10% 

Poucos são os exemplos que definem com clareza a taxa a quem tinha poder de solvência; em alguns casos a taxa era o 
de juros adotada na Idade Média, porém felizmente, uma passa- dobro da comerical, isto é, de 43 1/3% e em fins do século XV as taxas 
gem escrita por Pirenne (1965, p. 137) satisfaz essa curiosidade: módicas flutuavam entre 8 a 10%  (PIRENNE, 1965, p. 138, 141 e 143). 

Não é, pois, de estranhar que, depois da bata-
lha de Bouvines, a condesa Joana tenha pro-
curado o crédito italiano, a fim de encontrar as 

Seria possível estabelecer um modelo com base nas evidên-
quantias necessárias ao resgate de seu marido 

cias arroladas sobre uma provável taxa média de juros no fim da Fernando de Portugal, prisioneiro de Felipe 
Idade Média, levando em conta os dados arrolados por Fourquim Augusto. Em 1221 já havia recebido 29194 
e/ou Pirenne? libras, pelas quais pagara 34626.

Na tentativa de compreender tais observações, faz-se de  
inicío uma arrolagem dos principais fatores que influenciavam a  Nas demais passagens, a taxa de juros não tinha um piso e 
taxa de juros com embasamento teórico. Ainda assim, usando nem um teto delimitado, tão pouco regras claras e definidas, e 
como ferramenta as estimativas obtidas pelo método de mínimos oscilava dependendo do agente tomador de crédito,das circuns-
quadrados ordinários (MQO) estima-se o modelo na equação (1):tâncias, dos empretadores pignoratícios (judeus) ou mesmo os 

financistas ou banqueiros que estipulavam contratos obscuros e 
disfarçados. Segundo Huberman, (1981, p. 39 e 40):

Os judeus, que geralmente concediam 
pequenos empréstimos a juros enormes por-
que corriam grande risco, eram odiados e 
perseguidos, desprezados em toda parte Sendo     a variável endógena, D1, D2, D3 e D4 as variáveis 
como usurários. Os banqueiros italianos exógenas qualitativas (dummy), e os valores entre parênteses a 
emprestavam dinheiro em grande escala, 

estatística t de students. Assim:
fazendo negócios enormes – e frequentemen-
te, quando seus juros não eram pagos, o pró-

-      a taxa de juros;prio Papa ia cobrá-los, ameaçando com um 
- D1: as proibições eclesiáticas contra a usura que eleva o risco do castigo espiritual!  

FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE
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crédito assim como o poder de solvência; seja D1=0 a tolerância 
eclesiástica quanto a taxa de juros tal que seja igual ou inferior a 
10%, seja D1=1, caso contrário;
- D2: redução da população (inclusive a mão de obra ativa) devi-
do a fomes, epidemias, guerras e invações; seja D2=0 para a redu-
ção da população em média 1/3 (fome, epidemias, guerras e 
invasões ao longo do século XIV), e seja D2=1, caso contrário; 
- D3: para os tributos feudais; seja D3=0 para os tributos feudais 
onerosos nos séculos XIII e XIV, e seja D3=1, caso contrário;
- D4: a oscilação dos preços que levam em conta a escassez de 
moeda corrente devido à fase A (alta dos preços no século XII) e a 
fase B (depressão no século XIV); considera-se o comportamento 
dos preços para D4 = 0 os séculos XII a XIII, e D4 = 1, os séculos XIX e 
XV;  
- û: o resíduo da regressão.

Espera-se, ao nível de significância de 5% (bicaudal), que a 
hipótese dos sinais dos parâmetros β0, β1 e β2 seja positiva devido 
à  relação direta com a taxa de juros; para β3 e β4 espera-se um 
sinal negativo, devido à influência da Igreja no crédito direciona-
do às  propriedades (feudos) e em virtude da oscilação dos preços Através do método dos mínimos quadrados (MMQ) ou méto-
pela baixa circulação da moeda e fraca massa monetária.  Para a do dos quadrados ordinários (MQO) obtém-se a equação (2) que 
hipótese do modelo de regressão linear, espera-se ausência de ilustra a regressão da taxa de juros, e entre parênteses, os valores da 
multicolinearidade, de heterocedasticidade e de autocorrelação razão t:
para o nível de significância 5%.

Os dados foram usados em séries temporais para 36 amos-
tras estimadas e descritas de acordo com os textos históricos dos 
séculos finais da Idade Média no que diz respeito à taxa de juros. O 
Gráfico1 mostra a evolução das taxas praticadas entre os séculos 
XII e XV, levando em conta as posições dos dois principais autores 
citados. Segundo Gujarati (2000, p. 74), para “a interpretação da 

regressão estimada”, a explicação no sentido histórico-econômico 

ESTIMAÇÃO DA EQUAÇÃO LINEAR

 AVALIAÇÃO DO MODELO
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confere com os sinais pré-diagnosticados para os parâmetros, res teste t de student, para o nível de significância (α) = 5% e grau de 
como: liberdade (gl) = 31, evidencia-se como hipótese nula o risco do cré-

dito (D1), a redução da população (D2), os tributos feudais (D3) e os 
- se o risco do crédito (D1), a redução da população (D2), os tribu- preços (D4) como não relevantes na equação 2, e como hipótese 
tos feudais (D3) e os preços (D4) forem nulos a taxa de juros seria alternativa, o contrário. Os valores t0, t1, t2 e t3 são maiores que o 
em torno de 9,71%, que fica entre 5 e 10% segundo dados históricos valor crítico (tc = 2,0395), indicando que o teste é significativo uma 
de Pirenne, (1965, p. 221); vez que a hipótese nula fora rejeitada. Para entender o teste,  
- mantendo a redução da população (D2), os tributos feudais (D3) Gujarati (2000, p. 116) esclarece que: 
e os preços (D4) constantes, um aumento de uma unidade per-

Na linguagem dos testes de significância, diz-se centual no risco do crédito (D1), a taxa de juros aumentaria em 
que uma estatística é estatisticamente signifi-torno de 5,88%, que confere com a teoria econômica de quanto 
cante se o valor da estatística de teste se maior o risco maior a taxa de juros;
encontrar na região crítica. Neste caso, a - mantendo o risco do crédito (D1), os tributos feudais (D3) e os 
hipótese nula é rejeitada. Pelo mesmo motivo, 

preços (D4) constantes, um aumento de uma unidade percentual 
diz-se que um teste é estatisticamente insignifi-

na redução da população (D2), a taxa de juros aumentaria em cante se o valor da estatística de teste se 
torno de 11,41%, que também confere com a teoria econômica, encontrar na região de aceitação. Nesta 
pois a limitação da mão de obra eleva o salário real e este eleva a situação, a hipótese nula não é rejeitada. 
taxa de juros devido à necessidade de contratações para conti-
nuar a produção e o sistema de trocas; Para os preços (D4), a hipótese alternativa não fora aceita 
- mantendo o risco do crédito (D1), a redução da população (D2) indicando que o teste não é significativo. Contudo, o teste F esclare-
e os preços (D4) constantes, um aumento de uma unidade per- ce essa dúvida, pois o mesmo é formado em termos de R2 e para 4 gl 
centual nos tributos feudais (D3) reduziria a taxa de juros em torno do numerador e 31 gl do denominador, tem-se Fc = 2,6786, o que 
de 13,56%, levando em conta que o aumento das taxas feudais rejeita-se a hipótese nula (F > Fc) de que os parâmetros da regressão 
eleva a receita dos senhores e que reduz a contração do crédito não são relevantes e que o comportamento dos preços nas fases A 
por estes; e B impactaram na taxa de juros. 
- mantendo o risco do crédito (D1), a redução da população (D2) Para análise da multicolinearidade,  seguem os seguintes 
e os tributos feudais (D3) constantes, um aumento de uma unidade testes:
percentual nos preços (D4) a taxa de juros reduziria aproximada-
mente em 0,06%; a queda na taxa de juros se daria devido à - verificação da regressão entre as variáveis exógenas dois a dois: 
queda nos preços e a depressão da economia medieval no século regredindo D2 (redução da população) sobre D1 (risco do crédito), 
XIV. tem-se R2 = 0,1392; regredindo D3 (tributos feudais) sobre D1 tem-se 

R2 = 0,4046; regredindo D4 (preços) sobre D1 tem-se R2 = 0,0099; 
O valor do coeficiente de determinação (R2) fora de regredindo D3 sobre D2 tem-se R2 = 0,44; regredindo D4 sobre D2 

91,32%, isto é, a variação das quatro variáveis exógenas tem um tem-se R2 = 0,4917; regredindo D4 sobre D3 tem-se R2 = 0,0773. Essas 
alto poder explicativo sobre a taxa de juros    . Na análise dos valo- regressões parciais implicam em baixa colinearidade entre as variá-

13
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veis; autocorrelação, pois, além da ausência da autocorrelação, houve 
- o teste de correlação entre dois regressores, os coeficientes das a rejeição de hipótese nula e o teste t é significativo (α = 10%, t4 > tc = 
regressões parciais foram: rD1D2 = -37,31%; rD1D3 = -63,61%;  rD1D4 1,6972 ). 
= -9,98%; rD2D3 = 66,33%; rD2D4 = -70,13% e rD3D4 = -27,82%. Des- Para uma análise de heterocedasticidade, considera-se a 
prezando as correlações negativas, apenas rD2D3 (redução da hipótese nula da não heterocedasticidade se o valor da estatística 
população e tributos feudais) indicou uma baixa  presença de for menor que o para teste do qui-quadrado. Para o teste White 
multicolinearidade, embora “essa regra não seja suficiente para a apresentado a estatística é menor que o valor crítico (n.R2 = 7,9846 < 
finalização do teste, mesmo que as correlações sejam baixas tc(χ)2 = 11,0705 para gl = 5 e α = 5%), e para o teste Breusch-Pagan 
(GUJARATI, 2000, p. 334); também (Θ = 3,9057 < tc(χ)2 = 9,4877 para gl = 4 e α = 5%). Logo, em 
- Fatores de Inflacionamento da Variância (VIF), (GRETL, 2011), ambos os testes rejeita-se a hipótese alternativa de heterocedastici-
apresenta os valores dos parâmetros (D1 = 2, 125, D2 = 4,022 e D3 = dade e se aceita a hipótese nula de homocedasticidade, confir-
2,611 e D4 = 2,817) que foram menores que 10 tendendo a não mando a teoria levantada inicialmente.
indicar colinearidade. 

Assim, a hipótese pré-estabelecida da não existência de 
multicolinearidade pode-se estender a uma fraca relação linear.

A equação 2 apresentou autocorrelação positiva e na A partir da equação 3, pode-se especular a taxa de juros no 
tentativa de eliminar o problema realizaram-se testes para o cálcu- final da Idade Média mediante dois cenários possíveis, pois, a Igreja 
lo de ρ^ (rô) segundo os métodos de Durbin-Watson, Prais-Winsten, só era tolerante quanto ao crédito a taxa igual ou inferior a 10% (D1), 
Cochrane-Orcutt, Theil-Nagar e teste g (Berenblutt e Webb) para houve redução drástica da população (D2) e os tributos feudais 
obtenção do valor da estatística Durbin (d). O resultado fora a eram onerosos (D3), mas os preços oscilavam (D4). Assim:  
inconclusão do teste tal que não se pode aceitar e nem rejeitar a - cenário 1: se todas variáveis assumirem valor zero, a taxa de juros 
hipótese de autocorrelação. Para fins de verificação da suposição seria em torno de 7,5%;
inicialmente levantada, o teste de Breusch-Godfrey para autocor- - cenário 2: se as variáveis D1, D2 e D3 assumissem valor zero e D4 
relação de primeira-ordem para 5 regressores ao nível de 5% reve- assumisse valor um a taxa de juros seria aproximadamente 4,3%.
la que n.R2 = 7,9527 menor que tc(χ)2 = 11,0705 (qui-quadrado), Desse modo, a previsão do modelo atende os estudos de 
que sugere a não autocorrelação. Assim, reestimando o modelo Pirenne, (1965, p. 221): “o impulso capitalista deste fim da Idade 
de forma a excluir a última amostra com base no método de Coch- Média revela-se [...] a partir do século XV, entre 10 e 5%”. Destarte, a 
rane-Orcutt a partir da estatística Durbin-Watson, tem-se a equa- equação (3) forneceu os valores da taxa (legal) de juros a média
ção (3): de 6% e isso pode ser explicado pela grave depressão que vigorava 

no final do período medieval.
Contudo, não se pode afirmar que as taxas propostas pelos 

dois cenários eram por toda a Europa, pois ao longo do texto as 
mesmas variavam para bem mais, e é de se considerar que eram 
casos isolados e de acordo com o contexto econômico e as diversi-

A equação (3) resolve (aparentemente), o problema da dades das várias partes da Europa medieval. Contudo, devido às 
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posições eclesiásticas e ao estado pecaminoso dos prestamistas Contudo, não se pode finalizar esta investigação sem um 
ou usurários, a taxa de juros permaneceu, de um modo geral, num exame mais detalhado do ambiente histórico-econômico em estu-
patamar próximo ao que a Igreja considera legal e isso de certa do, pois, muita particularidade ainda é pendente de informações 
forma freou a ânsia do lucro exagerado, inibindo a extorsão por mais objetivas, mas os resultados em primeira análise sugerem que o 
parte dos usurários que se aproveitavam  dos camponeses ou método proposto contempla alguns passos importantes da investi-
comerciantes (e até dos senhores feudais) no momento em que gação de forma a enriquecer a literatura. 
mais precisavam de auxílio. Porém, Fourquin, (2000, p. 286) adverte Entrementes, a equação (3) forneceu bases para a investi-
que “a doutrina da Igreja está[va] muito longe de ter representado gação levando em conta a plausibilidade teórica, da capacidade 
um grave obstáculo ao emprego de capitais nos negócios comer- explicativa, das estimativas, da previsão e da simplicidade 
ciais”, e “por vezes, a usura era camuflada de tal maneira que se (KOUTSOYIANNIS, 1978, p. 11). Logo, definiu-se como variável endó-
tornava muito difícil de denunciá-la, como o caso do câmbio gena a taxa de juros levando em conta as variáveis exógenas (risco 
seco, operado por meio duma letra de câmbio fictícia que menci- do crédito, redução da população, tributos feudais e os preços). Em 
onava operações de câmbio realmente não efectuadas' (LE suma, o uso do instrumental econométrico auxiliou o estudo da histó-
GOFF, 1982, p, 60). ria sócioeconômica sob outro ângulo, mas não se atreveu a alterar e 

nem reproduzir respostas próprias.  
Por fim, pela equação (3) foi possível traçar quatro cenários 

que evidenciaram a taxa de juros no final da Idade Média dentro 
dos dogmas aceitos pela Igreja, pela redução populacional, pelos O presente trabalho objetivou a adequação de contextos históri-
altos tributos e pela oscilação dos preços, de forma a considerar a cos no final da Idade Média com intenção de mostrar um modelo 
concessão do crédito de forma legal e moral vigente na época. com variáveis exógenas qualitativas (dummy), buscando interpre-

tar as quatro variáveis que influenciavam a taxa de juros. Assim, a 
equação (3) apresentou-se devido a incorporação das variáveis 
para risco do crédito (D1), redução da população (D2), tributos 
feudais (D3), os preços (D4) (esta reforçada pelo teste F devido à BELL, John Fred. História do Pensamento Econômico. Tradução de 
fase da A e B), a fim de explicar a taxa de juros no final do período Giasone Rebuá. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.
medieval na Europa ocidental. 

O problema da correlação foi formulado pelo teste de CIPOLLA, Carlo M. The Fontana Economic History of Europe: the 
multicolinearidade e foi fracamente detectado de forma a não Middle Ages. Londres: Glasgow, 1972.
comprometer as variáveis exógenas. Para análise da correlação 
dos resíduos usou-se os testes para detecção da autocorrelação e _____. Before the Industrial Revolution: European Society and 
de heterocedasticidade. O primeiro por meio de cinco métodos, Economy, 1000-1700. 2. ed. New York, 1980.
que posicionaram o valor da estatística d na região inconclusiva; 
não obstante, o teste de Breusch-Godfrey descartou a presença FOURQUIN, Guy. A História Econômica do Ocidente Medieval. 
da autocorrelação. Para o segundo, a heterocedasticidade, dois Tradução de Fernanda Barão. Lisboa: Edições 70 Editora, 2000.
testes contemplaram a hipótese nula de homocedasticidade.
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Sobretudo o trigo, com este produto conhecendo violentas 
flutuações no seu preço – em Toulouse de novembro de 1374 a 
abril do ano seguinte ele subiu 300% e de novembro daquele ano a 
abril de 1376 baixou 500% (Wolff) – mas mostrando uma tendência 
baixista de longa duração” (FRANCO JÚNIOR E CHACON, 1980, p. 
132).
 

Mankiw, (2010, p. 69).
 

Isto é, flutuações cíclicas, como os ciclos longos de Kondratieff 
(economista russo) ou de ondas longas, que caracterizam por 
estarem subdivididos em uma fase de expansão econômica (fase 
A) e outra de depressão (fase B).

 

É sabido que muitos membros da Igreja contratavam juros ao 

mesmo tempo em que inibiam, como “os próprios mosteiros, 

amiúde, infringiram os preceitos da Igreja” (PIRENE, 1965, p.20), e , 

segundo Fourquin (2000, p. 21), no mundo medieval as proibições 

eram “muitas vezes torneadas ou violadas

 

Gujarati, (2000, p. 334-335).

 
2Para um R  alto (acima de 0,8), considera-se uma alta 

probabilidade da existência do problema da multicolinearidade; 
2para um R  baixo (menor que 0,5), considera-se baixa correlação e 

pode ou não ser um problema de multicolinearidade (GUJARATI, 

2000, p. 334).

 

Gujarati, (2000, p. 422-434).

 

Gujarati, (2000, p. 377-380).

 

Média aritmética dos cenários.
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