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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 
docere '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 
resultados de pesquisas produzidas por professores, alunos da pós-graduação e técnicos da área das humanida-
des, prestando-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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O Porquê da Imagem da Capa

A Revista Eletrônica Documento/Monumento, do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), da 
Universidade Federal de Mato Grosso, brinda os leitores, no Vol. 11- N.1 - Jul/2014, com a imagem de formatura das alunas da 
Escola de Economia Rural Doméstica de Uberaba/MG - ESERD, Turma de 1955, acervo da própria instituição, hoje denominada 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro/Campus Uberaba/MG. Retrata a formatura de alunas 
que ingressaram na primeira turma da instituição, no curso de magistério rural, no ano de 1954. Cinco delas viriam a se tornar 
servidoras da ESERD, a partir de 1955. A imagem também permite rememorar o fio condutor que as levou a contar, a partir de 
suas experiências, a história da Economia Rural Doméstica a partir de suas atuações na educação.  Para tanto, elas compuseram 
relatos retomando lembranças que ativaram recordações e repassaram experiências na configuração dessa instituição escolar. 

Nilce Vieira Campos Ferreira é Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia em Minas Gerais (PPGEd/UFU), Mestre em Educação pela UNIFRAN/SP. Docente no curso de graduação em 
Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT/Cuiabá.
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A Revista Eletrônica Documento/Monumento promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional - NDIHR, da Universidade Federal de Mato Grosso, em sua edição - Volume 11, n.1 - julho 2014 - integra os 
festejos comemorativos do 6.º Ano de sua criação - momento especial para dar prosseguimento ao percurso do 
periódico. Nesta ocasião festiva vem apresentar à comunidade científica brasileira e estrangeira, desde a sua criação 
no ano de 2009, resultados de investigação de professores e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e 
pesquisa e particulares, sem perder de vista o propósito do debate técnico - cientifico essencial para o 
amadurecimento do conhecimento. 
Trata-se de uma revista on-line, meio amplamente democrático, acessível no meio intra e extra-acadêmico que cria e 
oferece aos leitores, alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores, condições para que possam não apenas 
apreciar os diferentes textos, mas também publicar seus trabalhos e ofertar ricas e preciosas colaborações. Frente aos 
desafios, a Revista graças ao desempenho de seus colaboradores, dos membros do Conselho Consultivo e de seus 
editores, tem-se mantido fiel à proposta de tornar o periódico aberto às contribuições de pesquisadores que atuam no 
âmbito da preservação da memória histórica.
Nesse Volume 11 da Revista Eletrônica Documento/Monumento/2014, apresentamos artigos, palestras, resenha 
descritiva, fontes inéditas comentadas, resultados de palestra e entrevista, de autoria de professores, alunos e técnicos 
de várias instituições de ensino superior do país e do exterior, de empresas públicas e privadas e de particulares, a 
respeito de temáticas e abordagens diferenciadas, como a palestra proferida por  em solenidade Otávio Canavarros
de aula inaugural do Programa de Pós-graduação em História (UFMT), ano letivo de 2014, tecendo considerações 
sobre a História: a construção historiográfica. Já o texto de e apresenta Elizabete Tamanini  Judith Steinbach 
reflexões decorrentes de estudos e experiências sobre museus e educação e, em especial, apresentam resultados de 
Ações educativas desenvolvidas pelo Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville/SC em Projetos envolvendo 
Ensino Formal e participação comunitária na perspectiva da preservação e da Arqueologia Pública; o terceiro texto, de 
autoria de  e procura discutir e analisar a atuação de Alessandra Cristina Furtado Magda Carmelita Sarat Oliveira 
católicos e protestantes na educação escolar brasileira, no período compreendido entre os séculos XIX e XX e, 
inicialmente, examina a influência do movimento ultramontanista na educação escolar brasileira ocorrida no século 
XIX, focalizando o papel desempenhado por Congregações Religiosas Femininas nos colégios. Num segundo 
momento, busca refletir os aspectos da educação protestante, especialmente da educação metodista, idealizada por 
estrangeiros norte-americanos, através de suas instituições escolares; a seguir Nilce Vieira Campos Ferreira 
apresenta reflexões a partir dos relatos orais de docentes e servidoras da Escola de Economia Doméstica de Uberaba  
(MG) procurando circunscrever ações e atitudes associadas ao processo de institucionalização escolar, nem sempre 
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registradas, que se destacaram como práticas escolares e, alguma nuance da cultura escolar brasileira que se associam 
ao processo de institucionalização escolar, intimamente ligados às experiências e vivência de quem nele atuou; assim, 
o artigo de tem como foco o estágio do Curso de Pedagogia de uma IES Maria das Graças C. da S. M. G. Pinto  
pública, do RS, Brasil, na perspectiva de quem já é professora (estagiária - professora) mediante relato e experiência 
de três alunas estagiárias do Curso de Pedagogia, sendo professoras propiciou a reflexão acerca das práticas que 
realizavam antes e depois do estágio, concebido como o “momento do fazer” e a teoria voltada ao “pensar”; Claudia 
Cristina Azeredo Atallah apresenta discussão sobre a importância da Fazenda Jesuítica de Santa Cruz para o estudo 
da dinâmica social e mercantil da América portuguesa do século XVIII. Concomitante, analisa com base no conceito 
de documento/monumento do historiador Jacques Le Goff, a construção de uma memória coletiva em torno do 
assunto, utilizando como material para tal empreitada a obra do jornalista Benedicto de Freitas, de 1985; a autora 
Noelly Gomes da Silva  analisa o documento A relação da aclamação que foi escrita para descrever as festas 
realizadas para o rei D. José I, procurando revelar como se processaram aqueles festejos na capitania de Pernambuco, 
mais especificamente entre a vila de Recife e cidade de Olinda, destacando o empenho das elites locais em organizar e 
principalmente participar das festas mostrando-se como súditos fieis e comprometidos ao novo soberano; já o texto de 
Karine Krewer  José  e tem o propósito de analisar os conceitos de homotécia e faber presentes na obra Carlos Leite
“Hermes: uma filosofia das ciências” de Michel Serres, assim como ressaltar a perspectiva antropológica que Serres 
lança para o estudo da ciência. Para isso se apoia nos capítulos O que tales viu sob aos pés da pirâmide e Origem da 
geometria, da obra referida, uma vez que neles há interessantes pistas para detectar o momento em que a geometria 
emerge; ainda nessa linha, os autores ,  e José Carlos Leite  Wuldson Marcelo Leite e Sousa Antonio José Dinis 
Ferreira tendo Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman como referência, buscam retratar como o mundo 
contemporâneo vê a temporalidade. Ao descolar-se das visões de mundo do passado, em que o foco esteve ou voltado 
para o pretérito ou para o futuro, a contemporaneidade esposa a chamada cultura presentista. Junto a esta reflexão 
sobre a presentidade, que marca a cultura de nossos dias, o texto busca indicar as implicações da “mentalidade 
presentista” no que se refere à preservação dos recursos naturais; assim, ,  Mamadu Lamarana Bari  Fernando 
Tadeu de Miranda Borges Antônio Cesar Santos e buscam desenvolver ideias sobre o desenvolvimento na África 
Subsaariana e subsidiar com alguns debates acerca do desenvolvimento econômico. Vez que a África subsaariana 
continua sendo um ponto de estrangulamento no debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico, em primeiro 
lugar, por se confrontar com alguns fatores sociais e culturais que contrastam com o racionalismo econômico 
cartesiano, porque o homem africano como o poeta Leopoldo Sedar Senghor definiu, ele é emotivo por natureza, 
portanto o ser para ele é eivado de emoção e essa emoção muitas vezes é carregada do existencialismo étnico-tribal; a 
seguir, é  que apresenta o levantamento do perfil socioeconômico dos trabalhadores Nilmara Meireles Fonseca  
braçais da atividade extrativista mineral aurífero da cidade Mato-Grossense, Peixoto de Azevedo. Tendo também o 
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intuito de conhecer a vivência destes trabalhadores, ou seja, sua realidade do dia-a-dia; o texto de Gabriel Rey Leitão 
de Figueiredo  procura abordar os principais modelos de desenvolvimento econômico da economia brasileira e mato-
grossense, dividindo-os em dois períodos cíclicos: ciclo primário exportador (1880 a 1930) e ciclo da industrialização 
(1930 a 1980). Segundo autor a releitura desses dois ciclos, considerados clássicos na historiografia econômica 
nacional, pode auxiliar na compreensão do modelo de desenvolvimento econômico mato-grossense da segunda 
metade do século XX, e da primeira década do século XXI, que se encontra ainda fortemente atrelado à produção de 
produtos primários e ao mercado externo; o texto dos autores Benedito Dias Pereira, Carlos Magno Mendes, 
Arturo Zavala Zavala, Daynne Darth Ananias e Gabriela Tavares Gomes Vilas Novas com base nas principais 
Escolas: Clássica, Neoclássica, Marxista e Keynesiana, procuram analisar crescimento, desenvolvimento e 
desenvolvimento econômico na agricultura, compreendidas como categorias econômicas e apontam trilhas de 
convergências teóricas entre elas; já o estudo de busca expor algumas reflexões a respeito da Robson Antonio Grassi 
dificuldade que os economistas apresentam ao divulgar para o grande público a sua ciência. Mostra-se que tal 
dificuldade fica mais nítida quando se compara a economia com outras áreas complexas do conhecimento (física e 
biologia, por exemplo), que apresentam melhores resultados em tal tarefa; e por último, Mauro Henrique Miranda 
de Alcântara apresenta uma resenha descritiva da obra de BARMAN, Roderick J. “Imperador Cidadão” (2012).   
Este número da Revista dedica-se às pesquisas embasadas em fontes documentais, sendo seus colaboradores, em sua 
grande maioria, adstritos às áreas das humanidades, porém o espaço está aberto para receber contribuições de todos os 
campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas científicas que timbra a 
trajetória histórica da UFMT ao longo dos 44 anos de existência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA: A CONSTRUÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA

Prof. Dr. Otávio Canavarros 
Departamento de História/UFMT

Estimados professores, caros pós-graduandos e ex-alunos de História:

 Que minhas palavras iniciais sejam de agradecimento pela honrosa oportunidade de aqui estar, dirigindo-
lhes a palavra, nesta solenidade de aula inaugural do Programa de Pós-graduação em História, do ano letivo de 
2014. Portanto, meu muito obrigado à Chefia do Departamento de História e à Coordenação do Programa de Pós- 
Graduação em História, nas pessoas dos professores doutores Flávio Paes Filho, Leandro Duarte Rust e Anderson 
Roberti dos Reis.
 Discorreremos sobre o nosso entendimento da escrita historiográfica, suas especificidades e qualificações, 
como ciência, arte e filosofia, pois entendemos que esses conhecimentos são indispensáveis ao métier do historia-
dor em sua construção teórica do objeto. Pretendemos tecer comentários a respeito da natureza coletiva das 
tarefas historiográficas, isto é, mesmo sendo a escrita da História uma realização individual, na maior parte dos 
casos, com registros indiscutíveis de autoria definida e individualizada, mesmo assim, coletivos são a problemática, 
a linguagem, o conhecimento, a compreensão, a empreitada, o modismo e, principalmente, os desafios da 
época, da geração, dos novos tempos. Portanto não adentraremos, de forma específica, sobre a natureza ontoló-
gica da História, questão perene que permanece atual. Apenas faremos algumas, poucas, considerações sobre a 
História.

OS PRIMÓRDIOS
 
 Nos tempos primordiais, predominavam os mitos, as lendas fantásticas sobre as origens. Eram tempos de 
interação mágica com a natureza. O mito foi se propagando pelos cantos épicos, dando origem à retórica que 
incentivava a memória, gerando a necessidade de registros para a consagração dos feitos memoráveis. Eis aí o 
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surgimento da História, caracterizada por escrita própria e voltada 
para os registros seletivos do passado. 

O CONHECIMENTO ELABORADO

 A História, como disciplina, tem como objeto amplo, o 
campo das vivências humanas e suas expectativas de vida. 
Portanto, requer um conhecimento coletivo, pois suas implicações 
são essencialmente sociais. Para que seja um conhecimento 
elaborado, e não vulgar ou de memória pessoal, deve ser construí-
do racionalmente, com métodos claros e definidos. E quanto mais 
elaborado, mais valorizado se torna esse campo do conhecimen-
to. 

SUA COMPLEXA NATUREZA

 Sua natureza não é simples, como pode parecer inicialmen-
te. É complexa, envolve dimensões não homogêneas. É um 
conhecimento multidimensional. Optamos por empregar o termo 
conhecimento por entender que tem mais abrangência e, pare-
ce-nos, mais apropriado que os demais, como ciência, literatura 
ou filosofia, embora envolva pelo menos essas três áreas do saber.

COMO CIÊNCIA

 Nosso conhecimento tornou-se ciência, a partir do século 
XIX. Hoje tem um reconhecimento consolidado de disciplina 
científica com teorias, métodos e técnicas de pesquisa bem 
elaborados e diversificados, desde metodologias quantitativas e 
seriadas aos jogos de escalas. Os domínios da História se expandi-
ram exponencialmente, invadindo áreas afins ou demonstrando, 
na prática, que as Humanidades que constituem a sua problemá-
tica, dão a sua homogeneidade. Enfim, sabemos que nem só de 
métodos e técnicas vive a História. Portanto, nem só de ciência. 
Seus domínios são mais vastos.

COMO NARRATIVA

 A História é escrita, mesmo a história oral. Seu gênero é a 
narrativa, portanto um artefato literário, identificado ao campo da 
literatura e da retórica, como no tempo das Humanitas latinas. Se por 
Literatura tomarmos o conjunto de artefatos e conhecimentos 
literários, veremos que História e Literatura têm muito em comum, 
além das narrativas representacionais. Elas envolvem a memória e a 
ficção, mesmo sendo a memória, contínua, diferente da História, 
descontínua. É a diferença entre a rememoração e a construção 
narrativa. Mesmo diferentes, a memória foi a motivação da História, 
para salvar do olvido os grandes feitos, e constituiu sua matéria prima 
fundamental. Sem memória, não há conhecimento, em geral.
 Do lado da ficção, nem toda Literatura é ficção, há crônicas, 
contos históricos, relatos de viagens, etc. Assim como, nem toda 
ficção é literatura, como as hipóteses jurídicas e os teoremas mate-
máticos (Lima, pp:279/280). A ficção é fruto da faculdade de imagi-
nação criadora da mente. Essa faculdade, voltada ao passado, cria 
mitos. Para o presente, cria ideologias e para o futuro, utopias, 
projetos, horizontes de expectativas. Não há História ou Literatura 
sem mitos, ideologias ou utopias. Elas são produtos dos mais impor-
tantes do imaginário humano. No campo das Humanidades, não há 
pensamento puro, sem valores, isso envolve juízos e significados. 
Nosso pensamento é impuro, posto que a linguagem utilizada é 
impura e heterogênea, como toda cultura, da qual é expressão.
 Segundo Paul Ricoeur, as narrativas históricas têm estas carac-
terísticas básicas:

- são relatos verdadeiros ( buscam a verdade factual ou por 
verossimilhança);
- são relatos sobre a experiência vivida, portanto, do pretérito, 
do ocorrido;
- são relatos referentes, sobre alguém ou alguma coisa para 
alguém. A referência é a situação extra-discursiva da narrati-
va. (Ricoeur, pp: 155ss).
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 Ricoeur considera a referência extra-verbal a marca distinti-

va do discurso histórico. Não haveria História sem referências ao 

acontecimento.
 Outro ponto de intersecção recíproca entre História e Litera-

tura é que são fontes inspiradoras uma à outra. A História sempre 

recorreu à Literatura, principalmente depois do romantismo. A 

Literatura é insubstituível na configuração dos painéis para a 

descrição do quadro histórico ou de personagens típicas de 

época. Como não se lembrar de passagens de Tolstoi no cenário 

de Borodino, ou de Victor Hugo no episódio da retirada da Grand 

Armée ou ainda de cenas prosaicas da Comédia Humana.
 Por tudo isso, é inescapável que a História não seja também 

arte literária, estilo e gênero literários. No entanto, isso ainda não é 

tudo.

COMO FILOSOFIA

 Talvez seja a dimensão maior. Nela se encontra a herme-

nêutica com suas operações de interpretação e avaliações de 

significados e sentidos. Cria, identifica e atualiza valores. Suspeita-

mos que nesta dimensão se encontram toda teoria e crítica históri-

cas.
 Na operação historiográfica de Ricoeur, composta por três 

níveis diferenciados, quais sejam: o arquivístico/documental (le-

vantamento de fontes e dados); o explicativo/compreensivo (a 

concepção da trama) e o escritural/representativo (a narrativa), 

em todos eles, desde o início, há atividade interpretativa do 

historiador para a implementação do projeto, visando correspon-

der ao pacto de validação na recepção da leitura pelo público. 

Cabe lembrar aqui que, pela moderna teoria da estética da 

recepção de uma obra, apenas a leitura é capaz de realizá-la, 

como mensagem, portanto como conclusão do texto. 

SUA FUNÇÃO

 Para nós, a construção historiográfica tem a natureza de 
diálogos, entre pares, entre gerações e entre culturas. Diálogos de 
significados e de sentidos da existência, em níveis variados da expe-
riência vivida por indivíduos, grupos ou povos. O gênero dialógico 
dessa narrativa implica ou exige a sua conformação coletiva ou 
cultural. Mesmo uma escrita de si, autobiográfica, não o é para si, 
mas para outrem. A escrita demanda leituras, que demanda juízos. 
Nenhuma leitura é neutra, nenhum juízo é vazio de significados. Pode 
não haver atos imediatamente, mas a prática da leitura nunca foi 
inconsequente. Assim, afirmamos: a História é uma obra coletiva por 
excelência! Dialógica, portanto, coletiva.
 Insistamos no dialogismo, pois, essa luta de interpretações, 
que denominamos História, ela é bifrontal, qual Jânus: uma face 
voltada para o passado, para a escrita preservada, onde pelo 
estudo do campo das experiências, formamos o nosso conhecimen-
to, e a outra voltada para a posteridade, no horizonte de expectati-
vas, onde imaginamos utopias ou possibilidades melhores no porvir. É 
o projeto esperança da História.
 Mas, voltemos ao dialogismo. Como ele é necessariamente 
coletivo, portanto plural, persuasivo, não imperativo, em busca da 
construção da verdade factual objetivando o bem comum. 
Enquanto as ciências exatas e naturais se caracterizam pelo mono-
logismo da verdade racional, imperativa, o dialogismo da História 
procura o convencimento e não a imposição. Convivemos com 
versões e opiniões, apesar de nosso esforço pela demonstração em 
nossa argumentação para o conhecimento elaborado. A evidência 
da prova faz parte da natureza do nosso discurso, é a referência 
extra-verbal da qual falávamos. A persuasão, o diálogo e o conven-
cimento, comprovam que o discurso histórico requer publico interes-
sado nas causas que envolvem os destinos da coletividade, seja 
como identidade, seja como projeto. A propósito, notaram a afini-
dade entre esses desígnios e aqueles da Grande Política? Em nosso 
entender, não se trata de mera coincidência, posto que, comum 
nas altas esferas das Humanidades.
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SUA HISTORICIDADE

 Por historicidade entendemos a condição histórica da 
percepção do tempo pelo historiador, ou melhor, da percepção 
da articulação da divisão do tempo, entre passado, presente e 
futuro, por parte do historiador. Segundo Reinhart Koselleck, inter-
pretado por François Hartog, essa percepção toma a forma de 
três modos distintos: memória (no presente do passado), a forma 
de atenção (no presente do presente) e de expectativa (no 
presente do futuro). É uma categoria que visa produzir maior 
intelegibilidade à História. Seus modos distintos levam à configura-
ção de regimes de historicidade, uma semântica dos tempos 
históricos, “como, em cada presente, as dimensões temporais do 
passado e do futuro haviam sido correlacionadas”, conforme o 
autor de “Futuro passado”.
 Voltando a François Hartog, esse autor defende, na esteira 
de Koselleck, a existência de três regimes de historicidade bem 
definidos na História ocidental. Primeiro – o regime da “História 
magistra vitae”, de Cícero, que privilegiava a percepção do 
passado pela exemplaridade dos feitos, o que implicava na 
glorificação da tradição, reforçando a mesma percepção. Foi o 
regime de historicidade mais duradouro, chegando até o grande 
século XVII. Era o passadismo.
 No Iluminismo, a História muda de status disciplinar e ganha 
maior proeminência no movimento de assalto geral da razão, 
dando início ao processo denominado de Crítica e Crise, por 
Koselleck, em sua tese de doutoramento. Com isso, a noção de 
processo é incorporada à História e assimilada àquela de progres-
so, formando o par categórico-ideológico processo/progresso, 
fundamento do futurismo, que ganhou expressão na nova Filosofia 
da História. Esse regime de historicidade futurista, isto é, horizonte 
de expectativa privilegiando o futuro como promessa, esgotou-se 
nestes tempos de modernismo tardio ou pós-modernidade. 
 De acordo com Hartog, estaríamos vivenciando historica-
mente um novo regime no campo de experiências e expectativas. 

Ainda em formação e mal delineado, mas com características 
marcadamente presentistas, privilegiando o atual. Nas palavras do 
autor de “Regimes de Historicidade”: “O presentismo pode, assim, 
ser um horizonte aberto ou fechado: aberto para cada vez mais 
aceleração e mobilidade, fechado para uma sobrevivência diária e 
um presente estagnante... a do futuro percebido, não mais como 
promessa, mas como ameaça, sob a forma de catástrofes...” (Har-
tog, p:15) Enfim, tempos de crise, tempos alegres e tempos sombrios, 
dizem alguns pensadores. Entre eles, destaca-se o filósofo Dany-
Robert Dufour, da Universidade Paris VIII, autor de “Cidade perver-
sa”, recém-lançado. Estranha, para não dizer macabra, essa per-
cepção de combinação de tempos. No século XX, tivemos os ale-
gres anos vinte e os sombrios anos trinta, sucessivamente, porém, 
não concomitantemente. Hoje, Dufour percebe, em plena ascen-
são de uma cultura do espetáculo (cf. Guy Debord e Vargas Llosa), 
massificada e banalizada, o triunfo do “amor sui”, em contraposição 
ao “amor Dei”, conceitos agostinianos. Segunda a tese bem funda-
mentada do autor, estaríamos assistindo ao retorno pleno das ideias 
principais do marquês de Sade, da redução (e manipulação) do 
outro em simples objeto de prazer. O imperativo do gozo a qualquer 
custo, mesmo contra o outro! Principalmente contra o outro, prazer 
sádico máximo.

SUAS EFEMERIDADES

 Efemeridades, conjunto de efemérides, remetem ao aspecto 
efêmero, passageiro, transitório, dos acontecimentos humanos e 
também à memória e recordação periódica deles. A História, como 
disciplina social e política, não prescinde das efemérides, pelo 
contrário, as comemora em todos os níveis. Até o nosso Departa-
mento, ainda em 2009, não deixou de realizar um evento comemo-
rativo, pelos trinta anos do Curso de História da UFMT. 
 Este ano de 2014 é particularmente rico em efemérides, algu-
mas com significados universais. Como não se lembrar do 1 de 
agosto de 1914, quando a Europa assistiu, chocada e sem acreditar, 
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todo um sistema de alianças políticas entre Estados se movimentar 
rumo à catástrofe, dando fim, para sempre, do momento maior de 
esplendor do Continente, até então, a sua, “belle époque”. Não 
sabiam os contemporâneos que mais que a Grande Guerra, eles 
iniciavam uma sequencia delas, acompanhadas por uma corte 
de revoluções e tormentos. Foi sem dúvida uma nova Guerra dos 
Trinta Anos que ceifou mais de sessenta milhões de vidas. Diante 
desse horror do século XX, as palavras não conseguem exprimir 
nosso espanto, impondo-se involuntariamente o silêncio que grita, 
como o epitáfio aos que tombaram em Paris: Pardon, n'oubliez 
pas!
 Para essa efeméride, a USP, representando a Universidade 
brasileira, está convocando um grande Seminário Internacional, 
que terá lugar em São Paulo, em novembro próximo.
 Outra efeméride, importantíssima, neste ano de final 04, diz 
respeito aos cinquenta anos do golpe militar de 1964, quando 
houve o rompimento constitucional da ordem jurídica da nossa IV 
República. Naquele momento singular da democracia brasileira, 
no contexto da guerra-fria ideológica, a radicalização das forças 
em confronto quase provocou uma guerra civil no Brasil, tragédia 
inimaginável. As forças em choque demonstraram muita imaturi-
dade política naquele episódio. As esquerdas quiseram transfor-
mar um governo liberal-trabalhista, como o de Jango, em instru-
mento de mudanças reformistas radicais, o que assustou a classe 
média brasileira, ainda bastante conservadora. As direitas extre-
madas souberam aproveitar o descontentamento dos líderes 
militares, e embarcaram na aventura golpista, da qual a Nação 
com muito sacrifício saiu, após vinte anos de ditadura. Viu-se que 
as consequências do rompimento da ordem constitucional vão 
muito além das mortes, prisões e censuras. A rigor, apenas com a 
proclamação de uma nova Constituição, em 1988, retomamos o 
caminho desejado de viver em um Estado de direito. Nossa demo-
cracia é nova, mas fruto da realização política de um povo mais 
amadurecido e ponderado, que hoje sabe distinguir livre manifes-
tação de truculências.

 Dessa nefanda experiência de Estado de exceção, não passa 
desapercebida dos historiadores dois fenômenos que estiveram na 
origem do movimento político-militar de 1964: a corrupção e a 
inflação. A ditadura, quando saiu de cena, deixou ambas em alta, 
como legado de sua triste memória. Outro aspecto a salientar nessa 
efeméride, e preocupante, é avaliar como foi longevo o tempo 
discricionário na História do Brasil do século XX, mais de um terço sob 
Estado de exceção. 
 Para finalizar a nossa palestra, não poderíamos deixar de 
referir a uma terceira efeméride, neste ano de 2014. Trata-se de 
comemorar os sessenta anos do lançamento do livro de Hannah 
Arendt, “Entre o passado e o futuro”, série de ensaios de 1954, com 
nove edições inglesas e sete em português. Sobre ele, disse Celso 
Lafer: “Dentre os livros de Hannah Arendt, é Entre o Passado e o 
Futuro aquele onde pulsa o conjunto de inquietações, a partir do 
qual a autora ilumina a reflexão política do século XX. Nele contém 
praticamente todo o temário de sua obra, constituindo, portanto, 
num excelente ponto de partida para o estudo de seu pensamen-
to”.
 Esse livro, escrito sobre a situação entre 'o não mais' e 'o não 
ainda', como diz a autora, é todo ele voltado para a dignidade da 
Política e sobre a natureza essencial da crise contemporânea e de 
seu mal-estar. São oito ensaios nos quais Hannah Arendt analisa 
detalhadamente o fenômeno mais importante: a quebra, a fissura 
radical entre o Passado e o Futuro e, com isso, as perdas da Tradição, 
da Autoridade e da Religião, uma transvalorização negativa dos 
valores.
 Dentre os ensaios, os quatro primeiros são de natureza históri-
ca e precursores da preocupação tanto de Koselleck, como de 
Hartog sobre a Historicidade e seus regimes. Nessa área, também, 
Hannah Arendt foi pioneira nos tempos atuais. Nesses primeiros 
ensaios, a autora desenvolve os temas da relação entre a Tradição e 
a Época Moderna, sobre as diferenças entre os conceitos, antigo e 
moderno, de História, demonstrando como o conceito antigo esta-
va centrado no passado, visto pelo viés da tradição e da autorida-
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de, enquanto o conceito moderno era voltado para o 'fazer histó-
ria', o processo, o progresso e o futuro, desqualificando a dimen-
são pretérita, fazendo tábua rasa do passado. Uma revolução 
epistemológica de sentido negativo da filosofia política marxista 
contra a filosofia da História hegeliana, com as asserções: o traba-
lho cria o homem (animale laborans e não animale rationale); a 
violência é a parteira da história, desqualificando a persuasão da 
tradição grega e, finalmente, a atualização da Filosofia na Política 
e não na História, como advogava a metafísica de Hegel, pois era 
uma visão teórica e a posteriori dos acontecimentos. Em suma, na 
Filosofia da História, havia uma interpretação compreensiva, 
enquanto na nova Filosofia Política da História havia uma interven-
ção participativa, uma politização da Filosofia.  Ainda nessa 
primeira parte dos ensaios, a autora analisa os conceitos de Autori-
dade e de Liberdade na História.
 Na segunda parte, fundamentalmente, ela estuda, em 
profundidade, a crise do mundo contemporâneo, respectivamen-
te, na Educação, na Cultura e na Política. Aliás, o pequeno e 
denso, ensaio sobre 'A crise na Educação', não constava da 
edição original, visto que se tratava de uma conferência proferida 
na Alemanha no ano de 1958. Tão pequeno, apenas 28 páginas, e 
tão rico em observações e proposições. Foi a única meditação 
eminentemente pedagógica na grande obra de Hannah Arendt 
e os americanos se voltaram para ela, depois que os bips do 
Sputinik espantaram o mundo em 1957.
 O que dizia Arendt nesse ensaio? Que o fato transcendental 
na Educação é a natalidade, a renovação das gerações, que o 
mundo deve ser apresentado com amor aos recém-chegados, 
portanto, que o 'Amor mundi' é fundamental, que é isso, essa 
inspiração agostiniana, a base da tradição e da cultura, sem o 
qual não é possível a boa educação. Como cultivar esse 'Amor 
mundi' num quadro de conflitos raciais e sociais generalizados? A 
autora nos informa que a alternativa desse caminho é a desertifi-
cação espiritual do mundo, a aceitação de um mundo hostil a ser 
interiorizado pelas crianças.

 Recentemente, a doutora em pedagogia Vanessa Sievers de 
Almeida, alemã de nascimento e radicada no Brasil, editou sua tese 
“Educação em Hannah Arendt: entre o mundo deserto e o amor ao 
mundo” (Cortez, 2011), na qual ela discute o desafio do texto da 
filósofa: “como educar as crianças num mundo que está se desman-
telando”?  Chega à conclusão de um novo humanismo, que “a fé 
no fato de os seres humanos serem, em princípio, capazes de consti-
tuir um mundo humano permeia a obra de Arendt” (Almeida, p: 229). 
Que, “para educar, no entanto, é preciso ter algum compromisso 
com o mundo para que os alunos, a esse exemplo ou contra ele, 
possam estabelecer o seu vínculo com esse espaço e seu legado. 
(...) Quando o moderno estranhamento do mundo toma conta da 
educação, ela perde o seu sentido. Sem um mundo que vale a pena 
ser apresentado, não há educação.  Quando perdemos as tradi-
ções (passado) e os projetos (horizonte de expectativas, futuro, 
parênteses nossos) que nos ligam uns aos outros e estabelecem um 
espaço-entre (presente), estamos expostos à desertificação do 
mundo” (Almeida, p: 230).
 Portanto, a questão é impedir que a nossa “insatisfação com o 
mundo”, com aquilo que não faz sentido, com as barbaridades, se 
imponha ao nosso sentimento positivo do mundo e uma boa manei-
ra “de estabelecer um vínculo com o mundo é contar a história dele. 
Na narrativa os fatos podem se tornar significativos... É uma tentativa 
de compreender e de se reconciliar com o mundo” (Almeida, p: 
231). Portanto, uma apresentação didática do mundo às crianças 
começa pela sua História.
 O texto do ensaio sobre “A crise na cultura: sua importância 
social e política” é, com certeza, o que mantém mais a atualidade. 
Nele a autora examina o fenômeno da cultura de massas em uma 
sociedade de massas, considerando essa cultura uma contradição 
em termos. Mostra que na psicologia das multidões dos homens de 
massas, sobressaem: sua solidão, sua excitabilidade e falta de 
padrões, sua capacidade de consumo e, sobretudo, seu egocentris-
mo e alienação do mundo. Por isso, a sociedade de massas, ao 
contrário da antiga sociedade, que cultivava a cultura, valorizava e 
desvalorizava objetos culturais, “não precisa de cultura, mas de 
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diversão, e os produtos oferecidos pela indústria de diversões são 
com efeitos consumidos pela sociedade exatamente como quais-
quer outros bens de consumo. (...) Há cada vez mais tempo livre 
que cumpre ocupar com entretenimentos (Arendt, p: 257). A 
implicação sócio-política advinda disso é que “a capacidade 
para julgar é uma faculdade especificamente política... a saber, a 
faculdade de ver as coisas não apenas do próprio ponto de vista 
mas na perspectiva de todos aqueles que estejam presentes...” 
(Arendt, p:275). Segue daí que, contamos com pessoas formadas 
na cultura de massas, do entretenimento, do “panis et circenses” 
para os discernimentos políticos da atualidade.
 Para finalizar, diremos apenas que o derradeiro ensaio 
“Verdade e Política” é um verdadeiro monumento à análise 
categorial. Nele a filósofa estava à vontade para discorrer sobre o 
seu tema predileto. A Verdade, como categoria racional, abstra-
ta, e a Verdade como categoria factual, empírica. Ela defende as 
duas abordagens, mas, no final do ensaio, pragmaticamente diz: 
“conceitualmente, podemos chamar de verdade aquilo que não 
podemos modificar; metaforicamente, ela é o solo sobre o qual 
nos colocamos de pé e o céu que se estende acima de nós” 
(Arendt, p: 325). 
 O senso prático, o bom senso de fundo aristotélico desta 
asserção de Hannah Arendt, nos indica a sua genialidade política, 
isto é, a utilização do espaço público para a discussão dos proble-
mas coletivos relevantes, quer através da Academia, da Imprensa 
ou, como outrora, na Polis, tendo como método a argumentação, 
a retórica e o convencimento. Sem coerções, pois onde se empre-
ga a força, saem à política (no sentido primordial, de espaço 
público para livre discussão) e a autoridade (moral, advinda da 
tradição) e entra o poder, este sim, como relação de forças, o 
espaço maquiavélico. Quem descreveu em minúcias o poder 
totalitário, tinha autoridade para dissertar sobre essa questão do 
poder. Então, chegamos à existência de dois meios, dois métodos, 
na utilização política da verdade: a persuasão e a violência, que 
“podem destruir a verdade, não substituí-la”. Portanto, “considerar 

a política da perspectiva da verdade, significa situar-se em uma 
posição exterior ao âmbito político... o ponto de vista exterior ao 
domínio político” (Arendt, p: 320). Como foi a posição de Platão, nos 
diálogos da República. Enfim, tanto a persuasão (a retórica), como a 
violência (a força) podem destruir a verdade que, em cada contex-
to, representa metafisicamente uma espécie de “razão histórica”, 
que só pode ser avaliada pela posteridade, pois, segundo já se 
afirmou, a coruja de Minerva só levanta voo ao anoitecer, quando 
alguma forma de vida já envelheceu. Obrigado.
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RESUMO

 As reflexões sugeridas neste texto são decorrentes de estudos e experiências sobre museus e educação e, 
em especial, apresentam resultados de Ações educativas desenvolvidas pelo Museu Arqueológico de Sambaqui 
de Joinville/SC em Projetos envolvendo Ensino Formal e participação comunitária na perspectiva da preservação e 
da Arqueologia Pública. A partir dessas experiências, ressaltam-se complexidades presentes na instituição museoló-
gica contemporânea frente a diferentes contextos territoriais e às desigualdades de acessibilidade da informação 
e formação básica escolar, apontando como pressuposto a consolidação de políticas públicas de educação e 
patrimônio.
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ABSTRACT

 The reflections given in the text are derived from studies and 
experiences about museums and education and, in particular, 
show results of Educational Actions developed by the Archaeologi-
cal Museum of Shellmound of Joinville/SC in Projects involving 
Formal education and community participation in the perspective 
of preservation and of Public Archeology. From these experiments, 
we emphasize the present complexities in the contemporary 
museum institution in face of different territorial contexts and 
inequalities of accessibility of information and basic training school, 
pointing as presupposition the consolidation of public policies of 
education and patrimony. 

Keywords: Education, Museum, Community Participation.

 

T
em-se como pressuposto que a educação em museu é 
algo intrínseco à sua existência, estando ele aberto ou 
fechado. Os estudos sobre o surgimento dos museus 

passam pelos gabinetes de curiosidades, pelos jardins botânicos, 
chegando ao conceito de museu defendido pela UNESCO ou 
ainda, conforme a Mesa Redonda de Santiago do Chile (1972), 
“como instrumento de educação, intervenção social e de 
desenvolvimento das populações” (Tamanini, 2000). Pode-se 
observar, contudo, que essa estreita ligação entre Museu e a 
Educação no Brasil e na América Latina vem constantemente 
sendo rediscutida à medida que o conceito de museu é re-
significado ou que se rediscute a educação enquanto categoria 
para além do Ensino Formal. Para a nossa compreensão, essas 
relações são compreendidas dentro de um processo dialético. Por 
se tratar de um espaço de educação não formal, o museu dispõe 
de uma maior autonomia no trato com as temáticas/conteúdos 

quando comparado à educação escolar. Diante das 
especificidades de cada museu, busca-se o fio condutor dos 
conteúdos/problemáticas nos patrimônios culturais que lhe são 
peculiares e que constituem o seu acervo, ou seja, a cultura material 
das diversas sociedades, resultados da produção humana, e, por 
conseguinte, nas memórias subjacentes a essa produção. Quando 
pensamos sob uma perspectiva dialógica¹, recorremos ao conjunto 
das representações sociais para o estabelecimento de 
negociações, construindo, a priori, a possibilidade de se optar a 
respeito das memórias, das identidades que significam o patrimônio 
social a ser conservado e preservado. Esses elementos são forjados 
em espaços criados oficialmente como os tradicionais museus, ou 
também espaços com novas concepções de cuidado, seleção e 
socialização do Patrimônio como “casa de cultura”, “espaço de 
referência comunitária”, “museu vivo”, “eco-museu”, “museu 
comunitário”, “museu integral”, “centro cultural”, “arquivo de 
referência da cultura popular” e muitas outras experiências que 
contribuem sobremaneira nas reflexões destas problemáticas 
contemporâneas.
 Ao longo dos processos educacionais desenvolvidos, 
observamos que é possível criar uma rede de interação de recursos 
educativos e múltiplas possibilidades de utilização do museu como 
espaço de educação e produção de conhecimento científico a 
partir de objetivos próprios do campo de atuação de cada museu. 
Cabe aqui lembrar que os estudos de público² demonstram que há 
várias categorias de visitantes: famílias que aproveitam suas férias ou 
finais de semana, turistas que buscam conhecer uma localidade 
etc.; porém, dentre esses, os grupos de escolares acompanhados de 
seus professores ainda são os mais assíduos visitantes. 
 Emergem desse contexto possibilidades de se buscar (e 
encontrar) um público por outra via, e que se torne possível 
transformar os museus verdadeiramente em “um agente de 
desenvolvimento através de um trabalho criador e de sentido 
libertador feito pela população, para a população”³. Nesse sentido 
que o público de Educação Básica pode ser catalisador de outras 
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experiências e contribuir para o desenvolvimento humano. Ou 
seja, as populações são agentes, tanto da preservação, como da 
construção (destruição?) do seu patrimônio. A nova museologia 
aponta para a ideia de que a visão que o museu nos dá influencia 
a visão que passamos a ter do mundo, e essa visão que passamos 
a ter do mundo vai influenciar o nosso retorno como lugar de 
referência. Quando retomamos as análises das diretrizes 
estabelecidas no encontro de Santiago no Chile, em 1972, 
preconizando transformações profundas para a Cultura e 
Educação na América Latina, constatamos que ousamos ainda 
muito pouco no modo de criar e lidar com a instituição 
museológica de modo geral. No Brasil, após a implantação da 
Política Nacional de Museus e diante das políticas de inclusão 
social e direitos humanos, pode-se afirmar que os museus estão, a 
partir de seus limites estruturais, buscando processos de 
transformações. Para Tamanini (2007), 

Os museus da atualidade devem buscar a 
qualificação nas diferentes dimensões 
institucionais. Como instituição comunicadora, 
o museu deverá construir projetos e ações que 
mobilizem a sociedade de um modo geral. 
Para tanto, é necessário convergir para 
Projetos e Programas multidisciplinares. A 
essência presente no trabalho do museu é a 
vida, sobretudo investiga-se através do 
patrimônio a vida dos seres vivos, portanto, 
museu é lugar de vida, e não de morte (2007, 
pág. 05).

 Sobre o debate e o diálogo desta instituição secular em 
uma perspectiva interdisciplinar, encontramos em Figueiredo 
(2009) e Paulo Freire (1997) possibilidades de unir a natureza e o ser 
humano como categorias sociais que convivem lado a lado com 
a vida; portanto, a premência de uma relação dialógica entre 
cultura e ambiente, como segue abaixo: 

O diálogo democrático como elemento 
primordial; considerar o aprendente como autor 
ativo e a contextualização como essencial no 
processo educativo; a supra-alteridade que 
valoriza o outro como legítimo outro; o saber 
parceiro. Princípios como a solidariedade, a 
equidade, a postura crítica, a trans-ação, a 
p o l i t i c i d a d e  d o  a t o  e d u c a t i v o ;  a  
i n t e r / t r a n s d i s c i p l i n a r i d a d e ,  a  
multirreferencialidade, a leitura de mundo em 
teia; a resolução concreta de questões 
ambientais em sua multidimensionalidade; a 
noção de integralidade; o foco nas relações, a 

4
ecopráxis, a multidimensionalidade humana  .

 Neste caso, constata-se que a educação é compreendida 
além dos muros formais da Escola e dos Museus. Tal desafio exige um 

5exercício de tolerância  que, na perspectiva Freiriana, revelaria em 
diferentes realidades estudadas descobertas de temas 
problematizadores comuns, observando, por exemplo, o trabalho 
das escolas e o trabalho das instituições de patrimônio nas suas 
relações com o ato de socializar e educar sobre o conhecimento 
produzido e a produção de novos saberes para diferentes 
realidades sócio culturais. A história, seja analisada pelo campo da 
materialidade ou imaterialidade, é o lugar onde se encontram 
indícios da vida coletiva e de seus diferentes movimentos sociais. Em 
finais da década de 80 (século XX) e na década de 90, a América 
Latina viveu intensas mudanças políticas, frutos de diferentes 
movimentos sociais. Têm-se movimentos operários, movimentos em 
sua luta pela terra, moradia, saúde e benefícios de cidadania, e 
também pela democracia e estado de direito; as novas lutas pela 
reintegração e proteção dos desempregados; pela saúde 
estendida a todos; pelo transporte; das mulheres em busca de 
direitos; da preservação dos ecossistemas; direitos políticos e 
democracia; entre outros espaços onde a ação coletiva contribuiu 
sobremaneira nessas décadas para pautar novas ações da vida 
pública.
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 Nesta construção, vale destacar o alcance estratégico 
ocorrido com os movimentos ambientalistas. Especialmente na 
década de 1990, tais movimentos configuravam-se como de 
grande responsabilidade e estímulo às ações de educação para a 
preservação ambiental, movimentada por inúmeras ações 
globais. Parte desse movimento estava ancorado na inserção 
dessa temática na agenda internacional da Conferência de 
Estocolmo, realizada em 1972. Como resultado dessa conferência, 
institui-se, em 1975, o Programa Internacional de Educação 
Ambiental - PIEA. Dois anos depois, a Conferência de Tbilisi 
consolida o PIEA. Em 1991 é realizada a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou 
conhecida como Rio-92, a qual, além de gestar o Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, também produziu a Agenda 21. Em 
todos os encontros realizados, o fazer educativo é tido como uma 
estratégia. 
 No Brasil, dois marcos importante de políticas públicas é 
estabelecido: a institucionalização da educação ambiental, que 
se deu em 1991 com a Política Nacional de Educação Ambiental – 
PNMA, e a constituição do Ministério do Meio Ambiente – MMA em 
1992, a partir do qual se ampliam as ações com a 
institucionalização de núcleos, encontros, fóruns, comissões e 
programas. Tal cenário vai refletir encaminhamentos no campo 
da educação como setor estratégico na incorporação de novas 
ações frente ao meio ambiente e ao território. Para tanto, cabia à 
Escola Pública – Educação Básica – o cumprimento das diretrizes 
presentes na normatização do Programa Nacional de Educação 
Ambiental – PRONEA, devendo adaptar-se a novas metodologias. 
 Foi no bojo desse contexto histórico que o Museu 
Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ) e a Escola 
Municipal Dom Jaime de Barros Câmara, localizada no bairro 
Comasa, próxima a um sítio arqueológico de tipo sambaqui, no 
município de Joinville, iniciaram um processo de construção, 
incluindo a temática do meio ambiente e do patrimônio cultural 

em ações curriculares formais e não formais – Escola e Museu, 
produzindo, a partir dessas ações, mudanças profundas no modo de 
ver e tratar a Educação em Museus.

SABERES FORMAIS E NÃO FORMAIS: EDUCAÇÃO E MUSEU – DIÁLOGOS EM 
CONSTRUÇÃO 

 O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ), 
público e municipal desde sua criação (1972), vem construindo e 
assumindo como princípio filosófico questões históricas sobre os 
processos de preservação do patrimônio arqueológico – 
salvaguarda e pesquisa vinculada à função social da museologia 
contemporânea. Para atingir públicos diversificados, o museu 
investiu em ações educativas direcionadas ao ensino formal desde a 
sua abertura em 1972, porém num sentido ainda informativo. Na 
década de 1980, as ações educativas se diversificavam; além do 
projeto A Escola Vai ao Museu, foi criado o projeto O Museu na 
Escola, que consistia em transportar “maletas pedagógicas” às 
escolas para apresentações in loco. No final dos anos 1980, foram 
ensaiados os primeiros caminhos para o que viria a ser o Projeto de 
Atendimento ao Ensino Formal 3ª, 5ª e 7ª séries, em ação até o 
presente e transformado em política pública municipal em 2010. Em 
1991, diante da necessidade de subsidiar os trabalhos educativos 
junto à pesquisa de salvamento, o museu criou um Kit Didático em 
substituição ao projeto anterior e à exposição itinerante SOS 
Sambaquis. Em 2000, com a elaboração do Plano Diretor e a 
organização técnica em programas, insere-se o museu em uma fase 
de sistematização, proporcionando novas expectativas. As ações 
do Programa de Comunicação Museológica passam a ser 
organizadas em linhas de ação e seguem objetivos e estratégias que 
permitem novos olhares e garantem maior legitimidade às suas 
intervenções.
 Mesmo tendo havido experiências anteriores do museu em 
outros espaços, ou seja, “fora dos seus muros”, o aglutinador das 
experiências do MASJ sempre foi a Escola, ou seja, o ensino formal, 
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com foco na educação básica. Observa-se, sobretudo, que, em 
se tratando de um museu público municipal, foi ao longo de sua 
trajetória que ele criou uma identidade educativa voltada para o 
desenvolvimento científico da Arqueologia Regional. Essa 
construção permitiu a elaboração de atividades educativas 
protagonistas com foco em fontes da cultura material. O trabalho 
de pesquisa, tendo a cultura material como ponto de partida, 
corroborou a produção de Projetos Educativos, que passaram a 
produzir conhecimento pedagógico de forma acessível e 
democrática aos professores e estudantes das redes de ensino. 
Nesse contexto, vale ressaltar os vários pressupostos e indicativos 
das possibilidades que a cultura material oferece como fonte de 
pesquisa e ensino. O objeto é uma realidade que às vezes pode ser 
a única fonte sobrevivente de significados; ele permite evocar o 
passado, pois é resultante de um processo cultural e estimula o 
público a dialogar com o seu cotidiano, sendo ponto de partida 

6para análises, críticas e tomada de decisões . 
 Pode-se destacar,  ainda, que tais  exercícios 
metodológicos permitem a reflexão do público sobre o patrimônio 
cultural local; a melhoria da autoestima do grupo envolvido; o 
reconhecimento da identidade do indivíduo diante do grupo no 
qual está inserido. Pode-se também perceber características 
pessoais que são adquiridas do contexto desse grupo social, o que 
leva à percepção da diversidade cultural da vida em si e viabiliza 
a contextualização do patrimônio, tangível e intangível, 
vinculando memória e identidade.
 Muitas experiências educativas em museus vêm 
absorvendo para si os estudos realizados sobre a importância da 
Educação enquanto processo de ensino-aprendizagem, vista, 
sobretudo pelo ângulo da contribuição dessa Instituição ao 
conjunto de ensinamentos socialmente acumulados e da 
responsabilidade do Museu em partilhar práticas protagonistas 
frente ao inusitado e tridimensional quase sempre presente nesses 
lugares, testemunhando com legitimidade inúmeros saberes 
humanos. Do ponto de vista de sistematização e configuração de 

novos campos de análises, tem-se como referência para as áreas de 
museu e patrimônio vínculos fortes com a metodologia da 
Educação Patrimonial. Nesta última década do século XXI, essa 
metodologia vem sendo articulada à “concepção dialógica” 
proposta por Paulo Freire, em que a ação e a reflexão interagem de 
forma dialética. Leva-se em conta o modo de se produzir 
socialmente os bens; por conseguinte, as reflexões críticas e 
processuais caminham lado a lado com as contradições, 
reconhecendo o caráter histórico do saber, assim como o seu uso 

7social. Logo, passado e presente são categorias construídas ; nessa 
8constatação, tem-se a opção de produzir novos conhecimentos  e, 

a partir daí, transformar a realidade lida. Esse pressuposto teórico e 
metodológico pode ser aplicado tanto a um artefato quanto a um 
centro histórico, um parque ambiental, a conhecimentos de 
matemática, língua portuguesa, o saber fazer, os rituais, os 
artesanatos, as manifestações populares e outras inúmeras 
possibilidades problematizadoras do patrimônio vivo da sociedade 
selecionada pelos grupos como representação de seu 
conhecimento e de sua memória coletiva.
 Nesse sentido, a realização de ações e projetos que 
transcendessem as barreiras territoriais dos museus de gabinetes foi o 
objetivo vivenciado pelos educadores do MASJ ao proporem um 
trabalho conjunto entre Museu, Escola e Comunidade. 
Considerando as experiências acumuladas dessas instituições, foi 
assumido o desafio de trabalhar interinstitucionalidade e 
interdisciplinaridade.

ENSINAR E APRENDER – O NÃO SABER DO MODO DE PRODUZIR O PROJETO 
COMUNIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 Questões postas para iniciar o Projeto e o processo de 
trabalho coletivo: os museus não assumem o compromisso de 
ensino-aprendizagem com a educação básica e tampouco são 
significativos para a sociedade. A Escola contribui pouco com a 
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especulação científica – observação – percepção – construção 
de conhecimento, e não vê o seu entorno, a sua vizinhança. 
Ambos, museu e escola, ainda não apreenderam “a leitura do 
mundo”. Outra problemática é: como atuar, de forma 
interdisciplinar, internamente às instituições e externamente a 
elas? Para as ações se materializarem, seria necessário construir 
um tema gerador, tendo as problemáticas iniciais citadas acima 
e, a partir dessa temática, criar as inter-relações conceituais e 
metodológicas. Assim, nasceram as ações materializadas 
inicialmente pelo tema gerador: Sambaqui Rio Comprido: o 
Patrimônio em Discussão, e, posteriormente, “Comunidade e 
Patrimônio Cultural: a Experiência da Educação Ambiental”, 
projeto educativo de cunho preservacionista proposto pelo Setor 
de Educação do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville – 
MASJ. Como proposta preliminar, visava a um trabalho junto à 
comunidade de entorno do Sambaqui Rio Comprido – Comosa, 
identificando as relações estabelecidas tanto com o 
espaço/território, sítio arqueológico, quanto com o ecossistema 
para, num momento posterior, atuar com ações afirmativas e, de 
modo mais efetivo, junto às diversas escolas locais. Com os 
pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1997), 
foi possível construir legitimidade teórico-metodológica e ter 
responsabilidade partilhada, e não mais represada dentro de 
algumas disciplinas na Escola ou em atividades no Museu. 
 A proposta conceitual atuou em três perspectivas: os 
docentes, o processo ensino-aprendizagem e a população local. 
Como pano de fundo, focalizou-se a preservação do Patrimônio 
Cultural, representado pelo Sambaqui Rio Comprido, localizado 
junto à Praça David da Graça, neste bairro, e envolvido por um 
bosque de vegetação de mata atlântica remanescente à 
urbanização. Esse sambaqui se constitui como a única área verde 
e espaço público de lazer do bairro. A legislação municipal 
determina não só a proteção do sítio arqueológico, mas também 
da vegetação. Inicia-se o trabalho com a pesquisa de opinião 
sobre o sambaqui, a organização de grupos de mulheres para 

levantamento das ervas medicinais retiradas do local, a 
organização de escolares, visando a exercitar métodos de 
interpretação da cultura material, e, finalmente, a apresentação 
dos conceitos acadêmicos e do saber popular sobre o patrimônio 
em questão. 
 Para organizar conhecimentos e saberes exercitados nessas 
áreas, observou-se como princípios as reflexões de experiências 
comunitárias e eco-museus de Hugues de Varine Bohan (1987), da 
Pesquisa Participante, da Educação Popular e da Educação 
Ambiental e Patrimonial. Esses princípios metodológicos presentes 
na pesquisa possibilitam o compromisso dos sujeitos com a 
problemática e procuram auxiliar a população envolvida a 
identificar por si mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica 
destes e a buscar soluções adequadas. Desse modo, a seleção de 
problemas a serem estudados emerge da população envolvida, de 
sujeitos que discutem os problemas, não emergindo apenas da 

9simples decisão dos pesquisadores  .
 Como instrumento de trabalho, apropria-se de diversas 
atividades já integradas à proposta curricular da Escola Municipal 
Dom Jaime de Barros Câmara, escola mais próxima ao sítio 
arqueológico; e, no tocante ao museu, incorpora-se ao Projeto de 
Atendimento Educativo, 2o, 3o e 4o Ciclos, as exposições itinerantes 
e os kits didáticos já desenvolvidos por essa instituição. Ao completar 
dois anos de atividades integradas, avaliando os acúmulos e as 
deficiências, especialmente de cunho financeiro, toma-se a 
decisão de implementar a proposta e encaminhá-la para agências 
de fomento – editais ambientais locais. Aja vista que o parco recurso 
advindo da gestão pública municipal, seja via MASJ ou Secretaria 
de Educação do Município, inviabilizava a continuidade de ações 
mais estruturantes e de caráter contínuo.
 Como estratégia de desdobramento do “Projeto Sambaqui 
Rio Comprido: o Patrimônio em Discussão”, optou-se por incluir a 
questão da educação ambiental como vertente mobilizadora de 
opinião pública. Na disputa por territórios conceituais, chegou-se a 
um acordo de renomear o Projeto. Com um novo nome: “Projeto 
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Escola, Comunidade e Patrimônio Cultural: a Experiência da 
Educação Ambiental” inicia-se um novo processo de trabalho. A 
partir dessa problemática, apresentou-se a proposta para um 
concurso, promovido por empresa local. O momento 
configurava-se oportuno para ambas as instituições – Museu 
Arqueológico de Sambaqui de Joinville e Escola Municipal Dom 
Jaime de Barros Câmara – no sentido de que os recursos 
financeiros poderiam alavancar ações que somente seriam 
exequíveis a partir da aquisição de alguns bens de consumo e 
contratação de recursos humanos. O Projeto foi aprovado, e, na 
redistribuição de responsabilidades, a coordenação do Projeto 
ficou com a Escola, sendo o Museu coparticipante. De forma 
estratégica, o Projeto foi previsto para ser executado no período 
de dois anos, considerando-se duas fases: Museu Arqueológico de 
Sambaqui de Joinville e Escola Municipal Dom Jaime de Barros 
Câmara. Esse posicionamento se deu em virtude do 
entendimento do grupo de que tanto as ações em Educação 
Ambiental quanto as relativas ao Patrimônio Cultural não 
poderiam ser fragmentadas. Dessa forma, os recursos financeiros 
investidos no decorrer do primeiro ano geraram resultados 
positivos, o que impulsionou a sua continuidade. Para a segunda 
fase, o Projeto foi apresentado novamente ao concurso, tendo 
sido contemplado por mais um ano. A prática confirmou que só se 
faz a preservação do patrimônio ambiental e cultural com 
atividades permanentes e continuadas. 

DIALOGANDO COM DIFERENTES PROTAGONISTAS: ESCOLA, MUSEU E 
COMUNIDADE
 
 Com o desdobramento, e alicerçado em diretrizes já 
implantadas, o Projeto ampliou e incorporou novos objetivos com 
a participação efetiva da E. M. Dom Jaime de Barros Câmara. 
Para operacionalizar a participação de diversos públicos no 
planejamento de políticas preservacionistas, tornava-se 
necessária a instrumentalização dos professores e membros dos 

diversos grupos sociais que atuavam de forma efetiva na 
salvaguarda e melhoria do local constituído pelo Sambaqui Rio 
Comprido, Praça David da Graça e bosque. 
 Como alternativa metodológica, utilizaram-se como 
estratégias alguns objetivos-meio, ou seja, as ações precisavam ter 
um caráter pedagógico interativo aceito pelos alunos e professores 
e que fornecessem respostas rápidas com sentido motivador. Sendo 
assim, destaca-se a promoção da questão social do lixo; a utilização 
do bosque, do Sambaqui e da Praça David da Graça na matriz 
curricular; realização de consultas aos órgãos ambientais para 
possível arborização e a construção de viveiro para produção de 
mudas.  
 Com relação à escola, tornava-se necessário inserir a 
pesquisa na proposta curricular e possibilitar o exercício de práticas 
interdisciplinares entre escola, museu e moradores. O projeto previa 
diversas abordagens, sendo que cada fase utilizou os 
procedimentos e estratégias adequadas ao momento: pesquisa 
bibliográfica e iconográfica (incluindo mapas, relatórios, imagens), 
pesquisa qualitativa com dados sócio-culturais, entrevistas, 
questionários, pesquisa-ação, observação participante e outros. De 
acordo com relatório do Programa de Comunicação Museológica, 

Entendia-se que a instrumentalização dos 
professores, alunos, pais e moradores, de um 
modo geral, possibilitaria a criação e o 
desdobramento de novas experiências, bem 
como abriria caminhos para que a escola e a 
comunidade trilhassem a sua autonomia cidadã 
a partir da discussão sobre a preservação (MASJ, 
1996, pág., 17).

 O processo de diagnóstico iniciado no “Projeto Sambaqui Rio 
Comprido: o Patrimônio em Discussão” teve continuidade nessa 
nova proposta, gerando indicadores importantes que, apesar de 
não terem sido analisados sob uma perspectiva metodológica, 
tiveram importância no contexto da capacitação da equipe do 
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Setor de Educação do museu que recém havia ingressado na 
instituição, na interação destes com alguns moradores e no 
reconhecimento da organicidade do bairro.
 Uma ação que se tornou um marco referencial do projeto 
foi à apresentação da proposta a todo o corpo docente e 
funcionários da Escola, à Secretaria de Educação, à empresa 
patrocinadora e a alguns grupos sociais. Essa apresentação foi 
iniciada na escola e teve continuidade com uma caminhada até 
o Sambaqui Rio Comprido. Essa vivência foi vetora da 
participação daqueles professores que ainda não haviam se 
identificado com o projeto, simplesmente porque não conheciam 
o patrimônio arqueológico situado tão próximo à escola. 
Compreender que o bairro foi palco de uma ocupação humana 
em torno de cinco mil anos atrás estimulou os professores à 
participação integral. A experiência trouxe a percepção de que é 
necessário conhecer o lugar em sua essência para valorizá-lo. 
Cristina Freire, ao falar da cidade, diz que nela: 

Alguns objetos são incorporados ao repertório 
visual de seus habitantes, ligando-se às suas 
experiências afetivas a momentos significativos 
de sua vida. Em suma, são apropriados. Nesta 
perspectiva, ao destacarmos monumentos 
significativos, não temos uma preocupação 
descritiva, mas narrativa. Deliberadamente, as 
particularidades se fazem plenas de sentido, e 
as rememorações individuais encontram 
suporte e podem se abrir à imaginação 
criadora, às fantasias. Partindo daí, indagamos: 
como procede a identificação do sujeito com 
as obras na cidade e que obras estão mais 
carregadas de sentido simbólico nos discursos 

10
recolhidos?  

 Também nesse sentido, a escola organizou atividades 
lúdicas com as crianças das séries iniciais que passaram a 
vivenciar o lugar de forma alegre e descontraída, e, como afirma 

Paulo Freire, “é possível dar uma aula debaixo de um pé de 
11mangueira” . Assim, por exemplo, os professores de educação física 

realizavam as atividades com seus alunos na quadra de esportes 
situada junto ao Sambaqui. À medida que os alunos foram 
ocupando o espaço, houve iniciativas de limpeza do local com o 
recolhimento do lixo que a população do bairro e visitantes de modo 
geral lançava, ou seja, surgiram ações espontâneas que não 
constavam como atividades oficiais. Isso confirma a hipótese de 
que, quando a população se apropria de um espaço, assume 
também a sua conservação.

A relação entre a cidade e o imaginário social 
envolve outras categorias além do racionalismo 
que torna a imagem da cidade uma série de 
traçados objetivos. Como terreno de fantasias, 
projeções inconscientes e lembranças, a cidade 
abriga monumentos, que são visíveis ou invisíveis e 
que se situam além do dado empírico. Podem 
articular o mundo interior ao exterior, as memórias 

12
individuais à memória coletiva, o sonho à vigília.

 Reuniões frequentes da equipe de coordenação foram 
importantes para discutir os possíveis encaminhamentos do 
calendário escolar e a proposta pedagógica no sentido de inserir 
atividades que contribuíssem com o projeto, a partir das carências 
indicadas pelos próprios professores. No primeiro ano, foram 
realizadas duas grandes oficinas, tendo como foco a Educação 
Ambiental. Alguns professores romperam as disciplinas e inseriram 
atividades totalmente inovadoras. A produção de pequenos 
esquetes redigidos pelos próprios alunos, como atividade da 
proposta pedagógica, abordando como temática as populações 
sambaquianas e as pesquisas arqueológicas, transformou-se em 
uma peça teatral apresentada primeiramente no jardim do MASJ, 
em evento de comemoração dos 25 anos da instituição, e depois 
em várias escolas do Município. Essa peça foi inserida no projeto 
Ecologia das Águas, que em Joinville foi desenvolvido pela Escola 
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Técnica Tupy – ETT, e a partir dessa atividade o grupo de alunos 
apresentou a dramatização na USP, em São Paulo. Em 
contrapartida, os professores da ETT integraram os alunos da E.M. 
Dom Jaime no trabalho de coleta e análise das características 
físico-químicas e biológicas do rio da comunidade chamado de 
Rio Comprido. Desta parceria resultou a oportunidade desses 
jovens conhecerem outros espaços, desenvolver a participação 
em atividades sócio-educativas e divulgarem um período da 
História Pré-colonial Regional, ou seja, essa vivência promoveu um 
acréscimo considerável no seu repertório cultural. 
 Da mesma forma, professores das séries iniciais 
organizaram, a partir de metodologias da educação ambiental, 
encenações com seus alunos de primeira série, que após 
apresentação na Praça David da Graça, no Dia do Meio 
Ambiente, também visitaram diversas escolas e outros espaços 
culturais e, de forma lúdica, divulgaram a necessidade e as 
possibilidades de preservação do meio ambiente. O trabalho de 
campo como exercício de observação e pesquisa com os alunos 
para conhecer o bairro trouxe a visão de novas realidades. A 
geografia deixou de ser apenas mais uma disciplina para ser 
problematizadora da realidade dos alunos. As caminhadas 
margeando o manguezal e o Rio Comprido, além do estudo dos 
ecossistemas, possibilitaram que os alunos conhecessem o lugar 
de moradia dos próprios colegas de turma e tivessem contato 
com a pobreza que não era a deles, mas carências muito maiores, 
a ponto de os próprios alunos proporem a organização de cestas 
básicas para aquela população carente. Além dos estudos de 
campo, os alunos realizaram entrevistas com alguns moradores do 
entorno da Escola, sempre visando à opinião da população sobre 
o patrimônio. Ouvir falar sobre o que eles haviam lido e 
compreender como as pessoas se expressam sobre um assunto 
complexo, que para eles se tornou cotidiano, enfim, no dizer de 
Paulo Freire, “aprender para nós é construir, reconstruir, constatar 
para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura 

13do espírito” . Todos esses exercícios foram de fundamental 

importância para uma formação cidadã dos alunos, para que 
pudessem realizar um trabalho dialógico. 
 A proposta para organização e formação de um grupo de 
alunos que pudesse auxiliar o monitoramento do Sambaqui Rio 
Comprido foi prontamente apoiada pela coordenação do Projeto 
na Escola. Há uma prática comum por parte dos professores que, 
para participação em atividades complementares ou extraclasse, 
sejam escolhidos os “melhores” alunos.  No caso dos alunos 
monitores, sugeriu-se a adesão voluntária, o que poderia ser 
considerado como uma garantia de comprometimento. Após 
alguns encontros, não só houve uma participação integral dos 
alunos que aderiram à atividade, como também os professores 
avaliaram que houve uma melhora significativa no desempenho 
desse grupo na sala de aula, em especial daqueles considerados 
“aluno problema”. Os alunos assistiram a filmes, documentários, 
slides sobre sambaquis e pesquisas arqueológicas; conheceram 
sambaquis em diversos bairros do município; interpretaram mapas; 
leram textos para seminários; tiraram fotografias e brincaram. 
Inúmeras visitas de escolares foram monitoradas por esses alunos. O 
seu comprometimento com o patrimônio foi de tal forma positivo 
que inúmeras vezes eles podiam ser encontrados conversando com 
visitantes ou simplesmente caminhando no sambaqui, sem que 
houvesse uma solicitação por parte da escola ou do museu; havia 
iniciativas próprias.
 Uma das atividades bastante significativa dentro da 
segunda fase (abril 1998) e que merece destaque foi à imersão dos 
professores na execução de um Planejamento Estratégico, visando 
a dar consistência à segunda fase em andamento e garantindo, 
assim, um lastro para a proposição de uma terceira proposta. A partir 
dessa ação, foi possível integrar efetivamente os professores, que, de 
modo geral, já investiam nas atividades. A participação na 
construção do projeto, tendo em vista os resultados positivos, as 
dificuldades e as contradições, estimulou os professores a um novo 
olhar sobre suas práticas educativas. Esse planejamento, além de 
definir novas linhas de ações para a terceira fase do projeto, serviu 
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como avaliação das ações desenvolvidas e em desenvolvimento 
e promoveu a participação efetiva dos professores, que a partir 
desse momento se sentiram gestores do projeto. Como desafios 
lançados pelo grande grupo, pode-se destacar: formação de 
professores, articulação de ações, disponibilização de horários 
para o projeto, continuidade do projeto, comprometimento de 
todos. Essas temáticas deixaram transparecer os pontos frágeis do 
projeto. 
 Havia uma autocrítica sobre a qualificação docente 
quanto a inúmeras questões, principalmente a articulação de 
ações tanto de caráter endógeno quanto na articulação com os 
outros parceiros, tendo em vista que muitas ações aconteciam de 
forma fragmentada. Tanto para os professores como para os 
profissionais do museu, esse exercício se dava de forma empírica, e 
todos sentiam a necessidade da reflexão teórica. As 
problemáticas partiam dos temas das disciplinas, e a 
preocupação que havia era no sentido do risco de se enredar na 
própria disciplina, pois a proposta visava sempre ao 
desenvolvimento do aluno. Ao falar sobre sua experiência nas 
atividades de pesquisa de campo, uma aluna do 5º ano afirma 
que ela e os amigos não descem mais escorregando pelo sítio e 
não descem de bicicleta, “pois em cada minuto de prazer na 
brincadeira perdemos um pouco da história”; no seu 
entendimento, há necessidade de “conversar mais com a 
comunidade ou promover palestras”. Do mesmo modo, uma 
estudante do 8º ano partilha das opiniões da colega e acrescenta 
que o trabalho de matemática, a partir da realidade, tornou-se 
mais interessante. Uma participante do 6º ano conta sobre “a 
parceria de alguns pais de alunos moradores da margem do 
manguezal, que além de debaterem sobre a preservação desse 
ecossistema, colocaram placas informativas”. Falou também da 
orientação que seu pai dá aos pescadores. Nessa linha de 
narrativas, alunos destacam “o acesso a ações antes inexistentes, 
como a pesquisa de campo da Arqueologia e informações mais 
detalhadas sobre a natureza”. Para outro aluno, assíduo 

participante nas atividades do 6º ano, “as aulas se tornaram mais 
dinâmicas, razão pela qual gostaria que o projeto continuasse”. “Os 
modos como enxergamos e nos relacionamos com a natureza são 

14frutos do momento histórico em que vivemos” . Percebeu-se 
claramente mudanças de comportamento sobre determinados 
espaços, o que significa que houve mudanças no pensamento 
desses educando, refletindo na constituição de suas identidades. 
 Muitos foram os encontros para que as ações mais 
específicas de Educação Ambiental – EA não se tornassem atitudes 
desvinculadas do contexto em que a população estava inserida e 
que não fossem “alicerçadas em conceitos vazios, ou ativismo 
irrefletido, para quem pensa uma EA crítica e transformadora”. As 
atividades culturais tradicionalmente organizadas pela Escola, 
como datas comemorativas e eventos cívicos, continuaram sendo 
realizadas, porém com um caráter emancipatório educativo e 
contribuições do Museu no que diz respeito ao olhar da educação 
não formal. 
 Para trabalhar conjuntamente Educação Ambiental e 
Patrimonial, partiu-se da premissa de que o ambiente é fruto das 
alterações do ambiente natural, realizadas pelo homem ao longo da 
história materializada pelo mundo da cultura. Dessa forma, a 
abordagem histórico-cultural, contextualizada a partir dos 
primórdios da ocupação humana na região de Joinville, passando 
pela abordagem das populações indígenas, seguida pela 
ocupação europeia e pelas recentes migrações, era intrínseca às 
alterações ambientais. Por outro lado, os modos como enxergamos 
e nos relacionamos com a natureza são frutos do momento histórico 
em que vivemos. 
 A concepção construtivista da aprendizagem e do ensino foi 
exercitada a partir da análise teórica dos professores. É linguagem 
usual que a escola, por sua ação sistemática, tem um papel de 
facilitar aos alunos o acesso a um conjunto de saberes e formas 
culturais, produzindo sua aprendizagem. O que foi sendo 
compreendido é que a aprendizagem promove o desenvolvimento 
dos educandos através dos processos de socialização e 
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individualização. Sabe-se, sobretudo, que o sistema de ensino 
escolar, por estar circunscrito a algumas disciplinas, deixa de se 
apropriar de temas importantes presentes na sociedade, muitos 
dos quais já são de domínio dos alunos e são por eles utilizados no 
processo de construção e reconstrução de novos conhecimentos. 
Para Coll (1997), a concepção construtivista da aprendizagem e 
do ensino organiza-se em torno de três ideias fundamentais, quais 
sejam: o ensino está totalmente mediado pela atividade mental 
construtiva do aluno, o que se dá quando ele lê, escuta ou 
manipula, explora ou pesquisa; a atividade mental construtiva do 
aluno se dá em consonância com conteúdos prévios já 
apreendidos; e há a condição do professor de potencializar os 
conhecimentos, tornando-os duradouros e aplicáveis em diversas 
situações. Com efeito, o pano de fundo do projeto, o Sambaqui 
Rio Comprido, se constitui como tema relevante aos alunos, tendo 
em vista fazer parte do seu cotidiano, bem como fazer existir uma 
disposição favorável, ou seja, houve uma motivação, 
considerando a sua interação com esse objeto, e houve também 
a mobilização do conjunto de sujeitos atuando no projeto. A 
atuação prática se deu na perspectiva do ensino não formal em 
uma instituição de ensino formal, ou seja, as ações transcenderam 
o processo ensino-aprendizagem formal. 
 Em depoimentos, professores observavam que, no início do 
Projeto, “estava tudo muito abstrato para as crianças”. A partir das 
mudanças das metodologias na Escola, os educandos passaram 
a ter consciência da necessidade de preservação não do só do 
seu meio, mas também do Sambaqui como meio ambiente, pois 
através dele passaram a conhecer outras culturas, conseguiram 
compreender a importância dos processos históricos e da 
necessidade de garantir o patrimônio para as gerações futuras. As 
reuniões para planejamento integrando conteúdos, os debates, o 
envolvimento integral de todos, professores e funcionários, a 
autonomia para criar e inovar em sala, a ruptura com uma 
proposta pedagógica sem vivência, tudo isso contribuiu para o 
comprometimento de todos. A educação, conforme Paulo Freire 
foi entendida como um ato político pedagógico.

A COMPLEXIDADE DE ROMPER TERRITÓRIOS CONCEITUAIS: PRODUZINDO 
DIÁLOGOS ENTRE MUSEU, ESCOLA E COMUNIDADE

 A construção interinstitucional e interdisciplinar em que se 
apresentou o “Projeto Escola, Comunidade, Patrimônio Cultural: a 
Experiência da Educação Ambiental” foi ousada por parte de 
ambos os setores envolvidos, especialmente a Escola e o Museu. 
Frequentemente as escolas desenvolviam projetos propostos por 
outras instituições, quase sempre como executoras. O Projeto em 
conjunto trouxe uma nova dinâmica nas formas de construir saberes, 
sejam eles de caráter pedagógico formal, seja no âmbito das 
aprendizagens compartilhadas e coletivas. 
 Parte dos resultados dessas ações foi transformada em uma 
exposição museográfica instalada na sala de exposições 
temporárias do MASJ e que contou com a contribuição de 
professores, alunos e membros da comunidade na sua montagem. 
Para que essa exposição se tornasse realidade, houve toda uma 
preocupação em sistematizar as informações e a documentação 
produzida durante o andamento do projeto (exercício de pesquisa). 
Além dos troféus da premiação, os trabalhos dos alunos foram 
transformados em objetos musealisados: poesias, letras de músicas, 
histórias em quadrinhos, desenhos e dissertações. Fotografias 
testemunharam as ações realizadas, e os alunos puderam se ver 
também como autores do Projeto. Frases extraídas das entrevistas, 
realizadas pelos alunos junto aos moradores e outros depoimentos, 
foram utilizadas como materialização dessa e de outras ações, 
inserindo, assim, a população local na exposição.
 O trabalho museográfico se configurou como uma nova 
experiência e um novo exercício aos profissionais do MASJ. A 
seleção dos objetos que integrariam a exposição, o descarte de 
outros, a escolha dos fragmentos de entrevistas, os suportes a serem 
utilizados, a narrativa que se pretendia dar ou que se queria permitir 
ao visitante são, em sua essência, atos políticos que perpassam o 
museu. A monitoria foi realizada também por alunos da escola. 
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‘Estratégia interessante foi o estabelecimento de diversas 
parcerias interinstitucionais com: igrejas, associações de 
moradores e associação de pais e professores, dentre outras. 
Foram realizadas três edições do que foi chamado Tarde de Lazer 
e Cultura. Nesse dia, diversas atividades aconteceram na Praça 
David da Graça e na sede da Associação de Moradores, cuja 
diretoria participou de forma comprometida em todas as 
atividades.  
 Oficinas de reciclagem de papel foram possíveis a partir 
da aquisição de um liquidificador industrial e da parceria com a 
Secretaria de Educação, que cedeu o profissional. Também em 
colaboração com a Secretaria de Educação do Município, houve 
participação em diversos desfiles cívicos, e nesses eventos a 
Escola realizou a divulgação do patrimônio através de faixas, 
cartazes e alegorias. O espaço cedido pela Igreja do bairro São 
Paulo Apóstolo foi cenário para a apresentação da Exposição 
Itinerante “SOS Sambaqui”, em cuja abertura a palestra sobre o 
Patrimônio Arqueológico contou com a participação de diversas 
turmas do Curso de Educação de Jovens e Adultos. A exposição 
recebeu a visita dos moradores do bairro durante o decorrer de 
quinze dias. Essa exposição também foi monitorada por alunos. No 
mesmo local, aconteceu a realização de uma Feira de Ciências e 
de Gincana Folclórica.  
 Como resultado mais significativo dessas atividades, talvez 
se deva destacar que não só o museu saiu de seus muros, mas 
também a escola, tradicionalmente fechada em si mesma. Sair 
dos referenciais escolares, a sala fechada, o quadro, as carteiras 
posicionadas em filas, que obrigam os educandos a um novo 
ângulo de visão, foi um exercício inovador para alunos e 
professores. Não há dúvida quanto ao fato de que todos os 
professores, em alguns momentos, saíram da escola com seus 
alunos para visitar um parque, um museu ou feira. Porém, de forma 
intensiva e com objetivos do interesse de todas as disciplinas, 
certamente foi um fato inusitado. Diga-se de passagem, 
disciplinas se confundiam, no bom sentido do termo. Orientar a 

construção de maquetes é função da geografia, da arte ou da 
matemática? A que disciplina, que não seja a economia, cabe 
orientações sobre a reciclagem de resíduos? A quebra de algumas 
lógicas territoriais conceituais tão sedimentadas foi possível. 
 Também como desdobramento, ou talvez como 
contribuição a ele, em 2001 foi realizada uma monografia, 
“Etnobotânica do Sambaqui Rio Comprido: Conhecimento 
Tradicional e Preservação do Patrimônio Arqueológico”, cujo 
objetivo era o estudo etnobotânico visando igualmente a subsidiar 
ações de preservação daquele patrimônio arqueológico e entendê-
lo também como patrimônio socioambiental. Esse trabalho, que teve 
origem em um subprojeto elaborado por João Carlos F. de Melo Jr. 
enquanto estagiário no MASJ através do curso de Ciências Biológicas 
contribuiu com o cumprimento parcial de um dos objetivos dessas 
ações na incorporação de valores socioculturais ao espaço do 
sambaqui. A pesquisa foi direcionada não só, mas especialmente às 
mulheres que atuavam na Pastoral da Saúde do bairro, tendo em 
vista que essa instituição tem participação intensa nos Conselhos de 
Saúde, vindo a influenciar práticas fitoterápicas no Serviço Único de 
Saúde – SUS ao mesmo tempo em que: 

A investigação subjetiva sobre eventos ligados ao 
cotidiano pretérito das mulheres e outros 
moradores  ent rev i s tados provocou um 
mecanismo de articulação com questões 
individuais e coletivas propiciando a instauração 
de um processo intimamente ligado com as 

15questões colocadas.  

 A compreensão da importância do patrimônio somente se 
dá quando há uma mudança interna. Reflexos dessas vivências 
estão na resposta ao questionamento feito a uma professora no 
retorno de um curso. Em meio à conversa a respeito da qualidade 
dos conteúdos, das metodologias e experiências outras, sobre o que 
havia de tão importante nas atividades, disse ela que “neste curso eu 
mudei por dentro”. Transportando as reflexões para o projeto 
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realizado pelo museu em parceria com a E.M. Dom Jaime de 
Barros Câmara, podemos comparar várias situações. “Os 
professores não só conheceram o sítio arqueológico, mas também 
foram a campo e observaram o cotidiano dos seus alunos, o que 
lhes possibilitou identificar que a experiência vivida pode ser 
transformada em conhecimento científico, desde que se vá em 
busca e pesquisa-se”, conforme afirmou a coordenadora do 
projeto na Escola. A Professora de língua portuguesa diz que “o 
projeto mexeu comigo”. Na sua avaliação, a forma de olhar os 
objetos de estudo mudou completamente a noção de 
preservação. Destacou também que o prazer de trabalhar em 
equipe criou laços fortes entre professores e alunos. A professora 
da sala de apoio declarou que “o projeto deu aos professores a 
oportunidade de trabalhar com a realidade dos alunos, fazendo 
com que estes valorizassem tudo que é do seu meio; o que antes 
do projeto era insignificante passou a ter um valor enorme”. 
Destaca ainda que “o Projeto oportunizou a integração das 
questões ambientais na reestruturação da matriz curricular”. Para 
o Professor de matemática, houve novas dimensões, e a leitura do 
conhecimento passou a relacionar o todo e as partes para 
sensibilizar os alunos dos seus direitos e deveres para com os lugares 
e as pessoas. Indubitavelmente os professores se apropriaram do 
museu como instrumento pedagógico ao associarem a visita ao 
museu, ao sambaqui ou ao entorno da escola às estratégias de 
ensino, reelaborando a sua prática. Todos esses resultados só 
foram possíveis porque se iniciou um trabalho de educação 
continuada com os professores. Toda e qualquer proposta vinha 
antecedida de debates teóricos e conceituais. Assim, por 
exemplo, para preparar uma visita à Reserva Indígena Duque de 
Caxias nos municípios de Ibirama e José Boiteux/SC, os professores 
tiveram acesso a artigos, seminários, palestras e documentários. A 
visita às aldeias se deu de forma sistêmica. No retorno à escola, a 
temática indígena abordada com alunos deixou de ser uma 
reprodução de discursos, associando tais observações aos 
estudos sobre ocupações humanas e desigualdades sociais.

 A participação dos grupos sociais se deu de várias formas: 
palestras, trabalhos com grupos e eventos comemorativos. Ao 
comentá-los mais detalhadamente, não se pretende apenas 
enumerar atividades, visto que não listamos tudo o que foi realizado, 
mas sim, a partir daí, demonstrar o quanto de conhecimentos foi 
gerado: em relação aos professores, a partir dos debates nas 
reuniões de organização, e aos alunos, que, juntamente com os 
professores, eram envolvidos nas ações para as quais havia 
necessidade de estudos prévios, pesquisas e produção de materiais. 
Por exemplo, após a criação da logomarca do projeto, os alunos 
aprenderam a trabalhar com serigrafia e eles próprios produziram 
camisetas personalizadas. Essas ações foram publicadas em jornal 
interno criado na escola e distribuído à sociedade.
 Várias palestras foram realizadas com a participação das 
famílias na escola, na Associação de Moradores, no salão paroquial 
e no MASJ, com a colaboração de outras instituições, como a 
Fundação do Meio Ambiente – FUNDEMA, Polícia Militar, Polícia 
Ambiental, Corpo de Bombeiros e Museu da Fundição. A 
organização de um grupo de mulheres, através da criação de um 
Clube de Mães na escola, abriu uma nova possibilidade de acesso 
aos moradores. Essas mulheres visitaram o museu, participaram de 
palestras e também bordaram; algumas aprenderam a bordar, a 
fazer bolos, a se cuidar. As “rodas de conversas” sobre assuntos 
diversos contribuíram com a aprendizagem e promoveram o 
desenvolvimento, a individualização e a socialização. As mulheres 
da Pastoral da Saúde ligada à Igreja São Paulo Apóstolo 
contribuíram com os conhecimentos sobre fitoterapia e sobre as 
plantas medicinais existentes no sambaqui; essas plantas foram 
apontadas em visita realizada com representantes do MASJ, 
acompanhados dos alunos monitores, ocasião em que algumas 
mulheres afirmaram que, apesar de residirem no bairro há muitos 
anos, pela primeira vez caminhavam sobre o sambaqui.
 Comemorações como o Dia das Mães e Dia dos Pais, que 
comumente não passam de homenagens com músicas e poesias 
em que mães e pais são mera plateia, passaram a ser realizadas na 
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quadra de esportes da Praça David da Graça, com brincadeiras 
envolvendo mães e filhos; os pais, no seu dia, foram integrados em 
oficinas de sucata na produção de brinquedos, além da 
participação em jogos. Essas estratégias contribuíram para que os 
moradores, além de sua integração nas atividades educativas, 
frequentassem com mais assiduidade os espaços da escola, da 
praça, das ruas e passassem a ter outro olhar para o ambiente; ou 
seja, considerando a prática da museologia, o ambiente passou a 
ser visto também como um objeto, e a sua preservação passou a 
ser refletida como responsabilidade de todos. 
 As gincanas folclóricas e festas juninas atraíram os 
familiares e outros moradores. Ao observar os preparativos desses 
eventos, foi possível perceber que havia necessidade de incluir 
debates teóricos sobre o significado das festas, suas origens e seu 
valor culturais, ou seja, as questões ligadas à cultura e etnicidade. 
Dessa forma, o museu se inseria no cotidiano da escola, 
desvelando as dificuldades que permeiam em muito o trabalho 
docente. Desfiles comemorativos na Semana da Pátria e por 
ocasião do aniversário da cidade são atrativos que historicamente 
atraem a população. Nessas ocasiões, a escola, através de 
cartazes, faixas e alegorias, apresentava o sítio arqueológico, o 
trabalho de pesquisa do museu e o projeto em desenvolvimento. 
Para definir essa comunicação, criaram-se “cenários” cuja base 
teórica era advinda da museologia. 
 Tarde de Lazer e Cultura foi um evento que aconteceu no 
início do segundo semestre e teve três edições. Reunia ações da 
Escola, da Associação de Moradores e do Museu, com 
apresentações dos alunos, competições esportivas e exposições 
museográficas. A terceira edição foi promovida pelo Museu e 
Associação de moradores com a participação dos alunos. O 
espaço da Associação de Moradores ocupado pelo Museu foi 
fundamental para a troca de informações com a coletividade. 
Todas essas atividades tinham como meta unir a coletividade em 
torno de um interesse comum, que é a apropriação, e, em 
decorrência deste empoderamento, a salvaguarda de um 

patrimônio arqueológico. Essa tarefa é árdua, tendo em vista que se 
pretende um diálogo dentro de perspectivas amplamente 
divergentes. O bairro Comasa se constituiu com a chegada de 
dezenas de migrantes que vieram a tornarem-se operários nesse 
espaço recém-construído. Desta feita, a população ainda hoje se vê 
em busca de necessidades básicas, e a preservação de um espaço 
público não é e nem se espera que seja considerada prioritária. 
Outro aspecto é a intensa especulação imobiliária. A possibilidade 
de vender uma propriedade por um valor que possibilite a aquisição 
de outro imóvel mais acessível e garantir uma parcela para 
aquisição de outro bem de consumo ainda atrai muitos moradores 
do bairro Comasa. Diante disso, com toda a carga afetiva que une 
essas pessoas em um espaço comum e da diversidade cultural 
presente no cotidiano, falar de patrimônio cultural coletivo é algo 
muito distante da objetividade que a vida de classe trabalhadora 
exige. Neste sentido, corroboram Funari e Pelegrini quando afirmam 
que “o patrimônio coletivo é definido e determinado por outras 
pessoas, mesmo quando essa coletividade nos é próxima” 16.  No 
entanto, é necessário integrar o sítio arqueológico na dinâmica do 
bairro, ou seja, à vida social. Os mesmos pesquisadores apontam 
para a possibilidade de que, a partir do envolvimento da população 
nos processos de preservação, se possa evitar a evasão dos 
habitantes em decorrência de especulação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As mudanças que ocorreram geraram em todo o grupo 
envolvido um tamanho desejo de continuidade diante da 
descoberta das possibilidades de uma práxis em que a educação se 
deu através da pesquisa, da reflexão e da conscientização.
 Observaram-se, no conjunto dos estudantes envolvidos, 
mudanças em suas atitudes, pois muitos pais de alunos conversavam 
com os Professores dizendo que os mesmos haviam mudado sua 
forma de estudar e tinham gosto de ir para a escola. Segundo alguns 
professores, “o que a gente percebeu é que houve um 
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amadurecimento de ideias; um amadurecimento para a vida, 
para as coisas, para a responsabilidade da escola, o gostar de vir à 
escola; isso foi muito visível. As notas melhoraram, a participação 
melhorou. Houve três promoções de alunos que antes não tinham 
responsabilidade. O trabalho foi muito prazeroso. Professores e 
alunos tinham a mesma linguagem”. Os pais foram afetados pelos 
filhos. Os professores construíram o conhecimento, pela vivência, 
junto com os alunos. “O processo de interação com palestras, 
seminários e outras atividades foi muito interessante, e dizem ter 
saudades destes encontros. Porque foi um momento em que 
presenciamos a Escola com melhor socialização entre os alunos e 
os professores, entre professor e professor e entre aluno e aluno; 
havia também uma colaboração mútua muito grande em que os 
próprios alunos entre si procuravam um ajudar ao outro, 
estimulados pelas atividades”. Destacam que, além do 
entrosamento entre os professores e o Museu, havia um 
comprometimento da direção da escola para com este trabalho, 
o que gerava certa facilidade em desenvolvê-lo. “O projeto 
permitiu que a escola parasse algumas vezes para discussões, e 
esses momentos foram riquíssimos”. Houve a percepção de que a 
Escola precisa manter contato com universidades, com museus e 
com outras instituições; deve ter projetos coordenados, que 
indiquem as ações e trocas de ideias.
 Entendemos que o que mais “envolveu” o corpo docente 
não foi propriamente o fomento indicado pelo “Prêmio de 
Ecologia”, ou seja, o recurso financeiro, que indubitavelmente 
alavancou algumas ações, mas sim a proposta de trabalho. A 
partir de um determinado momento, não houve mais abertura 
para que processos de discussões fossem incentivados. Para essa 
desmobilização, contribuiu a substituição da direção e a troca de 
alguns professores; as aulas de campo foram impedidas; 
professores já não podiam mais se reunir para debater sobre o 
processo ensino-aprendizagem. Isso desmotivou completamente 
os professores, que foram, aos poucos, perdendo o entusiasmo. 
Poderíamos tratar esse período como um período de dispersão, no 

qual surgiram conflitos entre resistência, liderança, ausência de 
políticas públicas para, de forma estratégica, estruturar esses 
processos, aja vista que conceitualmente previa-se um trabalho 
pedagógico continuado.
 Considerando tudo o que foi realizado e as reflexões já 
mencionadas nesses relatos, destaca-se que experiência 
semelhante não se repetiu entre o MASJ e outras escolas. Têm-se 
leituras diversas para além do cotidiano escolar e museológico. 
Sabe-se que a Educação ou a escola, assim como os museus, estão 
imersos ao contexto da realidade social e política, e, para tanto, vale 
a reflexão que Gentili nos traz: 

A ofensiva neoliberal contra a escola pública se 
veicula através de um conjunto medianamente 
regular e estável de medidas políticas de caráter 
dualizante e, ao mesmo tempo, através de uma 
série de estratégias culturais dirigidas a quebrar a 
lógica do sentido sobre o qual esta escola (ou este 
projeto de escola) adquire legibilidade para as 
maiorias (...). Isto é, o neoliberalismo só consegue 
impor suas políticas antidemocráticas na medida 
em que consegue desintegrar culturalmente a 
possibilidade mesma de existência do direito à 
educação (como direito social) e de um aparato 
institucional que tenda a garantir a concretização 

17de tal direito: a escola pública.

 Diante deste contexto, pode-se inferir que, através de ações 
de desmobilização e autoritarismo mascarado na burocratização, 
encontram-se formas eficazes no combate à educação 
democrática. Ou seja, retira-se a possibilidade de direito à 
educação pública enquanto um direito humano intrínseco à 
condição humana. Tais questões interferem substancialmente na 
vida pública comunitária. 
 I n i c i a r a m - s e  o s  t r a b a l h o s  n e s t a  C o m u n i d a d e  
compreendendo que a preocupação focal dos sujeitos não residia 
na preservação do conhecimento de uma ocupação pré-colonial, 
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mas sim na situação socioambiental do local que exigia uma 
intervenção direta de políticas públicas em áreas como 
educação, saneamento básico, saúde e cultura. Em conversas 
com moradores, observa-se que as atividades desenvolvidas 
criaram expectativas sobre mudanças estruturais no espaço em 
questão, e que muitas delas ainda não ocorreram, tendo em vista 
a interrupção do referido Projeto, provocando para alguns certo 
desencantamento. Diante disso, o retorno do Museu ao bairro 
exigirá um trabalho duplamente complexo. Dever-se-á retomar 
laços de convívio e reconstruir pactos interinstitucionais com ações 
concretas. Para a população, as ações educativas em si não 
trazem resultados imediatos para a vida comunitária.  
 Os profissionais do MASJ, especialmente a equipe de 
Educadores, têm reflexões que corroboram o paradigma de que 
não basta o conhecimento sobre patrimônio ou ações para sua 
preservação, mas sim que se promova a inclusão social de 
maneira continuada. Isso pode ser concretizado se houver uma 
apropriação interinstitucional do potencial educativo, social, 
paisagístico e recreativo subjacente ao patrimônio em questão, e 
que se planejem atividades eminentemente exequíveis. Uma das 
propostas caminha para a musealização da área, incluindo o Sítio 
Arqueológico e o bosque, com equipamentos de estudos e lazer e 
outras estruturas que permitam outras atividades nesse espaço, 
mobilizando, talvez, o sentido dos sujeitos de estarem em um lugar 
e serem pertencentes de um território. É indubitável que o Projeto 
tenha alcançado resultados qualitativos, ainda que permeado 
por situações conflitantes e esteja inconcluso. 
 Por outro lado, considerando a função social dos museus 
quanto à sua contribuição para o desenvolvimento da 
população, é certo que esta se dá, assim como o processo 
educacional do ensino formal, na preparação para o exercício da 
cidadania democrática, abrindo possibilidades de novas 
concepções para o campo profissional, para a vida cultural e a 
apropriação da herança social como categoria de direitos 
humanos.
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RESUMO

 O presente artigo tem o objetivo de contribuir para os estudos acerca do ensino confessional na História da 
Educação Brasileira. Para tanto, procuramos discutir e analisar a atuação de católicos e protestantes na educação 
escolar brasileira, no período compreendido entre os séculos XIX e XX. Buscamos, inicialmente, examinar a influên-
cia do movimento ultramontanista na educação escolar brasileira ocorrida no século XIX, focalizando o papel 
desempenhado por Congregações Religiosas Femininas nos colégios. Num segundo momento, discutimos aspec-
tos da educação protestante, especialmente da educação metodista, idealizada por estrangeiros norte-
americanos, através de suas instituições escolares. O nosso esforço fundamenta-se em um referencial teórico 
voltado para os estudos acerca da história da Igreja e da história da educação. A análise empreendida para a sua 
elaboração está ancorada em pesquisas de caráter histórico-documental, que se valeu tanto de fontes documen-
tais quanto de entrevistas orais. Desse modo, privilegiamos uma metodologia que tem como fundamentação não 
somente fontes documentais, mas também aquelas que foram produzidos a partir da memória e da história de vida 
de ex-alunos. Neste artigo, foi possível constatar que enquanto os católicos privilegiavam uma proposta de educa-
ção de caráter conservador e de interesse de uma parcela significativa da classe dominante, a proposta de 
educação protestante trazia em seu bojo concepções inovadoras de ensino, condizentes com a expectativa 
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social que almejava a modernização do país. Assim, pode-se 
concluir que mesmo de forma diferenciada, tanto os católicos 
quanto os protestantes deixaram as suas marcas da história da 
educação brasileira, por meio de suas instituições escolares.

Palavras-chave: Ensino Confessional. Católicos. Protestantes. 

ABSTRACT

 This research has goal for the studies of religious education 
in the history of Brazilian education. We discuss and analyze the 
actions of Catholics and Protestants in Brazilian education in the 
period between the nineteenth and twentieth centuries. We 
sought initially to examine the influence of ultramontanism in 
Brazilian school education took place in the nineteenth century, 
focusing on the role of female religious congregations colleges. A 
second time discussing aspects of Protestant education, especially 
education Methodist, created by foreigners Americans, through 
their schools. Our effort is based on a theoretical oriented studies on 
the history of the church and the history of education. The analysis 
used  for its preparation is anchored in research of historical and 
documentary, which won both documentary sources as oral 
interviews. Thus we favor a methodology that has as its foundation 
not only as sources of documents produced from the memory and 
life stories of ex-students. This research, it was established that while 
Catholics favor a proposal for a conservative education and 
interest of a significant portion of the ruling class, the proposed 
Protestant education brought in its wake, innovative teaching 
ideas, consistent with the expectation that social longed to mod-
ernize the country. Thus we can conclude that even in a different 
way, both Catholics and Protestants have left their mark in the 
history of Brazilian education through their schools.

Keywords: Religious Education. Catholics. Protestants.

INTRODUÇÃO

P
esquisas sobre a atuação de católicos e protestantes na 
educação brasileira têm constituído objeto de estudo em 
nossa história da educação, pela reconhecida importância do 

ensino confessional e pelas marcas que católicos e protestantes 
deixaram e ainda deixam nas instituições escolares do Brasil. Nesta 
perspectiva, o presente artigo emerge com o objetivo de discutir e 
analisar essa atuação, no período compreendido entre os séculos 
XIX e XX. Para tanto, buscamos, inicialmente, examinar a influência 
da Igreja Católica por meio movimento ultramontanista na educa-
ção escolar brasileira, ocorrida no século XIX, focalizando o papel 
desempenhado pelas Congregações Religiosas Femininas nos 
colégios, e, posteriormente, enfatizar a atuação educacional do 
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ala feminina da Ordem 
Salesiana. Num segundo momento, discutimos aspectos da educa-
ção protestante, especialmente da educação metodista, idealiza-
da por estrangeiros norte-americanos, por meio de suas instituições 
escolares. 
 O período caracterizado foi compreendido entre os séculos 
XIX e XX. O século XIX por marcar tanto a vinda de várias Ordens e 
Congregações Religiosas quanto de missionários protestantes para o 
Brasil, com o intuito de abrir colégios e fazer sua inserção por meio de 
uma proposta educacional. Já o século XX por sinalizar a atuação de 
uma congregação religiosa européia, mais especificamente das 
Filhas de Maria Auxiliadora na educação escolar brasileira e ainda 
por demarcar aspectos importantes da educação protestante 
abordada neste artigo, como é o caso da história de vida de D. Jair - 
uma educadora metodista, que teve o seu período de formação e 
atuação profissional no referido século. 
 Tal esforço fundamenta-se em um referencial teórico voltado 
para os estudos acerca da história da igreja, história de instituições 
confessionais e da história da educação. A análise empreendida 
para a sua elaboração está ancorada em pesquisas de caráter 
histórico-documental, que se valeu tanto de fontes documentais 
quanto de entrevistas orais. A opção metodológica adotada, como 
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parte de uma das pesquisas¹ que fomentam essa discussão e que 
foi desenvolvida no processo de qualificação da bibliografia 
como História Oral, no caso história de vida, fundamentada em 
autores como Bosi (1999), Meihy (1997), Portelli (1997), Alberti 
(1997), entre outros. A escolha pela História Oral se dá pelo fato de 
ser uma metodologia que procura dar voz aos grupos e povos que 
estiveram à margem da produção documental, mas que contri-
buem para a produção da vida e da história. Concordamos com 
Thompson, quando aponta que:

A história oral é uma história construída em 
torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro 
da própria vida e isso alarga seu campo de 
ação. Admite heróis vindos não só dentre os 
líderes, mas dentre a maioria desconhecida do 
povo (...) Traz a história para dentro da comuni-
dade e extrai a história de dentro da comuni-
dade. (1998, p. 44).

 E foi a partir dessa perspectiva que buscamos também nas 
fontes orais a contribuição de pessoas que estiveram presente em 
determinados períodos da história das instituições e com suas 
experiências de vida e profissão nos auxiliaram a pensar a história 
da educação de determinados grupos.
 Para análise do tema, o artigo encontra-se organizado em 
quatro partes. A primeira aborda sobre o Catolicismo Ultramonta-
no e a Educação. A segunda parte trata do Instituto Filhas de 
Maria Auxiliadora e a sua obra educativa. A terceira parte direcio-
na-se para discutir o Protestantismo na educação, com ênfase ao 
papel dos/as missionários/as. E a última parte versa sobre histórias 
de D. Jair e a sua experiência com a educação metodista. 

CATOLICISMO ULTRAMONTANO E EDUCAÇÃO 

 Após a Revolução Francesa, em vários países europeus, 
sobretudo na França, emergiu um novo contexto político, econô-

mico e cultural. O antigo regime cedeu lugar a uma política liberal e 
democrática e o sistema capitalista desabrochou. Novas ideias ─ 
Cientificismo, Liberalismo, Protestantismo, Socialismo, Positivismo, 
Racionalismo ─ influenciaram a sociedade e foram consideradas 
perigosas pela autoridade pontifícia. Essas mudanças provocaram 
um desequilíbrio na ordem cristã, e a Igreja Católica mostrou-se 
preocupada com esses movimentos para a secularização do 
universo social, que fatalmente abalaria as relações de poder entre 
a igreja e o Estado.
 O movimento católico de recusa às mudanças moderniza-
doras do século XIX ficou conhecido como ultramontanismo. Data-
do do século XI, o ultramontanismo foi retomado pela ala conserva-
dora da Igreja, que recusava as transformações modernizadoras do 
século XIX.  No entender de Gaeta (1991, p.31), “o ultramontanismo 
foi uma orientação política desenvolvida pela Igreja após a Revolu-
ção Francesa, marcado pelo centralismo institucional em Roma, um 
fechamento sobre si mesma, uma recusa de contato com o mundo 
moderno (...)”. Esse novo modelo eclesial fundamentava-se na 
ortodoxia tridentina² e no pensamento tomista, sendo este o mais 
importante instrumento doutrinário, teológico e filosófico do magis-
tério sacerdotal. Com a romanização, a doutrina católica assumiu 
um caráter conservador autoritário.
 Entretanto, a política ultramontana não se restringia à institui-
ção eclesial, mas, ao contrário, perpassava por todos os setores da 
sociedade. Na família, lançou um olhar especial, invadindo os lares 
católicos por meio da prática religiosa ocorrida nas igrejas, nos 
colégios, nos orfanatos, nas creches, sendo esses os lugares conside-
rados preferenciais de sua ação.

O cotidiano doméstico foi devassado: noivados, 
casamentos, obrigações dos chefes, nascimento, 
número de filhos, educação dos jovens eram 
aconselhados e normatizados pelos chefes da 
Igreja. A voz oficial, como em círculos concêntri-
cos, atingia através dos bispados os mais distantes 
microssomos paroquiais. Através dessa forte 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



36

presença, os pontífices sonhavam com a 
constituição de uma única família cristã, 
idealizando-se na chefia dessa comunidade 
de fiéis (GAETA, 1992, p. 245).

 Nesse contexto de reforma ultramontana, os institutos 
religiosos masculinos e femininos tiveram um papel importante. No 
século XIX, a vinda das Ordens e Congregações religiosas estran-
geiras para o Brasil provocou um crescimento significativo no 
número de estabelecimentos de ensino católico, uma vez que, “as 
hierarquias clericais brasileiras entendiam que a educação esco-
larizada possuía um papel determinante na veiculação, na imple-
mentação e na consolidação de um paradigma católico conhe-
cido como ultramontanismo” (GAETA, 1992, p.245)
 Foi neste período, marcado por mudanças no catolicismo, 
que chegaram ao Brasil os Padres da Missão - Lazaristas, os Frades 
Capuchinhos e as Filhas da Caridade - o ramo feminino da obra de 
São Vicente de Paula, que os jesuítas também retornaram, após 
terem sido expulsos, em 1789, pelo Marquês de Pombal. E mais 
tarde ainda vieram outras Ordens e Congregações Religiosas, 
dentre elas: as Irmãs de São José de Chamberry, os Salesianos, as 
Filhas de Maria Auxiliadora, Dominicanos, Carlistas, Missionários do 
Coração de Maria, Irmãos Maristas, entre outros.
 A vinda das Ordens e Congregações religiosas européias 
acabou por propiciar a instalação de vários colégios, que se 
espalharam por todo o Brasil. A chegada das Congregações 
religiosas neste período marcou de forma significativa a educa-
ção feminina, e a esse respeito Rodrigues (1962) registra no que se 
refere “à instrução das meninas só teve realmente resultados 
positivos, quando iniciativas particulares, principalmente das 
congregações religiosas docentes, suprindo o ensino oficial se da 
juventude dedicaram à educação” (p. 112).
 Neste período, a hierarquia eclesiástica passou a dar 
atenção à educação feminina, fazendo com que a classe dirigen-
te brasileira, em aliança com a ala conservadora da Igreja Católi-
ca, propiciasse a vinda de congregações religiosas femininas para 
se encarregar da instrução das jovens de elite. 

 O Colégio Nossa Senhora do Patrocínio foi o primeiro de uma 
extensa rede de colégios criada pelas Irmãs de São José de Cham-
berry e por outras congregações religiosas (MANOEL, 1992). Em 
algumas regiões do país, por exemplo, o elemento religioso tornou-
se fundamental no processo de escolarização, e os estabelecimen-
tos de ensino religiosos se constituíram em um marco de renovação 
da instrução feminina, sob a atuação das hierarquias católicas.
 No que se refere ao ensino ministrado nesses espaços escola-
res católicos para as mulheres, vale lembrar, por exemplo, que o 
Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, inaugurado em 1859, oferecia 
um curso de primeiras letras e de “polimento sociocultural”, em 
regime de internato, com ensino de línguas estrangeiras, música, 
pintura, trabalhos de agulha e etiqueta, destinado, essencialmente, 
às mulheres e, preferencialmente, às jovens pertencentes às oligar-
quias da época. Embora constasse no programa de ensino dessa 
instituição católica conteúdo relacionado ao universo feminino, 
observa-se que esses estabelecimentos trouxeram inovações para o 
currículo da educação feminina, porém as limitações em relação à 
educação da mulher ainda prevaleciam. No entender de Azzi 
(1995):

Um dos pontos que atraía muitas famílias era a 
disciplina reinante nos colégios católicos, consi-
derada por muitos pais como um elemento 
fundamental para a ação educativa.
Mas é, sobretudo, a qualidade do ensino ministra-
do nos colégios dirigidos por padres, freiras e 
irmãos religiosos, o aspecto explicativo do grande 
êxito da educação nas diversas regiões do país, 
mesmo em cidade interioranas (p. 22).

 Diante de tais circunstâncias, pode-se dizer que, no período, 
a educação católica feminina deixava de ser apenas de interesse 
dos próprios membros da Igreja Católica e passava a se constituir 
também em uma doutrina educacional de interesse de uma parce-
la significativa da classe dominante, ou seja, da oligarquia da 
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época, o que nos possibilita compreender o apoio e estímulo 
financeiro dado por parte da oligarquia para a vinda das Congre-
gações Religiosas Européias, na segunda metade do século XIX 
(MANOEL, 1988). 
 Outro bom exemplo a respeito do papel desempenhado 
pelas Congregações Religiosas Européias na educação escolar 
brasileira foi o trabalho educativo desenvolvido pelo Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora, ala feminina da Ordem Salesiana.

INSTITUTO FILHAS DE MARIA AUXILIADORA E SUA OBRA EDUCATIVA

 O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora foi fundado, em 
1872, pelo padre João Bosco e pela madre Maria Mazzarelo, em 
Mornese, no norte da Itália. Nas comunidades onde  eram requisi-
tadas para desenvolver a obra educativa, as religiosas trabalha-
vam como educadoras,  catequistas e missionárias, levando uma 
proposta de promoção espiritual, cultural e material para os 
“jovens pobres e abandonados”. Entretanto, ao virem para a 
América, as Filhas de Maria Auxiliadora se estabeleceram com 
uma tarefa esta determinada pelo Papa Pio IX, isto é, dar assistên-
cia aos numerosos imigrantes italianos radicados no Novo Mundo. 
Na América Latina,  instalaram-se primeiramente no Uruguai, com 
objetivo de desenvolver um trabalho junto à juventude. A esse 
respeito Azzi afirma:

(...) A missão dos salesianos e das Filhas de 
Maria Auxiliadora na América Latina deveria 
ser, não apenas o cuidado da juventude pobre 
e abandonada, mas também a abertura de 
colégios para formação da classe dirigente, 
contrapondo o ensino religioso ao ensino leigo 
(1999, p.15).

 No Brasil, as salesianas chegaram em 1892, após vários 
esforços do bispo do Rio de Janeiro, D. Luís Lasagna. A presença 

anterior de padres salesianos na cidade de Lorena possibilitou a 
vinda das religiosas para a região. Com a fundação de uma mora-
dia na cidade de Lorena, interior do Estado de São Paulo, as religio-
sas pensavam em instalar um estabelecimento que fosse responsá-
vel por toda a obra salesiana, no Brasil, por isso se estabeleceram no 
Vale do Paraíba. No entanto,  essa decisão também esteve relacio-
nada ao desejo do bispo Dom Lasagna, ou seja, que o trabalho da 
Congregação não se desenvolvesse em grandes centros urbanos, 
pois acreditavam que, no interior, "a tradição religiosa se mantinha 
mais forte" do que nas cidades mais importantes ou capitais de 
estados, "onde o espírito liberal era mais forte" (AZZI, 1986, p. 57). 
 De fato, é importante assinalar que o Vale do Paraíba tornou-
se o berço da obra das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. Os 
primeiros colégios foram fundados em Guaratinguetá, Lorena e 
Pindamonhangaba. 
 O Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Guaratinguetá, 
tornou-se a sede da congregação, constituindo o núcleo de expan-
são das atividades das Filhas de Maria Auxiliadora, no país. Inaugura-
do em abril de 1892, teve como meta atender à educação feminina 
em regime de internato, contando inicialmente com duzentas 
alunas matriculadas. À medida que a instituição crescia, atendeu 
em regime de externato, colocando em funcionamento um Orató-
rio Festivo ³. 
 Em Lorena, o Colégio Maria Auxiliadora foi instalado provisori-
amente numa casa emprestada pelo Barão de Castro Lima, em 
1892, atendendo alunas em regime de internato e externato. Com 
dificuldades em manter o colégio, as salesianas transferiram-se para 
as dependências do Colégio São Joaquim. Posteriormente, com a 
saída dos seminaristas do edifício do largo do Rosário, as irmãs se 
mudaram para o prédio, colocando em funcionamento apenas o 
externato e o Oratório Festivo. 
 O Colégio Imaculada Conceição, em Pindamonhangaba 
(1892), iniciou o curso primário com um número reduzido de alunas, 
porém teve curta trajetória. Marcigaglia (1955) adverte: “essa casa 
não vingou, porque estava mal localizada; perto da estação, rente 
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com os trilhos da Central do Brasil, o que constituía um perigo para 
as educandas e para as visitas” (p. 50). Outro fator que contribuiu 
para o fechamento da escola foi sua proximidade com a cidade 
de Taubaté, onde havia um tradicional colégio feminino dirigido 
pelas irmãs de São José de Chamberry, e que certamente concor-
ria com a Imaculada Conceição na educação das jovens.
 Embora as Filhas de Maria Auxiliadora não tivessem interes-
se de desenvolver sua obra educativa em grandes centros urba-
nos, dois anos após se instalarem no Vale do Paraíba fundaram em 
1894, o Colégio Maria Auxiliadora  em São Paulo. O colégio paulis-
tano iniciou suas atividades em regime de internato, mas os 
resultados não foram satisfatórios. Por essa razão, o estabeleci-
mento foi anexado ao Asilo Ipiranga, uma instituição que se 
encontrava sob a orientação das salesianas. Posteriormente, 
outra escola foi fundada na capital paulista, o Colégio de Santa 
Inês, no bairro do Bom Retiro, onde as religiosas desenvolveram um 
trabalho educativo junto às filhas dos imigrantes italianos. 
 No início do século XX, as Filhas de Maria Auxiliadora 
voltaram a instalar sua obra educativa longe dos grandes centros 
urbanos. Neste momento, envolvidas em projetos de expansão 
para o interior paulista, as salesianas instalaram-se numa casa 
doada pelo Barão Bento de Lacerda, na cidade de Araras e 
fundaram o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1904, instala-
ram-se na cidade de Batatais e fundou, o Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora, dirigido à educação feminina, em regime de externa-
to e de internato. 
 Em Ribeirão Preto, a instalação de um colégio pelas Filhas 
de Maria Auxiliadora ocorreu somente em 1918, quando Modesta 
Martinelli, Onorina Obliqui e Hortência Van Moerkerke chegaram à 
cidade, com o objetivo de criar uma escola para mulheres, 
trazendo como  “missão servir, educar e instruir a juventude” 
(LIVRO HISTÓRICO DO ESTABELECIMENTO, 1968, p.08). 
 Um bom exemplo para se entender o processo de instala-
ção e funcionamento dos colégios fundados pelas salesianas é o 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Ribeirão Preto, instalado  

com o apoio do bispo diocesano, Dom Alberto Gonçalves, e do 
presidente da Câmara Municipal, Dr. João Meira Júnior, represen-
tante das elites política e econômica (LIVRO HISTÓRICO DO 
ESTABELECIMENTO, 1968, p.10). A criação desse Colégio atendeu 
aos interesses da Igreja Católica local e aos anseios das elites cafeei-
ras e camadas médias emergentes, que desejavam uma formação 
educacional para a juventude feminina, bem como a presença 
massiva de imigrantes italianos no município e região. Tanto a ala 
masculina quanto a feminina da Ordem Salesiana tinham o objetivo 
de instalar a sua obra educativa e religiosa em localidades onde 
essa nacionalidade se aglutinava. 
 Embora a instalação do colégio, em Ribeirão Preto, tenha 
ocorrido já nas primeiras décadas do século XX, pode-se dizer que 
sua criação acabou por integrar o contexto de construção das 
instituições de ensino, motivada pela chegada das congregações 
religiosas européias ao Brasil, uma vez que a vinda das Salesianas 
para o nosso país esteve relacionada a um projeto envolvendo, em 
sentido mais amplo, os ideais de romanização do catolicismo brasile-
iro do final do século XIX e, em sentido mais específico, de instalação 
de colégios confessionais para a juventude.
 Inicialmente, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribei-
rão Preto implantou o ensino primário e adotou o regime de externa-
to. Como era de praxe nas escolas católicas, posteriormente foi 
adotado também o regime de internato e semi-internato e implan-
tados  novos cursos,  como o Ginasial, o Normal e outros de caráter 
profissionalizante.  
 A proposta pedagógica implementada pelo Colégio “Auxili-
adora” emergiu intimamente ligada ao Sistema Preventivo, que se 
constitui no referencial educativo de toda a Ordem Salesiana. Esse 
estilo de educar foi elaborado, na Itália, pelo Padre João Bosco, no 
século XIX.  Para Fonseca (1999, p. 24), 

prevenir para Dom Bosco é instruir e convencer, é 
sobretudo ajudar o jovem elaborar um projeto de 
vida, colocá-lo numa dinâmica de crescimento 
contínuo, colocá-lo numa dinâmica de valores, 
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num caminho que o conduz para a vida plena, 
onde a felicidade é assegurada.

 É importante assinalar que o Sistema Preventivo de Dom 
Bosco não é preventivo no sentido da vigilância, para que o jovem 
não faça algo contrário aos padrões vigentes, mas preventivo no 
sentido de controle, na ajuda que dá para ao “jovem a descobrir e 
cultivar as riquezas que estão em seu coração” (FONSECA, 1999, p. 
24). Vale lembrar que o Sistema Preventivo foi elaborado no século 
XIX, num período em que o catolicismo passava por mudanças 
advindas do movimento ultramontanista. Conforme mencionado 
anteriormente, o ultramontanismo era um movimento da ala 
conservadora da Igreja, que recusava as transformações moder-
nizadoras do século XIX, cujo interesse também era lançar um olhar 
especial sobre as famílias invadindo os lares católicos por meio da 
prática religiosa efetuada em diferentes locais, entre eles os 
colégios, que para os católicos conservadores era tido como um 
dos lugares preferenciais de sua ação.  
 Pode-se dizer que o Sistema Preventivo - base de sustenta-
ção da proposta pedagógica do Colégio “Auxiliadora” ─ fez 
parte de um discurso pedagógico pautado pelos princípios disci-
plinares do catolicismo restaurado do século XIX, e emergiu com as 
Ordens e Congregações religiosas do período.
 Ao fundamentar sua proposta pedagógica no Sistema 
Preventivo de Dom Bosco, o Colégio “Auxiliadora”, nas diferentes 
modalidades de ensino, “visava a proporcionar às alunas uma 
formação integral e levá-las ao conhecimento de seus deveres 
para com Deus, com a Igreja e com a Pátria” (REGIMENTO 
INTERNO DO COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DE 
RIBEIRÃO PRETO/SP, 1960, p. 1). Dessa maneira, o Colégio entendia 
que seu papel junto à juventude feminina não era somente instruir, 
mas também educar, formar as alunas integralmente. É, pois, 
desse entendimento que o currículo escolar era composto tanto 
por disciplinas quanto por práticas educativas, não havendo 
dualidade entre a educação e instrução, uma vez que os princípi-

os ético-religiosos vinham imbricados no currículo e nas atividades 
curriculares.
 Nas memórias de ex-alunas encontramos alguns indícios que 
nos possibilitam compreender como a educação escolar ministrada 
no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto estava para 
além do ensino dos saberes escolarizados. Algumas ex-alunas revela-
ram que fazia parte da educação escolar a transmissão de valores 
cívicos, morais e religiosos, hábitos e costumes. E ainda mais: o 
objetivo da educação era formar as educandas para manter um 
padrão exemplar de comportamento, tanto dentro quanto fora do 
espaço escolar. 

Quando a gente entra no colégio, a mudança de 
vida é muito grande, por que ali você aprende a 
ter uma série de limitações, você aprende a 
disciplina, fazer as coisas no momento certo, que 
tem hora para almoçar, para levantar, para ir a 
missa então muda muito, a sua rotina de vida. 
Então toda vez que chegava uma aluna nova, a 
gente ficava observando a dificuldade dela, que 
tinha até no momento de trocar a roupa, você 
não podia tirar a roupa na frente das alunas, você 
tomava banho de camisola, era toda abotoadi-
nha assim, com as portas do banheiro abertas. 
Geralmente quando chegava uma aluna nova lá, 
você ia lá ensiná-la, que primeiro tinha que 
desabotoar a camisola, e não se despir, essas 
maneiras são todas diferentes (Depoimento da 
ex-aluna do internato E. Z. P, 2000).

 Isto vem confirmar que o trabalho  educacional desenvolvido 
pelas salesianas  padronizava o comportamento das estudantes e 
propiciava a formação de uma identidade conservadora que  
permanece viva e atuante na memória das antigas alunas, expressa 
ainda nos padrões sociais, morais e religiosos, manifestados pela 
atuação dessas mulheres como boas mães, esposas perfeitas. O 
depoimento  de uma ex-aluna representa essa coletividade: 
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Os anos no Colégio foram muito importante em 
minha vida, porque eu aprendi muita coisa, 
coisa boa que eu transmiti aos meus filhos, que 
hoje estão casados. As minhas filhas também 
cursaram o colégio, aprenderam também uma 
religião, souberam assim conduzir as suas 
famílias, como eu e meu marido conduzimos 
durante 40 anos de vida conjugal até o seu 
falecimento (Depoimento da ex-aluna do 
Internato T. M. A. B. , 2000).

            Sem dúvida, isso permite reafirmar as considerações feitas 
por Louro (2000, p.446-7):

a mulher devia ser mais educada do que 
instruída e as escolas  religiosas deveriam 
preparar a jovem na arte de administrar o lar 
–costurando, bordando, desenvolvendo as 
culinárias e a performance no trato com as 
criadas e serviçais – porque o objetivo de sua 
vida resumia-se no casamento e na maternida-
de.

 Contudo, o Colégio "Auxiliadora" se constituiu em um 
espaço escolar feminino em que modelo de ensino implementado 
proporcionou as suas antigas estudantes uma identidade caracte-
rizadora de "ser ex-aluna salesiana", modelada em padrões con-
servadores, mas que era de interesse dos pais de famílias da elite e 
da classe média da época, bem como da Igreja Católica, cujo 
objetivo ainda era difundir os preceitos do catolicismo nos lares e 
nas escolas.
 Em linhas gerais, pode-se dizer que a educação ministrada 
pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Ribeirão Preto, entre 
as primeiras décadas do século XX até aos anos de 1960, ainda 
apresentava indícios das marcas do processo de romanização do 
catolicismo ultramontano do século XIX, cujo objetivo era espalhar 
a doutrina católica por meio da obra educativa das Ordens e 
Congregações Religiosas. 

 A partir deste momento, o foco de discussão será direciona-
do a alguns aspectos da educação protestante, especialmente da 
educação metodista, idealizada por estrangeiros norte-americanos, 
através de suas instituições escolares, bem como daremos ênfase a 
história de vida D. Jair, uma educadora metodista, filha de pastor 
protestante que teve forte presença das concepções religiosas em 
sua formação e em sua atuação profissional, exemplificando o 
projeto e os ideais da educação proposta pela “missão religiosa” 
que fundou todas as instituições a qual ela estudou representando 
assim o modelo e o ideário educacional trazido pelos protestantes 
estrangeiros.

PROTESTANTISMO E EDUCAÇÃO: OS/AS MISSIONÁRIOS/AS 

 O século XIX é marcado, no Brasil, pela presença de missioná-
rios protestantes que vêm ao país com o intuito de abrir escolas e 
fazer sua inserção através de uma proposta educacional. O objetivo 
dessas missões era fundar colégios, divulgando uma concepção de 
educação e um modelo que se distanciasse das escolas católicas 
que compunham o panorama da educação no período.
 A educação metodista, idealizada por estrangeiros norte-
americanos, deixaram marcas na história da educação brasileira, 
por meio de suas instituições escolares. Boaventura (1978, p.87) 
aponta que: 

o metodismo tem sua penetração no Brasil atra-
vés da igreja metodista norte-americana, que 
para cá migrou sob a influência do poderio 
econômico e força do liberde-capitalismo 
daquele país e, aqui, sua mais eficaz manifesta-
ção ocorreu através das Instituições de Ensino. 

 A característica da inserção desses estrangeiros por meio da 
educação confessional e missionária se deve à teoria que os historia-

4dores do protestantismo  chamam de “Destino Manifesto”. Sobre isso 
escreve Mesquida (1994, p. 103): 
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Durante todo o século XIX e, particularmente, 

no processo de unificação da nação depois da 

Guerra de Secessão, difundiu-se nos Estados 

Unidos a idéia de que a religião e a civilização 

estavam unidas na visão da América Cristã e 

que a ação de Deus no mundo se verificava por 

intermédio de povos especialmente escolhi-

dos. 

 Assim, crendo no seu destino de “iluminadores” e responsá-

veis por mudar o mundo, tais protestantes se lançam a terras 

estrangeiras no intuito de cumprir sua obra missionária. Mediante 

essa percepção se espalhou uma concepção messiânica dos 

povos anglo-saxões, que acreditavam ser o povo eleito, por Deus, 

para levar ao mundo o ideal de uma civilização cristã rumo à 

perfeição. Tal esperança escatológica uniu os diversos ramos 

protestantes, apesar de suas diferenças teológicas e doutrinárias; 

por isso eles se dispuseram a cooperar na “reforma do mundo” a 

partir de uma população religiosa, livre, letrada, industriosa, hones-

ta e obediente às leis da sociedade civil. 
 A Igreja Metodista se enquadrou nessa perspectiva messiâ-

nica, e os metodistas criam que entre os povos de língua inglesa os 

Estados Unidos eram a civilização anglo-saxônica mais elevada. 

Também compartilhavam da ideia de que o desenvolvimento 

econômico, que ocorrerá no seu país após a Guerra da Secessão, 

estava estreitamente ligado à vontade de Deus. Para Mesquida 

(1994, p.104),

as autoridades religiosas metodistas da Améri-

ca do Norte acreditavam que o progresso da 

Ciência e da Tecnologia, as reformas democrá-

ticas, a expansão da indústria e as obras 

filantrópicas eram produtos do aperfeiçoa-

mento da civilização cristã e sinais do advento 

do Reino de Deus.

 Nessa perspectiva, a ideia de criação de colégios confessio-
nais se fundamenta na concepção de que não há separação entre 
a evangelização e o ensino. Assim, a evangelização e a ação 
pedagógica das instituições metodistas possuíam dois aspectos: o 
proselitismo e a difusão de uma concepção de mundo própria à 
dominação, tendo como princípio da ação educativa a formação 
de um novo homem que além de cristão fosse fiel aos valores da 
nação. 
 Tal percepção do estrangeiro como precursor das “luzes” a 
partir de uma mudança religiosa é recorrente também em toda a 
documentação da literatura de viagem produzida por aqueles que 
estiveram no país desde o século XVI. Temos registros que apontam o 
Brasil como uma nação com grandes perspectivas de desenvolvi-
mento; mas, segundo o olhar norte-americano, tal perspectiva não 
poderia compactuar com a religiosidade “atrasada e supersticiosa”, 
que caracterizava o catolicismo. No texto de D. Kidder, um dos 
primeiros missionários metodistas a vir ao Brasil no século XIX, temos 
um exemplo, quando escreve sobre “a formação da grandeza 
nacional dependia do combate ao vício, a ignorância, superstição e 
intolerância, cuja arma seria a piedade e o poder do saber. O que 
mais o Brasil precisava era de evangelizadores piedosos” (apud 
LISBOA, 2000, p. 290). 
 Os protestantes tinham, assim, uma profunda crença na 
possibilidade de mudança social, econômica, cultural e religiosa 
que seria garantida mediante a educação e a fundação dos 
colégios. Diversas são as missões para fundar colégios confessionais 
em várias localidades do país. No registro de Martha Watts, uma das 
missionárias que chega com essa incumbência, podemos ler: “abri-
remos nossa escola assim que pudermos encontrar uma casa com 
tamanho suficiente. Existem alguns homens que aqui estavam 
ansiosos para colocar seus filhos na escola e estão nos encorajando 
a começar” (WATTS apud MESQUITA, 2001, p. 27). 
 É importante assinalar que os missionários norte-americanos, 
imersos em seus ideais de transformação, acreditavam que sua 
proposta poderia provocar sérias mudanças, não somente influenci-
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ando a cultura, como mudando a mentalidade dos brasileiros. Tal 
política de atuação está presente nessa nova organização social 
que se configura a partir do Brasil Republicano. 
 Nesse contexto, o ensino e as práticas escolares trazidos 
pelos protestantes respondiam aos anseios da liderança política, 
pois vieram influenciados pela filosofia pragmatista dos pensado-
res do século XIX e XX. A educação erudita, influenciada pela 
religião católica, na qual se dava ênfase ao latim e à história 
sagrada, passa a dar lugar a uma educação prática voltada para 
a produção do pensamento moderno e baseada na reflexão e na 
produção do conhecimento, tendo como referência a ciência e a 
técnica, de modo a poderem influenciar diretamente a vida das 
pessoas, transformar a sociedade e provocar as “sonhadas” 
mudanças.
 A proposta da educação metodista trazia em seu bojo 
concepções inovadoras de ensino, condizentes com a expectati-
va social que almejava a modernização do país. Martha Watts 
representava um grupo de mulheres que após a guerra civil 
americana se viram com a “responsabilidade missionária” de levar 
além das suas fronteiras a pregação do Evangelho e um modelo 
de sociedade. Assim, ela será fundadora de várias instituições de 
educação, inclusive dois dos colégios nos quais D. Jair estudou: o 
Izabela Hendrix e o Piracicabano, criados ambos por essa missio-
nária. Ela veio ao Brasil atendendo a um pedido de Prudente de 
Moraes e Manoel de Moraes, líderes do Partido Republicano (em 
Piracicaba, interior de São Paulo), admiradores da ideologia liberal 
difundida nos Estados Unidos. 
 Nos registros deixados por Martha Watts são expostos as 
suas expectativas em relação à sociedade brasileira e o seu anseio 
em contribuir para a melhoria da vida das crianças, que na sua 
perspectiva careciam de religião e educação, conforme escreve:

(...) deveríamos ser surdos ao seu clamor e 
contemplar indiferentemente a visão da imen-
sa aflição de centenas de criancinhas que 
crescem em meio ao pecado e a uma corrup-

ção tão vil? Ou deveríamos, com a ajuda de Deus, 
buscar a salvação dessas preciosas almas? (...) eu 
peço a Cristo pelas crianças brasileiras de Piraci-
caba. Existem muitas crianças que parecem 
interessadas por aqui. Abriremos nossa escola 
assim que pudermos (WATTS apud MESQUITA, 
2001, p.21 e 28).

 Assim, se por um lado, os republicanos desejavam propiciar 
aos seus filhos – um grupo privilegiado da sociedade – a proximidade 
com os valores de uma formação norte-americana baseada na 
ciência e na técnica, por outro, os missionários tinham interesses na 
confessionalidade e no caráter proselitista que essa formação 
poderia oferecer, no intuito de manter e ampliar o quadro de pesso-
as ligadas à igreja, avançando também na missão religiosa. 
 No que diz respeito à educação feminina, a fundação dos 
colégios e internatos no Brasil, dentro da missão metodista, aconte-
ceu em decorrência da organização das mulheres norte-
americanas. Estas criaram entidades que funcionavam como institui-
ções de financiamento e sustento do trabalho fora do seu país. As 
escolas fundadas tinham objetivos e propósitos claros, explicitados 
na sua documentação, com relação a uma formação integral e 
preocupada com a educação das mulheres. Para Alessi (1996, p 64), 
o objetivo era 

dar uma educação mais liberal às moças, que seu 
horizonte espiritual e intelectual se alargue para 
que elas possam ser convenientemente prepara-
das para agir de maneira independente, seja 
enquanto mães de família, professoras ou amigas 
da instrução. 

 Tal perspectiva já havia sido apontada desde a vinda de 
Daniel Kidder, em meados do século XIX, quando em seus registros 
falou deste anseio: 

Desejo de todo meu coração ver o dia em que as 
nossas escolas para meninas sejam de tal nature-
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za que uma jovem brasileira nelas se possa 
preparar, por sua educação intelectual e 
moral, a tornar-se uma digna mãe, capaz de 
ensinar aos seus próprios filhos os elementos de 
uma educação e os deveres para com Deus e 
os homens: para esse objetivo é que estou me 
esforçando (KIDDER & FLETCHER, 1941, p. 182).

 De fato, os colégios metodistas atendiam a expectativa de 
formação integral, marcada pela presença de uma pedagogia 
moderna, com uma educação de caráter liberal e trazendo 
métodos de ensino que privilegiavam também a formação de 
moças, sem deixar de fora a co-educação (escola mista), que se 
tornava uma inovação no período no contexto educacional 
brasileiro. 
 Diante desses aspectos que caracterizavam a educação 
nos colégios metodistas, na última parte deste texto, serão aborda-
das as histórias de vida de D. Jair, enfatizando a sua experiência 
com a educação metodista 

HISTÓRIAS DE D. JAIR E A SUA EXPERIÊNCIA COM A EDUCAÇÃO 
METODISTA 

 A história de vida de D. Jair de Araújo Lopes, uma educado-
ra que teve a sua formação e, posteriormente, a sua atuação 
profissional em instituições protestantes, é marcada por uma 
experiência com a educação metodista. D. Jair inicia a entrevista 
enfatizando ser “de família plenamente metodista”, e durante o 
relato, por várias ocasiões, destaca a presença da religiosidade na 
sua vida e na sua família:

Papai queria muito que a gente estudasse nos 
nossos colégios, tanto que minha irmã foi 
interna no colégio IMERP (Instituto Metodista de 
Ribeirão Preto), depois para o Piracicabano 
(Instituto Metodista em Piracicaba). E eu fui 

para o IMERP... lá no Metodista em Ribeirão 
Preto... em Belo Horizonte fomos para o Izabella 
Hendrix, e estudei no Bennett (Instituto Metodista 
Bennett), no Rio de Janeiro. Fiz o magistério no 
Bennett (Depoimento de D. Jair,1998).

 Na história de vida de D. Jair, o metodismo transparece não 
só como profissão de fé da família, indicando a formação dos filhos e 
as expectativas profissionais que envolveram todos posteriormente. 
De acordo com MESQUIDA (1994, p146),

as escolas metodistas, abertas a 'todos', mas 
privilegiando os filhos dos membros da Igreja, 
deveriam contribuir para formar 'bons cidadãos e 
homens de uma moral elevada', capazes de 
'influenciar positivamente a comunidade' na qual 
iriam viver .

 Tal aspecto pode ser constatado no relato de D. Jair, quando 
informa: “meu irmão foi reitor do Piracicabano. Minha irmã deu aula 
nos nossos colégios. Eu fui professora de bíblia durante 20 anos no 
Piracicabano. Tenho um sobrinho que é professor na Unimep”. D. Jair 
se forma como um desses quadros de liderança e posteriormente 
passa a trabalhar nas instituições. Sua atuação profissional no magis-
tério teve marcante aspecto proselitista, isto é, de convencimento e 
ensinamento religioso, sendo que ela também foi professora de 
bíblia, conforme seu relato aponta:

A diferença entre os meninos de um ano para 
outro foi mudando, eu percebi essa mudança 
depois de uns quatro anos que eu estava lá, eu 
comecei a notar já a diferença porque..... Aquela 
aceitação, aquela boa vontade, ah! (suspiros) 
Porque você veja, uma classe de cinqüenta 
alunos, eu tinha quase cinqüenta presentes eu 
não fazia força... Agora tinha uma coisa. Eu 
contava muita história bíblica e eles gostavam 
demais!  (Depoimento de D. Jair, 1998).

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



44

 Interessante perceber no seu relato a indicação de que o 
trabalho de convencimento foi arrefecendo com o tempo. Os 
alunos já não correspondiam como antes, deixando claro que a 
formação religiosa estava presente no projeto de educação. 
Entretanto, além do ensino religioso, o que diferenciava as escolas 
protestantes era a adoção de uma pedagogia moderna para a 
época, com ênfase em disciplinas como “línguas antigas e moder-
nas (latim, português, francês, inglês), gramática, caligrafia, arit-
mética, matemática, álgebra, geometria, astronomia, cosmogra-
fia, geografia, história universal, história do Brasil, história sagrada, 
literatura, ciências naturais (botânica, física, química, zoologia, 
mineralogia), lições de coisas, artes (desenho, piano, costura à 
mão e bordado) e ginástica” (MESQUIDA, 1994, p. 156)  
 As lembranças de D. Jair se referem a uma instituição de 
ensino que era “genuinamente escola”, na qual, segundo ela, a 
ênfase era dada não somente à educação, mas o objetivo final 
era a formação integral do aluno e não simplesmente a instrução. 
Nos seus relatos ela se remete ao trabalho pedagógico desenvolvi-
do, incluindo atividades como concursos, atividades práticas em 
laboratórios, grêmios estudantis, atividades de leitura e pesquisa, 
educação física, além do ensino confessional que, segundo 
declara, possibilitava “alcançar diversas pessoas”, referindo-se 
esse alcançar às possibilidades de conversão ao metodismo. 
 Tal método de ensino privilegiava a observação e a práti-
ca, características de um novo modelo de educação já difundido 

5
na Europa e nos Estados Unidos pelo movimento escolanovista , o 
qual posteriormente se estabelecerá no Brasil, a partir do esforço 
de representantes da educação que lutaram pela laicização do 
ensino e pela difusão da escola pública e gratuita. Nesse modelo 
educativo, privilegiava-se a interação professor–aluno, o respeito 
pela individualidade e liberdade, a valorização do corpo, justifi-
cando-se a ênfase na prática do esporte e da ginástica – aspecto 
inovador dessa pedagogia na época. A prática do exame públi-
co, método usado pelos colégios protestantes no final de cada 
semestre, além de ser uma oportunidade para mostrar à socieda-

de o valor da educação metodista, também incentivava nos alunos 
as noções de competição e afirmação pessoal, levando-os a exerci-
tar a democracia nos moldes republicanos e, por conseguinte, norte-
americanos. 
 Desse modo, os colégios metodistas atendiam a expectativa 
de formação integral, trazendo métodos de ensino que privilegia-
vam também a formação de moças, sem deixar de fora a co-
educação (escola mista), que se tornava uma inovação no período. 
Os colégios nos quais D. Jair estudou eram internatos para moças, 
mas também tinham experiência de co-educação. Isso, em meados 
do século XIX, foi uma novidade proposta pelas escolas protestantes, 
considerando as dificuldades de acesso das mulheres à escola. 
 Percebe-se, pois, uma preocupação com a formação femini-
na no Brasil, e tal preocupação tende a ganhar força, já que, entran-
do no século XX, as reivindicações pela educação das mulheres 
estavam presentes em todos os discursos, reconhecida a sua submis-
são e a sua ausência de acesso à educação. Na concepção de 
Louro (2000), a educação foi eleita como possibilidade de tirar as 
mulheres dessa condição, e o discurso pela modernização do país 
era recorrente. 
 Neste último relato está presente a preocupação religiosa 
extensiva a todos os brasileiros e especialmente às mulheres, por 
meio de uma intervenção estrangeira feita pela educação formal 
em colégios. D. Jair expõe a preocupação que existia no âmbito 
familiar de possibilitar às filhas a formação, especialmente no magis-
tério, tarefa que desempenharão posteriormente nas instituições: 

A minha irmã mais velha fundou um colégio em 
Uberaba chamado Uberabense, nos moldes dos 
nossos colégios, das nossas escolas... Ela era muito 
preparada, muito preparada mesmo, ela fez o 
curso no Piracicabano, ela se formou em 1924 e se 
formou numa turma muito pequena, mas um 
tempo de colégio muito... genuinamente escola. 
Então, aprendeu bastante, foi uma esplêndida 
aluna e uma esplêndida professora (Depoimento 
de D. Jair,1998).
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 No contexto de uma história da educação, contada a 
partir da história de vida de D. Jair, é possível reconhecer uma 
experiência bem sucedida, no que diz respeito tanto aos resulta-
dos da sua formação confessional, como uma formação baseada 
numa liderança preocupada em manter os ideais e os objetivos da 
educação metodista nas instituições, e ainda o cuidado com a 
educação feminina. A formação para o magistério, não somente 
de D. Jair, mas de outras missionárias, apresenta-se quase como 
profissão de fé, uma fé celibatária em que o “casamento” de 
algumas mulheres aconteceu com a instituição.
 No caso de D. Jair, sua vida foi de envolvimento total no 
trabalho, de tal forma que ela não se casou e nem constituiu 
família, como há outros exemplos de mulheres no mesmo período. 
As missionárias norte-americanas, mesmo não sendo obrigadas ao 
celibato, como nas ordens religiosas católicas, se auto-imprimiram 
tal condição, e um grande número delas permanecia solteira, 
dedicando-se às instituições. D. Jair refere-se a essa condição: “a 
minha vida foi de solteira mesmo, eu fui e estou muito feliz”. 
 A formação feminina e a dedicação imposta pela própria 
abnegação da vida pessoal em prol da instituição podem ser 
vistas como uma caminhada dessas mulheres rumo à profissionali-
zação, à emancipação e à ocupação dos espaços sociais. A 
dedicação integral pode ser analisada não somente como possi-
bilidade de recuperar os espaços perdidos, mas como uma 
intensificação do trabalho no intuito de buscar valorização profissi-
onal. 
 Finalizando, a história de D. Jair nos parece um exemplo 
que expõe a maneira como a formação era feita em escolas 
confessionais e a contribuição desta não somente para a história 
da educação brasileira, mas também para a história de suas 
instituições educacionais. Os valores trazidos pelos missionários e 
difundidos por meio da educação contribuíram para as reformas 
educacionais que ocorreram na época, antes e depois da Procla-
mação da República. Gitana (1998, p. 159) aponta, quanto a isso:

Há absoluta identificação do que é feito no Brasil, 
nas escolas, com o sistema norte-americano de 
ensino e isto novamente é justificado pelos pressu-
postos do liberalismo: ensino mais humano, demo-
crático, flexível e pragmático, constante espírito 
de pesquisa na busca de métodos e técnicas mais 
eficientes e menos rotineiras e a manutenção de 
um certo pioneirismo que garanta aos alunos 
posição de destaque na sociedade.

 Contudo, a proposta metodista de educação não esteve 
isolada da confissão religiosa. Assim, a mística e a profissão de fé 
estavam presentes na proposta pedagógica e política das institui-
ções. O protestantismo, influenciado pelas ideias iluministas, raciona-
listas e de renovação das relações sociais, está presente na proposta 
do metodismo brasileiro e chega ao país no momento de construção 
política, econômica e de transformações sociais. Por isso, as ideias 
liberais de democracia, progresso, e a necessidade de formação de 
um “novo homem”, se alinham aos anseios da liderança social e aos 
interesses do momento histórico.
 As críticas ao sistema confessional de educação são no 
sentido de que estes grupos tinham como projeto uma intervenção 
estrangeira, que poderia ser feita por meio da educação e da 
formação de quadros para as lideranças locais. As escolas tinham 
caráter proselitista e missionário, na tentativa de aumentar os qua-
dros de fiéis. O estrangeiro tinha uma auto-imagem voltada para 
ideais positivistas de progresso e percebia os povos “conquistados” 
como primitivos, carentes de projetos civilizadores, os quais deveriam 
ser trazidos pelas missões. As escolas confessionais eram de caráter 
particular, atendendo uma parcela da sociedade que tinha condi-
ções de pagar os estudos, mesmo com uma incipiente distribuição 
de bolsas; e, finalmente, tais concepções estavam ligadas à idéia de 
formar para a sociedade uma liderança que respondesse aos 
anseios da elite dirigente. 
 Em síntese, esses e outros aspectos podem ser destacados na 
história de vida de D. Jair. No entanto, as contribuições dessas 
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missões à História da Educação e das Instituições Educacionais 
Brasileiras são inegáveis e se refletem em várias experiências 
confessionais de diferentes grupos, que atuaram na fundação de 
instituições que ainda estão em atividade nos dias atuais e que 
fizeram crescer o acesso e a ampliação da educação no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mediante incursão acerca da educação católica e protes-
tante, com base em alguns livros, artigos, teses e dissertações, bem 
como em dados de pesquisas, foi possível verificar que enquanto a 
ala conservadora da Igreja Católica se posicionava contra as 
novas ideias, como Cientificismo, Liberalismo, Socialismo, Positivis-
mo, Racionalismo, emergentes após a Revolução Francesa, 
colocando em circulação o ultramontanismo, um movimento 
católico que recusava as mudanças modernizadoras do século 
XIX, por meio de ações em diferentes setores da sociedade entre 
eles a família mediante a prática religiosa difundida em Igrejas, nos 
colégios, nos orfanatos, nas creches. Diferentemente, os membros 
do Protestantismo aceitavam essas novas ideias que adentravam 
na sociedade, inclusive não só aceitavam como eram influencia-
dos em suas ações pelas ideias iluministas, racionalistas e de 
renovação das relações sociais imprimindo esse modelo em suas 
concepções educacionais, como parte de um projeto civilizador 
dentro de suas instituições. 
 Diante do exposto, foi possível constatar que enquanto os 
católicos privilegiavam uma proposta de educação de caráter 
conservador e de interesse de uma parcela significativa da classe 
dominante, a proposta de educação protestante trazia em seu 
bojo concepções inovadoras de ensino, condizentes com a 
expectativa social que almejava a modernização do país. Contu-
do, não podemos desconsiderar que o ensino e as práticas escola-
res trazidos pelos protestantes respondiam aos anseios de uma 
parcela da liderança política, uma vez que os membros do Protes-

tantismo vieram influenciados pela filosofia pragmatista dos pensa-
dores do século XIX e XX.
 Ainda foi possível verificar acerca do papel desempenhado 
pela Congregação das Filhas de Maria de Auxiliadora e dos Metodis-
tas no âmbito educacional, que enquanto as Salesianas fundamen-
tavam sua proposta pedagógica no Sistema Preventivo de Dom 
Bosco, um preceito elaborado no século XIX, no período de vigência 
do movimento ultramontanista, marcado pela recusa as ideias 
modernizadoras que adentravam pela sociedade. Os Metodistas 
fundamentavam sua proposta de ensino nos colégios em uma 
pedagogia moderna, com uma educação de caráter liberal, 
inspirada no pragmatismo norte-americano, e no que tange a 
educação feminina trazia práticas escolares que não eram aceitas 
no âmbito católico na época, como o regime de co-educação 
(escola mista para os dois sexos). 
 Conclui-se assim, nos limites deste texto, que mesmo de forma 
diferenciada, tanto os católicos quanto os protestantes deixaram 
relevantes contribuições e as suas marcas na memória e na história 
da educação escolar brasileira, por meio de suas instituições escola-
res pertencentes a diferentes Ordens e Congregações Religiosas 
Católicas, bem como os diferentes grupos e denominações do 
Protestantismo, que de maneiras diferenciadas empreenderam 
esforços no processo de educação formal e da confessionalidade 
no Brasil. 

NOTAS

¹ Neste caso, a pesquisa voltada à educação metodista.

² Doutrina oficial da Igreja Tridentina que esteve vigente após o 
Concílio de Trento, com o objetivo de atuar na visibilidade e na 
necessidade da salvar a alma, articulando as duas, pois a referida 
Igreja se propunha como meio necessário para evitar a condena-
ção eterna, tendo como principal caminho a prática sacramental, 
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uma vez que os sacramentos na sua visibilidade exprimiam-se no 
meio absolutamente necessário para ser católico e assim salvar-se. 
Além deles, exigia-se professar a doutrina da fé e da moral ensina-
da pelo seu magistério (MANOEL, 1992; AZZI, 1995; GAETA, 1992).

³ O Oratório Festivo constituía-se em uma espécie de ponta de 
lança da obra salesiana, cuja finalidade primordial passou a ser a 
educação da juventude pobre. Mediante o estabelecimento de 
oratórios festivos, criava-se na localidade ou cidade um ambiente 
favorável para a implantação progressiva de outras atividades. No 
Oratório Festivo havia aulas de catecismo, que ajudavam a 
melhor recepção dos sacramentos, inclusive da primeira comu-
nhão. Os jovens eram convidados a participar das principais festas 
religiosas. Para os mais assíduos ao Oratório, havia  prêmios e 
passeios (AZZI, 1999).

4 Entre estes podemos citar: REYLY, D. A. História Documental do 
Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE, 1993; MENDONÇA, A.G. O 
celeste porvir: A inserção do protestantismo no Brasil. São Bernardo 
do Campo: IMS, 1995 e NASCIMENTO, J. O Sistema Pedagógico 
Confessional Metodista. 1980. 253f. Tese (Doutorado, em Ciências 
Sociais) – Escola de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Funda-
ção Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 1980.

5
 Entre os educadores que representam esse movimento podemos 

citar: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, entre 
outros.
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RESUMO

 Relatos orais de docentes e servidoras da Escola de Economia Doméstica de Uberaba (MG) nos permitiram 
circunscrever ações e atitudes associadas ao processo de institucionalização escolar, nem sempre registradas, que 
se destacaram como práticas escolares. Desse modo, nesse texto concebemos algumas nuances da cultura 
escolar brasileira que se associam ao processo de institucionalização escolar, intimamente ligados às experiências 
e vivência de quem nele atuou. Nessa perspectiva, objetivamos historiar e analisar memórias de sujeitos que 
contribuíram para a construção e consolidação do hoje Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM/ Campus 
Uberaba), fundado em agosto de 1953, como Centro de Treinamento em Economia Rural Doméstica, nível secun-
dário, em Uberaba/MG. A análise das fontes implicou a seleção de fatos e legislações a que sucessivamente essas 
gerações de atores sociais foram submetidas, além de uma atitude necessariamente atenta aos contextos educa-
tivos e culturais nos quais foram produzidas enquanto ocuparam diferentes níveis de poder decisório na instituição O 
relato dessas mulheres articulado à história da instituição em sua realidade histórica e educativa permite-nos 
compor uma narrativa de sua trajetória, conscientes de que esses sujeitos trouxeram lembranças reconstruídas e 
não impressões exatas do que vivenciaram. 

Palavras-chave:  Ensino profissionalizante. História da Educação das Mulheres. Minas Gerais.

ABSTRACT

 Oral accounts of teachers and servants of the School of Home Economics of Uberaba (MG) allowed us to 
delimit actions with respect to the institutionalization process of school attitudes, not always recorded, that stood out 
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as school practices. Thus in this paper we design some nuances of 
Brazilian school culture that are associated with school institutionali-
zation process, closely linked to the experiences and experiences 
of those who served him. In this perspective, we aimed to analyze 
and recounting memories of individuals who contributed to the 
construction and consolidation of today's Federal Institute of 
Triangulo Mineiro (IFTM / Campus Uberaba), founded in August 
1953 as a training center in Rural Home Economics, secondary level, 
Uberaba / MG. Analysis of the sources involved the selection of 
facts and laws that successively those generations of social actors 
were submitted, and a necessarily attentive attitude to the educa-
tional and cultural contexts in which they were produced while 
occupied different levels of decision-making power in the instituti-
on's account of these women articulated the history of the instituti-
on in its historical and educational reality allows us to compose a 
narrative of his career in the knowledge that these guys brought 
reconstructed memories and impressions accurate than not experi-
enced.

Keywords: vocational education. History of Education of Women. 
Minas Gerais.

RECONSTRUÇÃO DO PASSADO: MEMÓRIAS E NARRATIVAS

H
istoriar uma instituição de ensino como a Escola de 
Economia Doméstica de Uberaba (MG) constituiu um 
trabalho intricado. Um emaranhado de informações que 

precisamos desmembrar. As questões para as quais encontramos 
respostas certas, de repente, tornaram-se obscuras e outras emba-
raçadas redes se formaram. No confronto com as fontes, precisa-
mos buscar  pessoas que participaram de seus primeiros passos, do 
início da Escola de Economia Rural Doméstica - ESERD, para ouvi-
las relatar sua atuação nos anos iniciais da instituição. A contribui-
ção  dessas pessoas se tornou essencial como representação da 

memória social, pois “fatos e eventos são relatados de um modo que 
lhes atribui um significado social” (THOMPSON, 1992, p.149).
 Os relatos e as memórias descritas trouxeram-nos a convic-
ção de que nenhum método de pesquisa pode ser visto isoladamen-
te, uma vez que isso contrariaria a própria essência do humano que 
se constrói no social. Para falarmos da instituição escolar, construída 
pelos e com os sujeitos que enquanto a construíam também se 
construíram em suas práticas, outras opções tornaram-se presentes 
enquanto compúnhamos a trajetória da instituição. Fomos então 
passo a passo contando uma importante história, uma significativa 
narrativa de uma etapa da educação feminina brasileira, situada 
em determinado contexto.

Nós devemos então contar histórias? A nossa 
história? É verdade que, ao narrar uma experiên-
cia profunda, nós a perdemos também, naquele 
momento em que ela se corporifica (e se enrijece) 
na narrativa. Porém o mutismo também petrifica a 
lembrança que se paralisa e sedimenta no fundo 
da garganta como disse Ungaretti no poema 
sobre a infância que ficou: Arrestata in fondo alla 
gola come uma roccia di gridi [Presa ao fundo da 
garganta como uma rocha de gritos] (BOSI,  
2003:15).

 Evitando essa paralisação, essa sedimentação como descri-
to por Bosi (2003), os testemunhos se fizeram vital para complementar 
os acontecimentos descritos nas fontes escritas e guiar o estudo, à 
medida que ocorria a coleta, a análise e a confirmação ou refuta-
ção dos dados que obtínhamos. As fontes agruparam-se à proble-
mática e aos objetivos da pesquisa fornecendo uma estrutura para a 
narrativa, permitindo-nos ver que a construção da identidade de 
uma escola é social, fluida e temporal. Os sujeitos, os artífices que a 
formaram, ao mesmo tempo em que influíram em seus percursos, 
também foram influenciados por normas, modelos, experiências 
múltiplas, como constatamos em suas narrativas. O apego ou o 
desprendimento a modelos que o período e a sociedade veicularam 
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a cada momento transpareceu em suas falas e as informações 
adquiriram sentido no âmbito da proposta que compuseram. O 
equacionamento entre as fontes resultou, portanto, em uma 
reconstrução do passado, pautada em emoções e vivências 
(FERREIRA, 1998, p. 321).
 Na busca pela configuração da identidade da ESERD, o 
percurso da pesquisa possibilitou  obtenção empírica de dados 
que demonstraram como as experiências de vida, as contingênci-
as, os modelos, as regras a que estiveram expostos essas protago-
nistas construíram e modificaram, constantemente, o modo de ser 
da instituição. Isso implicou considerar o filtro da memória para 
relatar as transformações e experiências ímpares vivenciadas na 
ESERD e que, indubitavelmente perpetraram ao longo dos anos, 
moldurando-as a si e a própria história da instituição. Experiências e 
fatos narrados foram distintos, mas compuseram um roteiro para o 
confronto e aporte com os documentos escritos. Essas fontes 
constituíram, portanto, baliza de estudo. 

O realce aos mecanismos operacionais propos-
tos visa instruir dois procedimentos que se 
completam: 1) a elaboração do corpus docu-
mental; 2) a inscrição das entrevistas no projeto, 
fazendo com que ele ganhe sentido em con-
junto. Tudo para se transformar em argumento 
capaz de instruir processos de mudanças 
sociais (MEIHY; HOLANDA, 2010, p. 48). 

 Nesse movimento, optamos por entrevistas com mulheres 
que ingressaram nos primeiros tempos da escola, que estudaram e 
posteriormente atuaram na instituição. Elas puxaram o fio condu-
tor para contar, a partir de suas experiências, a história da ESERD.  
Para tanto, demos a ver, na forma escrita, relatos que retomaram 
lembranças, ativaram recordações e repassaram experiências na 
configuração dessa instituição escolar. 
 Nomeamo-las apenas como sujeitos – S1 a S10 – como 
requer o protocolo do Comitê de Ética de Pesquisa, uma vez que o 
objeto de estudo agregou o ser humano. A proposta foi devida-

mente registrada no Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 
Humanos da UFU, CEP, e cadastrada na Plataforma Brasil,  configu-
rando uma cultura da ética em pesquisa e considerando o respeito à 
dignidade humana no âmbito das práticas científicas. Ao trabalhar-
mos com os testemunhos, tivemos o cuidado de preservar as identi-
dades e manter a privacidade das entrevistadas. 
 Sujeitos S1, S2, S3, S4 referem-se a quatro primeiras professoras 
da Instituição que atuaram desde 1954 até suas respectivas aposen-
tadoria nos anos 1970; S5 foi aluna do primeiro curso de Magistério em 
Economia Rural Doméstica, professora, técnica em assuntos educa-
cionais e Diretora da instituição, estudante em 1954 e 1955, atuou na 
Instituição desde 1956 até os anos 1990; S6 foi técnica em assuntos 
educacionais, aluna da Instituição,  ingressou nos anos 1960 e apo-
sentou-se nos anos 1990; S7, S8, S9, S10 foram alunas de Economia 
Doméstica, ingressaram como professoras na ESERD nos anos 1980 e 
1990 e permanecem em atuação. 
 Constatamos que as fontes orais deram vida à pesquisa, 
constituíram suporte, tornaram-se a “documentação viva” para 
confrontar a problemática e possibilitar o alcance dos objetivos, o 
que nos permitiu confirmar ou refutar pontos a que cabia esclarecer 
a vista da documentação levantada. Articulando-se aos documen-
tos escritos e às imagens, os testemunhos nos permitiram uma leitura 
apropriada dos dados encontrados. 
 Os testemunhos se tornaram essência. As recordações se 
cristalizaram e recriaram memórias na procura da exatidão que os 
documentos trouxeram. Para compreender as memórias narradas 
formulamos pressupostos que se adensaram na medida em que os 
cruzamentos entre o narrado e o documentado individualmente se 
cruzaram com o coletivo. Nesses passos cruciais buscamos analisar 
como acontecimentos ficaram gravados na memória dos sujeitos. 
 Partindo da interação com as lembranças dos sujeitos e a 
documentação encontrada, mapeamos modificações que foram 
ocorrendo, no intuito de compreender como as vivências dos sujeitos 
configuraram os aspectos que levaram a escola a ter um perfil tão 
singular. Por meio desses relatos, foi possível configurar e dar a ver a 
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luta pela sobrevivência da instituição, os embates para manter 
uma escola para mulheres expropriadas de direitos básicos como 
educação e cultura e a própria construção identitária da ESERD na 
localidade, frente às inconstantes reformas de ensino.

ARTÍFICES DO ENSINO: VOZES FEMININAS NA ESERD

 Na tentativa de apreender as experiências dos sujeitos que 
vivenciaram o cotidiano da ESERD recorremos às lembranças com 
pressupostos da dimensão trazida pela história oral para propiciar 
a aproximação das histórias de vida na instituição por meio do 
passado escolar rememorado. Couberam, ainda para melhor 
ilustração das falas, discursos das servidoras da instituição e análise 
de relatórios e outras fontes escritas para fundamentar as memóri-
as.
 Tivemos em mente que “a história não foi apenas sobre 
eventos ou estruturas ou padrões de comportamento, mas tam-
bém sobre como eles são vivenciados e lembrados” (Thompson, 
1992: 68). Os testemunhos objetivaram, portanto, mostrar os pro-
cessos escolares no âmbito da ESERD, na perspectiva dos sujeitos 
que vivenciaram o momento histórico como estudantes e que 
posteriormente, após a formação, atuaram como professores na 
ESERD.
 A instituição surgiu num período de franca expansão dos 
serviços públicos destinados à educação, reformulação de planos 
e métodos de ensino, propostas e reformas governamentais nas 
quais se declarava a necessidade de ampliar os espaços destina-
dos ao ensino feminino, preconizadas pelo Ministério da Agricultu-
ra. Nos relatórios analisados, percebeu-se que essa perspectiva 
encontrava fundamentos nas reivindicações que se multiplicavam 
na sociedade brasileira com o avanço do capitalismo. O governo 
brasileiro para conciliar capital e trabalho, na reforma populista e 
depois desenvolvimentista,  assentou seu programa na reconstru-
ção social, na qual era preciso abranger perfis de formação 
feminina como um plano político idealizado em busca de um país 

urbanizado e civilizado. 
 A ESERD representou para a formação das moças um sinôni-
mo de civilidade, instrumento de modernidade e reconstrução 
social, educando-as para a moral, os bons costumes. Afinal, elas 
seriam futuras senhoras provedoras de harmonia familiar. Na institui-
ção escolar prevalecia a formação voltada para a elevação do 
caráter, dos valores cívicos e morais visando o ingresso e o comando 
de uma vida familiar, social e ordeira. 
 Com essa missão, a instituição emergiu impulsionada pelas 
concepções do Padre Agostinho Zago, cuja vivência e contatos 
com os gestores do Ministério da Agricultura levaram-no a conseguir 
a implantação de um Centro de Treinamento em Economia Rural 
Doméstica em Uberaba. As narrativas dos sujeitos registraram os 
esforços mobilizados por ele, como destacou S5.

Em 1954, o Curso de Economia Doméstica foi 
instalado em Uberaba. Na época, a duração era 
de dois anos e se chamava Curso de Magistério 
de Economia Rural Doméstica. A escola teve seu 
início em 1953, graças ao empenho do Padre 
Agostinho Zago. O Padre Agostinho tinha boas 
relações com o Ministério da Agricultura e a 
Escola de Muzambinho (MG), conseguindo do 
Deputado Licurgo Leite o apoio e a liberação da 
primeira verba necessária à implantação da 
escola. Licurgo Leite era de Muzambinho e era 
Deputado Federal. O Padre Agostinho era perse-
verante. Foi graças aos seus esforços, graças à sua 
persistência e insistência que ele trouxe a Escola 
de Economia Rural Doméstica para Uberaba. Ele 
ofereceu o local para funcionamento da escola, 
uma casa dele, um grande sobrado na Rua Major 
Eustáquio para a instalação desse primeiro curso. 
Eu estudei no primeiro ano de Magistério em 
Economia Doméstica lá. Fui aluna da primeira 
turma. (S5). 

 O Padre Zago, como descrito, era perseverante, insistente em 
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seus propósitos. Bem relacionado com a elite governamental e 
uberabense, coordenava ações voltadas para o acolhimento de 
menores, possivelmente, carentes e direcionava-os para os estu-
dos na escola agrícola de Muzambinho que disponha de aloja-
mento e educação em período integral. Contudo, essa escola só 
oferecia educação para meninos. O padre Zago compreendeu a 
necessidade de uma escola que atendesse o ensino profissionali-
zante feminino e se dedicou à  instalação da ESERD em Uberaba. 
 No primeiro ano de funcionamento, a instituição não 
obteve um espaço próprio ou recursos  destinados a seu funciona-
mento. Para que a escola aqui se instalasse Padre Zago estabele-
ceu negociações com pessoas influentes na sociedade ubera-
bense em busca de recursos necessários e ofereceu um prédio de 
sua propriedade para a instalação dos cursos, nos dizeres de S5. 
Ela mencionou os contatos empreendidos para a instalação do 
Curso em Uberaba com a Superintendência do Ensino Agrícola e 
Veterinário – SEAV e o Deputado Licurgo Leite. A primeira verba 
obtida junto ao governo brasileiro ocorreu por intermédio desse 
deputado que mais tarde daria nome à escola.

No princípio, o primeiro fomento para a escola 
parece que veio por meio de verba do Deputa-
do Licurgo Leite. Depois foi mantida pela 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri-
nário, EAV, vinculada ao Ministério da Agricultu-
ra, onde o Padre Agostinho conseguiu com o 
Dr. Salazar Maciel Pessoa e a Dona Maria José, 
esposa dele, a abertura do Curso. O superinten-
dente era o Dr. Newton Beleza que permane-
ceu muitos anos nesse cargo (S5). 

 Em 1953, no primeiro Curso na ESERD só foram ministradas 
aulas Técnicas. S2 relatou que começou a lecionar com o conhe-
cimento apreendido nessas aulas. Descreveu que ótimos e reco-
nhecidos professores ensinaram a ela técnicas que nunca foram 

esquecidas e que lhe ajudaram muito quando depois se tornou 
professora na própria instituição. Narrou que entendia ser importante 
esse curso, inclusive porque as mulheres que aprendiam as ativida-
des eram consideradas prendadas. 

O princípio da escola foi esse curso de extensão 
rural que começou em agosto de 1953. A Dona 
Anita Vale era professora de bordados. O Padre 
Zago também ministrou aulas, mas depois no 
Curso de Magistério. Para organizar o Curso de 
extensão vieram duas professoras do Rio de 
Janeiro, temporariamente. Eram elas que davam 
as diretrizes para o curso e diziam 'você faz isso, faz 
assim [...]' Só havia aulas da área técnica: vestuá-
rio, culinária educação artística (S2).

 S5 também expôs que na época essas escolas eram geridas 
pelo Ministério da Agricultura. Somente muito depois, com a transfe-
rência da ESERD para a Diretoria do Ensino Agrícola do Ministério da 
Educação e Cultura em 1967, Decreto nº 60.731 de 19/05/1967, a 
escola foi incorporada pelo MEC. 
 O espaço destinado à ESERD situava-se em uma avenida 
central, com amplas dependências, como podemos observar nas 
palavras de S2 ao descrever o primeiro prédio no qual a ESERD 
funcionou. 
 

O primeiro prédio pertenceu ao Padre Zago. A 
casa era muito grande. Funcionava a secretaria, 
as salas de aula, a sala para direção. Toda a 
escola ficou organizada ali na Rua Major Eustá-
quio, bem no centro da cidade. O padre Agosti-
nho Zago conquistou, no Ministério da Agricultura, 
a Escola de Economia Doméstica. Só havia 
escola de Economia Doméstica, no km 47, no Rio 
de Janeiro. Ele conseguiu em caráter experimen-
tal um Curso de Treinamento Rural Doméstico. O 
princípio da escola foi esse curso de extensão 
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rural. Em 1953, concluí esse curso. No período de 
1954 a 1955 frequentei e concluí o curso de 
Magistério em Economia Rural Doméstica (S2). 

 Em relação ao início do curso e sobre os percalços enfren-
tados pelo Padre Zago, S2 descreveu suas visitas às casas de 
famílias amigas para convencê-las a matricularem suas filhas no 
curso de extensão. Depreendeu-se na pergunta efetuada pelo 
amigo do pai “O que essa menina entende de extensão rural, de 
economia doméstica, dessas coisas?”, o preconceito vigente na 
sociedade brasileira contra a educação da mulher. O Padre 
rebateu “Justamente, vai aprender”. Nessa visão, o Padre se 
mostrou progressista e creditou à educação o espaço a ela 
destinado: o de ensinar, enquanto o amigo do pai tem uma visão 
tradicional a respeito da mulher, isto é, a ela os domínios do lar, os 
afazeres domésticos, o cuidado com a família.

Eu me lembro, era maio. Estávamos conversan-
do aqui em casa a respeito de festas. Era 
mocinha ainda. O Padre Zago chegou. Era 
muito amigo de meu pai. Éramos de Veríssimo 
daquela região. Ele falou 'Pílades, eu preciso 
conversar muito sério a respeito dessa menina 
aí'. Eu fiquei muito assustada: 'O que ele iria 
dizer?'  'Eu vim aqui e você vai ceder sua filha 
como uma das candidatas para o Curso de 
Extensão Rural'. Um amigo de meu pai, um 
paraguaio, estava hospedado aqui em casa e 
perguntou 'O que essa menina entende de 
extensão rural, de economia doméstica, dessas 
coisas?' E o padre 'Justamente, vai aprender 
[...]' O Padre Zago foi de porta em porta dos 
amigos dele e conseguiu formar uma turma 
bem grande. A primeira diretora foi a Dona Diva 
Leite, cunhada do Adalberto Rodrigues da 
Cunha,  na época presidente da Associação 
Rural do Triângulo Mineiro (S2). 

 No relato de S2, o Padre recrutou entre seus amigos e 

conhecidos as estudantes para o primeiro curso da ESERD. As visitas 
pessoais às casas das famílias das jovens eram essenciais, pois era 
preciso convencer os pais de que suas filhas estariam em segurança, 
nos domínios de uma educação tradicional e cristã. Nessa linha de 
raciocínio, S1 também se referiu ao Padre Zago e ao início do curso 
de Magistério de Economia Doméstica Rural, em 1954. 

Entrei na primeira turma, organizada pelo Padre 
Zago. Ele falou com meus pais e me convidou 
para estudar. A escola funcionava na Rua Major 
Eustáquio, no sobrado do Padre Zago. Ali tínha-
mos nossas aulas. Magistério de Economia Domés-
tica, com duração de dois anos. O curso surgiu por 
sua intervenção junto Ministério da Agricultura e 
com o apoio do Deputado Licurgo Leite e de 
outras pessoas influentes na sociedade. Tínhamos 
que prestar uma espécie de vestibular para 
entrar. Houve um curso antes, com duração de 04 
ou 06 meses, não sei bem. Mas eu não estudei 
nesse curso (S1).  

 A partir das palavras de S1 e S2 pudemos compreender o 
quanto a preocupação com a  educação feminina, no período, era 
quase inexistente. Também encontramos a forte influência católica 
na família. Quando o Padre mencionou que precisava conversar a 
respeito da moça com o pai, S2 se mostrou imediatamente preocu-
pada com o que o Padre iria dizer. Encontramos explícito em sua fala 
a questão das condições vigentes da mulher no papel único de 
desempenhar a formosa tarefa de boa filha, esposa, mãe e educa-
dora dos filhos, sinônimo de gentileza e feminilidade.
 Ressaltamos que identificamos no período, que a base dessa 
educação católica e virtuosa encontrava respaldo na família. Na 
ESERD, fundada como Centro de Treinamento em Extensão, as 
atividades extensionistas, essas ações de formação encontrariam na 
família rural brasileira tradicional o local ideal no qual suas ações 
educativas surtiriam efeito. Coerentes com as instruções da SEAV, 
coadunadas com as atividades promovidas pelo Ministério da 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



55

Agricultura e a visão da Igreja era preciso empreender uma cam-
panha educativa em larga escala. As práticas escolares deveriam 
mobilizar as famílias para atividades coletivas e de assimilação de 
conhecimentos técnicos de saúde, de higiene, técnicas de produ-
ção e de formação educacional que alcançassem também as 
mulheres para formar um Brasil moderno e educado. 
 Imbuída de um forte discurso ideológico visando o bem-
estar social e espiritual das comunidades, coerentes com os ideais 
católicos, mas introduzindo conhecimentos técnicos necessários a 
uma produção mais eficiente de bens e insumos, a SEAV propa-
gou uma visão algo romântica de que as mulheres deveriam ser 
símbolos de modernidade. A formação instituída, contudo, deve-
ria conservar a estabilidade dos modos de produção familiares 
contra os efeitos da industrialização crescente, protegendo a 
família de influências nefastas. A ênfase da formação oferecida às 
moças trazia embutida em seus princípios a adoção de práticas 
agrícolas para se conseguir um aumento significativo no setor 
produtivo como interessava ao capitalismo em franca expansão 
e, por conseguinte, estimulando o consumo de insumos, instrumen-
tos e os mais variados equipamentos domésticos.
           A influência católica mesclou-se às várias áreas de ensino na 
ESERD, incluindo a gestão e as práticas pedagógicas. No discurso 
proferido por Amorim (1980), ela destacou que a segunda diretora 
“bandeira de coragem e arrojo” foi recomendada por D. Alexan-
dre², Bispo de Uberaba, para a direção da escola.

Há 26 anos essa escola foi fundada, então com 
o nome de Escola de Magistério Rural. Dona 
Laura, parece ontem. Nós a vimos iniciar as 
atividades da Escola de Magistério, pertencen-
te ao Ministério da Agricultura. Seu nome foi 
bandeira de coragem e arrojo. Sua indicação 
pelo D. Alexandre já a recomendava como a 
pessoa certa para dirigir a nova escola de 
Uberaba, a novidade e o sucesso da época. 
(AMORIM, 1980, p.1).

 A imprensa uberabense também exaltava a força e o valor 

da mulher, em especial, da mulher virtuosa e católica. Publicava e 
vinculava notícias que destacavam a transição entre as gerações. 
Pregava que deveria haver uma aceitação das tradições seculares 
articuladas com os anseios do futuro e do progresso. À mulher 
cumpria evitar a passividade de uma vida vazia, encontrar sua razão 
de ser não só “no amor como no procedimento moral e social” 
levando felicidade aos seus (CORREIO CATÓLICO, 1953, p. 5).
 Outro exemplo de posição diferenciada da mulher no 
período surgiu quando Amorim (1980, p. 1) ao referir-se a essa 
diretora destacou “sua figura austera e distante da excelente Fiscal 
de Ensino de então, em outros colégios, se transformou na figura 
amiga e próxima de nossa diretora querida”.  O testemunho de S6 
também confirma a visão que a família tinha da mulher: uma moça 
meiga, dócil, gentil, obediente aos princípios familiares e paternos. 
“Meu pai era contra mulher trabalhar. Mulher naquela época só 
trabalhava em casa. Nada de trabalhar fora. Mas eu pedi a ele para 
pagar o curso de datilografia para mim e ele concordou” (S6). S6 
relatou que com o curso concluído conseguiu ingressar na ESERD 
como Técnica Administrativa, mesmo com a resistência do pai.
 Em 1954, assumiu como diretora da Escola de Magistério de 
Economia Rural Doméstica, a professora Laura Pinheiro. Nesses 
primeiros anos, foram muitas as pressões e dificuldades visando o 
fortalecimento da ESERD para construir uma educação que se 
voltou cada vez mais para a produção. Na formação em economia 
doméstica o que se encontrava posto era o necessário desenvolvi-
mento da sociedade, uma questão de modernização do meio rural, 
um estímulo à produção acelerada de bens de consumo. Seguindo 
esse raciocínio, cabia formar mulheres para ações no meio rural 
visando a introdução de práticas modernas com a Economia 
Doméstica difundindo a adoção de equipamentos e artigos às 
vezes desconhecidos ou pouco utilizados. Para garantir sua existên-
cia, contudo, foi preciso muitos debates na Diretoria de Ensino 
Agrícola.

Pressões de várias administrações passadas 
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desde o Ministério da Agricultura, quando 
alguns administradores não alcançavam a 
importância dos Cursos de Economia Domésti-
ca. Debates e discussões sérias foram travadas 
por D. Laura e D. Aspásia. Nos gabinetes dos 
diretores para a sobrevivência das Escolas de 
Magistérios. Houve diretores do Ensino Agrícola 
que simplesmente ignoraram nossa existência e 
apenas minguados recursos financeiros nos 
eram repassados (Amorim, 1980:2).

 O relato de Amorim (1980) fez várias menções às dificulda-
des enfrentadas pela administração da ESERD para manter a 
instituição. A par do papel que as secretarias responsáveis pelas 
instituições educativas assumem hoje, tal como o fez ao longo dos 
seus percursos de existência, pode-se conjeturar, portanto, que as 
situações problemáticas e os dilemas dos debates atuais estiveram 
também presentes na ESERD. Os discursos e testemunhos emergi-
ram contendo elementos comuns de outras polêmicas do passado 
que permaneceram na atualidade. Isto é, de acordo com cada 
administração cabia ou não apoiar os processos de formação, o 
que incluía a disponibilização de mais ou menos recursos para as 
atividades escolares.
 Nessa produção de discursos plurais, os discursos do poder 
político, sob a forma de textos legais, os discursos institucionais da 
própria escola, as vozes dos atores educativos, muitas vezes, 
confrontaram os objetivos da formação ofertada em busca de 
soluções para suas inquietações, o que incluiu inclusive as próprias 
instalações da instituição.
  A mudança de local de funcionamento da ESERD ocorreu 
em 1955 sendo instalada na Avenida Leopoldino de Oliveira, nº 
591, antiga residência de um eminente jurista, Dr. Pelópitas Fonse-
ca.  S5 explicou que a transferência se deu porque o terreno onde 
a escola até então estava instalada era aberto, ocasionando 
vários problemas, entre eles o fato de as moças permanecerem no 
pátio, o que poderia facilitar a ausência da sala de aula e diminui-

ção do controle sobre elas. 

No primeiro ano, quando fui aluna, a escola 
funcionava na Rua Major Eustáquio, próxima ao 
Supermercado Apolo, na Rua Epitácio Pessoa. 
Aquele primeiro sobrado. Contudo, o terreno era 
aberto e a cada dia acontecia algo diferente. O 
prédio era do Padre Agostinho e não havia 
divisão no terreno com uma chácara de proprie-
dade do Senhor Artur Sabino, cuja família morava 
lá. A Dona Laura se preocupava muito com o 
bem público, com o patrimônio público e com a 
virtude das moças que estudavam na escola. Ela 
era muito responsável e não quis permanecer lá. 
Foi então ao Rio de Janeiro e conseguiu autoriza-
ção do Ministério para  alugar uma casa que 
pertencia a Pelópitas  Fonseca, perto do Hotel 
Metrópole, na Avenida Leopoldino de Oliveira. Foi 
lá que a escola funcionou por vários anos. Cursei o 
segundo ano lá. Também comecei a trabalhar ali 
em 1956 (S5).

 Pelo relato de S5 a convivência no primeiro prédio tornara-se 
difícil e trazia inúmeras preocupações à diretora com as moças, os 
bens e o patrimônio público. Ela ressaltou o fato do terreno sem 
muros e o acontecimento de muitas outras coisas “diferentes”, o que 
levou a transferência da ESERD para outra residência. Na fala de S5 
encontraram-se alguns problemas detectados como o fato de ser 
uma “chácara”, dada a extensão do terreno em volta da escola, 
com pessoas estranhas à instituição transitando e residindo por ali. 
Esses fatores serviram como justificativa para a transferência da 
escola para outro imóvel. S1 comentou o ambiente da segunda 
escola.  

Nós éramos dezesseis alunas e era bem interessan-
te, onde uma estava as outras estavam também. 
Era muito tranquilo. Quando mudamos para o 
centro, ali para o  prédio na Leopoldino de 
Oliveira, o que uma fazia, a outra aluna fazia 
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também (S1). 

 O que se notou nas breves explicações para mudança de 
prédio foi a necessidade de um ambiente mais adequado ao 
controle de entrada e saída de pessoas da instituição, tanto das 
alunas, quanto de servidores, pais e outros alheios à instituição. 
Depreendeu-se disso também uma clara alusão ao querer se 
desvincular da influência do Padre Zago, uma vez que a escola 
permanecendo no prédio dele manteria estreita relação com suas 
orientações. Com a menção ainda aos espaços sem muros, sem 
divisões, isso dificultaria a influência rígida e atenta da formação 
destinada às moças, o que incluía a disciplina austera. O novo 
prédio, cercado por muros, com única via de acesso pela entrada 
da frente, permitira um controle total da disciplina das moças.
 Nesse contexto, a Professora Aspásia Cunha Campos, 
nomeada pela Portaria N° 35 de 09/03/56, DOU 02/06/56, assumiu a 
Direção da Escola, uma vez que Laura Pinheiro, no âmbito do 
programa de visitas e treinamento, nos estados Unidos, se afastou 
para um curso de extensão rural, promovido pelo ETA.

O Ministério da Agricultura dedicando especial 
interesse ao desenvolvimento do ensino profissi-
onal para as atividades rurais – agronomia e 
veterinária associadas à experimentação e 
com prática de extensão, economia domésti-
ca, mecanização, o ETA não somente tem 
estimulado várias iniciativas nesses setores 
como realiza um estudo objetivo das condições 
vigentes naquele ensino, sob todos os aspectos 
[...]. Vem atuando também na realização do 
programa de visitas e treinamento, nos estados 
Unidos, de líderes rurais, educadores e técnicos. 
O número de bolsas proporcionados de acordo 
com esse programa que data de 1951, chega a 
168, beneficiando agronômos, veterinários, 
economistas domésticos, agricultores e jovens 
recém-formados (Cleophas, 1955:173). 

 Um dado que parece importante para a indicação de 

Aspásia ao cargo de direção foi noticiado em um jornal de ampla 
circulação na época. A respeito de seu trabalho realizado na 
comunidade o jornal publicou “dona Aspásia procura esconder-se 
na sua modéstia e na sua humildade [...] se hoje trazemos a público a 
nobreza deste coração, a dedicação desta vida é para que sirva de 
exemplo à mulher uberabense” (Correio Católico, 1953: 5). Filha de 
família ilustre uberabense ela ingressou como Auxiliar Administrativa 
em 1954, na ESERD e em 1956 assumiu como Orientadora. Logo, em 
seguida, no mesmo ano em setembro, foi nomeada Diretora da 
ESERD. Note-se o caráter doutrinador católico destacado como 
exemplo para as moças que estudassem na ESERD. S5 explanou 
esses fatos.

Quando eu concluí o curso, a diretora, por dois 
anos, Dona Laura Pinheiro, era muito capacitada, 
tinha sido Inspetora de Ensino no Colégio Nossa 
Senhora das Dores. Ela era muito respeitada na 
comunidade. Dona Laura ganhou uma bolsa 
para estudar nos Estados Unidos e Dona Aspásia 
Cunha Campos, vice-diretora, assumiu a direção 
da Escola. Dona Aspásia foi um nome de expres-
são e uma das fundadoras e, por quinze anos, 
presidente do Hospital da Criança. Também foi 
por mais quinze anos diretora da instituição (S5). 

 Com a nova direção, o debate administrativo se organizou 
em torno de um conjunto de atos que inibiam a vida escolar, como a 
“falta de prédio próprio para funcionamento, quantos problemas 
trouxe: as mudanças sucessivas e necessárias, a instabilidade que 
isso criava” (Amorim, 1980, p. 2). 
 A direção se voltou para o objetivo comum que era a aquisi-
ção de instalações mais adequadas e eficazes para a formação 
que se desejava na ESERD. Para alcançar esta finalidade, a direção, 
professores e servidores desempenharam um papel central, buscan-
do criar meios específicos para assegurar a formação profissional 
feminina que se pretendia, tanto nas instalações físicas quanto nas 
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atividades de natureza pedagógica destinadas às aulas práticas. 
 Amorim relatou a aflição vivenciada pela Instituição: 
“quanto sofrimento na época em que só em outubro ou novembro 
vínhamos receber os recursos e nesse atraso considerável os 
problemas surgiam impiedosos. Funcionários sem receber os 
vencimentos, credores afirmando que não venderam para o 
governo, mas para a Diretora” (Amorim, 1980, p. 2). S5 também 
mencionou os contratempos.

Era da SEAV que vinham as verbas, mas demo-
rava. A Escola funcionou quase quinze anos 
com a Dona Aspásia honrando os compromis-
sos com os fornecedores. Eles vendiam e 
entregavam, mas diziam que não para a 
Escola, isto é, se a escola não pagasse, era a 
Dona Aspásia que tinha que assumir o paga-
mento. Ela sempre foi assim. Tinha muita presen-
ça. Era muito compromissada com a escola e 
com a sociedade (S5).

 S6 também o aludiu ao atraso de verbas e pagamentos. Ela 
confirmou que para atendimento às necessidades escolares as 
compras eram realizadas em supermercados e pagas somente 
quando a ESERD recebia o repasse financeiro do governo. A 
confiança nessas transações era garantida pela diretora. Mais 
uma vez, esse fato parece comprovar a origem na elite uberaben-
se da pessoa que fosse escolhida para o cargo de Direção da 
ESERD.

Comprávamos o necessário para a escola no 
supermercado e pagávamos no final do ano, 
quando vinha a verba. Mas o dono do super-
mercado vendia confiando na Dona Aspásia. A 
gente recebia só uma vez por ano e todos nós 
achávamos muito bom. Tivemos momentos 
muito difíceis, com poucas verbas e recursos 
(S6).

 Como já mencionado, esses problemas financeiros também 
aconteciam com a SEAV a quem cabia a gestão da ESERD, pois seu 
parco orçamento era de 5,6% do orçamento do Ministério que, por 
sua vez, igualmente, era de apenas 5,6% do orçamento da União. Na 
transição acentuada de um sistema agrário para uma urbanização 
industrializada, isso trouxe desajustamentos ao trabalho educativo 
brasileiro que acabava por repercutir-se na escola. Eram necessárias 
mais escolas e vagas, mas não havia recursos suficientes (Cleophas, 
1952). Foi uma época decisiva para a Escola. Exigiu de seus funcioná-
rios muita dedicação ao trabalho como expõe S1.

No começo, não recebíamos o salário todos os 
meses. Só no final do ano. Não sei como fazíamos 
sucesso com aquele salário mixuruca. A primeira 
coisa que comprei com o meu salário foi um jogo 
de mobília. Tenho até hoje uma cristaleira que 
fazia parte de uma mobília que comprei para 
casa. Tínhamos uma colega que gastava todo o 
salário e depois pegava dinheiro emprestado. 
Quando recebia de novo só dava para pagar os 
empréstimos (S1).

 Docentes e demais servidores trabalhavam por idealismo, 
pela esperança de melhores dias visto que ficavam até um ano sem 
perceber qualquer remuneração. Outra ideia que os fazia permane-
cer era o vínculo com o poder federal, afinal ser servidor da União 
mesmo naquela época configurava certa diferenciação na socie-
dade. 

Nesse período a gente só recebia o salário em 
outubro, isto é, o salário chegava com muito 
atraso. Passamos uns seis anos recebendo o 
salário pela primeira vez em setembro ou outubro. 
Quando recebíamos em setembro dizíamos 
'nossa, veio cedo esse ano' [...]. Vinha todo o valor 
naquele mês. Depois pagava normalmente até o 
final do ano. Então a gente depositava tudo no 
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banco para poder se manter no ano seguinte 
porque sabíamos que iríamos ficar o ano todo 
sem receber. Foi muito sacrifício, uma história de 
muita dedicação. Era muita vontade de ver a 
Escola crescer (S5). 

 A ESERD constituía sua organização por meio de uma 
gestão compromissada com os princípios de formação e de 
administração. Ao mesmo tempo em que sentia a necessidade de 
crescimento e fortalecimento, debatia-se com a falta de recursos. 
Simultaneamente, realçava o caráter profissionalizante do ensino 
ministrado, defendendo melhorias, conjugando esforços para 
dotar a instituição com prédio próprio, instalações, equipamentos, 
materiais didáticos e de ensino necessários à formação que 
assegurava às moças.

Depois veio a dificuldade em pagar aluguel. 
Existiu uma época que a Escola quase fechou. 
O prestígio da Dona Aspásia, dos cunhados 
dela, do alto escalão de políticos no Rio de 
Janeiro, ajudaram muito. Ela tinha muita influên-
cia no Ministério da Agricultura. Então começa-
mos a trabalhar para ter um lugar definitivo. 
Conseguimos que o Ministério da Agricultura 
nos alojasse num pavilhão. Um prédio pequeno 
dentro do Parque Fernando Costa (sede atual 
da Associação Brasileira de Criadores de Gado 
Zebu - ABCZ). Com a intermediação da Dona 
Aspásia e de outros, o Ministério da Agricultura 
doou o terreno no qual hoje funciona a unidade 
II, escola cidade. (S5). 

 Um dos aspectos mais significativos do período foi que a 
ESERD, apesar de inúmeros problemas, protagonizou e intensificou 
a ação educativa feminina valorizando a formação adquirida na 
instituição especificamente para o exercício da profissão como 
economista doméstica. A Escola atribuiu importância à formação 
das mulheres, em uma concepção da educação como motor de 

desenvolvimento, progresso da comunidade e construção de uma 
nova sociedade, educando uma mulher republicana, culta, traba-
lhadora instruída e escolarizada. Uma mulher  participante ativa na 
vida social que a própria República brasileira, laica e democrática ia 
instituindo.

Foi uma época muito importante. Hoje temos 
testemunhos de meninas que fizeram o ginásio e 
depois cursaram o técnico também. Depois 
concluíram Medicina como a Dra. Maria Helena 
Azor que ocupa um alto cargo no Hospital do 
Coração em São Paulo. Trabalha com o Jatene. 
Ela foi nossa aluna de Economia Doméstica. Há 
também muitas outras alunas cujas trajetórias são 
de muito sucesso (S5).

 Os anos que se seguiram à implantação da ESERD foram de 
instabilidade, mas também de concretização de reformas ou cons-
truções de caminhos. A coexistência de ações educativas apresen-
taram níveis, cursos e planos diferenciados que a marcaram. 

Construímos com muita dificuldade o primeiro 
bloco, o do meio. As salas seriam alojamentos e 
dormitórios, por isso são compridas. Uma sala 
daquelas era dormitório. Havia os banheiros, 
outras três salas grandes e uma saleta para 
direção e secretária. Depois, Dona Aspásia 
aumentou o prédio construindo a ala do fundo. 
No tempo da COAGRI, nós obtivemos recursos e 
construímos o lado esquerdo, onde está o salão.  
Foi um trabalho muito grande. A SEAV que cedeu 
o terreno. Não havia ABCZ ainda. Era tudo do 
Ministério da Agricultura e construímos lá (S5). 

 Os testemunhos transmitiram a ideia das lutas travadas. As 
vozes de diretores, professores e mesmo alunos que se fizeram 
presentes em sua construção levaram-na a avançar apesar das 
sérias dificuldades iniciais. 
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 S1 relatou problemáticas na mudança para os pavilhões 
do Parque Fernando Costa, onde a ESERD funcionou de modo 
improvisado até a construção de sua primeira sede. No relato, 
houve menção aos lugares inadequados, improvisados para o 
funcionamento dos cursos e das aulas, dos eletrodomésticos, 
trancados, guardados para não “estragar”. Pode ser que isso 
também se devesse ao desconhecimento das formas corretas de 
emprego desses equipamentos ou pelo costume de se “economi-
zar para ter” quando fosse preciso.

Primeiro começamos a trabalhar na exposição, 
naqueles pavilhões. Uma professora  brincava 
dizendo que ela trabalhava no pavilhão dos 
porcos: o cheiro era um horror. O meu era 
melhor um pouquinho porque eu trabalhava no 
pavilhão das vacas. Material para trabalhar-
mos era muito difícil, muito seguro, liberava só 
um pouquinho de material. Na época, havia 
até alguns eletrodomésticos, mas eu não sei o 
que a Diretora pensava. Era tudo trancado: 
batedeira, liquidificador, quantos ficaram 
estragados por não usar. Havia uns jogos de 
café, jogos de jantar tudo em porcelana, muito 
bons, mas não se podia usar. Com o tempo eu 
fui conseguindo convencê-la de que podíamos 
usar esses recursos em sala de aula (S1). 

 A ESERD passou para o prédio próprio em 1960, no âmbito 
do processo de concretização do regime profissionalizante de 
educação preconizado pelo Ministério da Agricultura. O prédio 
próprio constituiu uma referência fundamental para a ampliação 
do atendimento à educação feminina em Uberaba durante este 
período. Em tão pouco tempo desde sua fundação, a instituição 
conseguiu sua sede própria. Isto demonstrou que a ESERD se 
consolidava e conquistava a credibilidade da sociedade e dos 
órgãos governamentais.

PROFESSORES: RECRUTAMENTO E PRÁTICAS COTIDIANAS 

 Na perspectiva de recrutamento de professores e demais 
servidores para a ESERD não houve concurso público nos primeiros 
anos³. As pessoas escolhidas eram convidadas pela Diretora para 
atuar na escola, bastando para isso serem detentoras de saber 
relacionado às atividades práticas ou habilitação específica. No 
início, houve influência do Padre Zago que encaminhou algumas 
moças para estudar no Rio de Janeiro e que depois de formadas 
atuariam na ESERD. Testemunhos comprovaram essa prática de 
recrutamento: “Tínhamos bolsa de estudo conseguida pelo Padre 
Zago que era muito bem relacionado com a SEAV e com a escola no 
Rio de Janeiro. Essa oportunidade que me foi oferecida por ele. Sou 
muito agradecida. Quando voltei a Uberaba comecei a trabalhar 
na escola”(S4). 
 Essa forma de recrutamento de professores para atuação na 
ESERD, por indicação da direção, era coerente com a centralidade 
do poder nas mãos dos gestores, comum nas primeiras décadas do 
século XX. Os diretores constituíam um grupo profissional de gestores 
da educação com uma cultura específica, produzida num tempo 
que lhes fornecia um substrato comum e os configurava como uma 
comunidade de guias dos fenômenos educativos a quem cabia 
tudo decidir assumindo uma atitude de intervenção centralizadora. 
 Isso incluía definir de fato, a presença de quem atuaria com 
eles. As indicações eram baseadas em suas preferências e, na 
maioria das vezes desconsiderava a formação específica necessária 
para ministrar as disciplinas. O pensamento e a ação da Direção 
marcavam a atuação na instituição. Muitas vezes, depois do ingres-
so é que os docentes e demais servidores adquiriam a habilitação 
específica para sua área de atuação.

Trabalhei 30 anos na escola. Quando entrei não 
havia concurso. Fui convidada pela Diretora e 
indicada por uma amiga que trabalhava lá. 
Fazíamos curso em Belo Horizonte para termos 
progressão. Tudo era assim: íamos para Belo 
Horizonte, para Brasília (S6). 
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 Quando ao professor era cominada, em caráter definitivo, 
a cadeira de uma disciplina, um certificado era conferido ao 
docente pelo órgão que estivesse gerindo a ESERD. Observamos 
que para o provimento de cargos de professores e servidores a 
ESERD seguiu um caminho próprio durante muitos anos. O provi-
mento foi feito por indicação dos idealizadores da escola num 
primeiro momento e posteriormente por indicação da direção da 
escola, de acordo com as instruções da Diretoria à qual a Institui-
ção estava subordinada junto ao Ministério. O que era analisado e 
quase sempre referendava a indicação era o desempenho nas 
atividades escolares ou profissionais, a relação pessoal com a 
direção e a opinião pública.

Para o ingresso do professor, no nosso caso, 
fomos convidadas. Convidaram as que obtive-
ram melhor desempenho durante o curso. 
Éramos dezesseis alunas.  Quatro de nós foram 
convidadas para trabalhar na escola pela 
Diretora. Os professores eram convidados de 
acordo com sua aptidão para determinada 
disciplina. Tínhamos aulas de trabalhos manua-
is, então nossa professora era uma senhora que 
fazia trabalhos manuais com perfeição. Tínha-
mos o professor de agricultura que era forma-
do. A professora de Língua Portuguesa era 
formada em Letras. O nosso professor de Direito 
era um advogado. O professor de canto era um 
padre. Esse padre era muito preparado. Nossos 
professores, se eles não tinham diploma, tinham 
muito conhecimento. Mas não prestaram 
concurso eram convidados pelo diretor (S1).

 S2 relatou a presença da afetividade nas aulas, para ela 
havia uma proximidade entre professores e alunas. Isso talvez se 
devesse ao pequeno número de professores “eram apenas cinco 
professores no começo”. Outra fala “mas todo mundo era amigo 
de todo mundo” trouxe a dedução de que todos os funcionários 

eram parentes, amigos, familiares ou estreitavam relações além dos 
muros escolares. Nesse relato, compreendemos igualmente a ideia 
de que a escola era um lugar onde as moças se encontravam para 
(re) significarem suas experiências e afastarem-se um pouco do lar e 
do mando paterno/materno estabelecendo novos entrelaçamen-
tos e relações com os sujeitos sociais escolares. 
 De certa forma, apreendemos que essa era uma forma de se 
libertar do rígido controle dos pais, pelo menos durante o período 
que permanecessem escola. Havia ainda a possibilidade de novas 
amizades e passeios ainda que fossem aos asilos, aos hospitais, às 
comunidades nas quais desenvolviam seus projetos ou participando 
de excursões organizadas pelos professores. As atividades escolares 
funcionavam como válvula de escape do rígido controle dos pais ou 
responsáveis. Na ESERD pelo menos teriam um pouco de liberdade 
para se expressarem e se relacionarem com outras moças e pessoas.
 S2 também descreveu a íntima relação que a Diretora aca-
bava por fundar com as famílias.  No relato descreveu a visita da 
diretora a sua casa e o pedido para a mãe deixá-la frequentar o 
curso, inclusive afiançando que iria junto. Estabelecia-se assim uma 
relação de confiança, alguém a quem se podia confiar a guarda 
das filhas em formação.

A Dona Aspásia tinha alto conceito na cidade. 
Muitas pessoas vinham visitar a escola. Ministros 
da Agricultura e outros políticos importantes que 
vinham às exposições iam até a escola tomar um 
lanche conosco (S2).

 O olhar em torno dos saberes escolares corporificados nos 
planos de ensino, livros didáticos, falas dos professores e diversas 
práticas disciplinares para formar as moças na ESERD se voltavam 
para a elite da cidade de Uberaba. 
 Com essa configuração eram elaboradas as atividades, as 
práticas escolares e culturais que redesenhavam a escola. Nos 
discursos plurais da instituição e dos servidores se sobrevalorizaram os 
valores da moral e da conduta católica como parâmetros de 
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referência para a atuação docente e, em consequência, tam-
bém discente. 
 Isso incluía o jeito de se comportar e de se vestir tanto das 
alunas quanto das professoras. S2 contou como eram os uniformes 
e as roupas a serem usadas pelas mulheres na ESERD. Curiosamen-
te não havia recomendações para os homens. As Mulheres “Não 
podiam usar calça comprida, nem blusa sem manga. Era lei do 
governo. Usávamos jaleco, mas deixávamos na escola. Uma 
professora quando veio de Viçosa para me substituir, vindo de 
universidade, com o jeito de gente jovem, saia mais curta. A 
Diretora me chamou e disse-me para conversar com ela como 
deveria se vestir” (S2).
 Os uniformes das alunas da ESERD incluíam saia com o 
comprimento abaixo do joelho e as blusas com mangas, denotan-
do decoro e cuidado com a postura. Foi-nos perceptível o caráter 
disciplinador das normas impostas às moças manifestadas até 
mesmo na forma de se vestir.  A uniformização permitia reforçar a 
concepção de que determinadas informações deviam ser repas-
sadas à jovem mulher. Ela deveria ser uma imagem perfeita: cuidar 
de suas maneiras e atitudes, o que requeria ajustamentos para 
viver sua vida em sociedade. A presença do Padre para ministrar 
as aulas incluindo aulas de música serviria para consolidar a escola 
na sociedade  como um local de boas e sadias relações sociais, 
local de ética e de virtude, na qual os pais confiariam matricular 
suas filhas.
 As Economistas Domésticas deviam dominar os saberes 
específicos da profissão que também incluía os fazeres próprios da 
mulher essenciais às tarefas educativas que iam desempenhar 
junto às famílias. Na escola havia uma educação completa para 
as moças de várias idades e procedência. Vale considerar a 
respeito palavras de S2: “Minha primeira disciplina como professo-
ra era vestuário. Não era só corte e costura. Além disso, era preciso 
ensinar postura, boas maneiras” (S2).
 Havia um consenso de que o ensino, quanto aos fins da 
formação, eram traduzidos numa aposta na educação geral da 

aluna e sua correspondente entrada na vida ativa em sociedade, 
fosse visando à inserção profissional no mundo do trabalho, fosse a 
melhoria de vida de suas famílias em consonância com os princípios 
urbanos. 
 Outra busca emergia entre as alunas, embora fossem pou-
cas, uma formação de nível secundário gratuito que lhes preparasse 
para outros cursos visando o ingresso no mundo do trabalho como 
funcionárias públicas, em empresas ou em outros estabelecimentos, 
objetivando a valorização pessoal e profissional. 
 Nas palavras de S7, vê-se o seu orgulho e a preocupação 
com a exigência de se encontrarem bem preparadas “uma das 
alunas, depois que concluiu o curso entrou para medicina”. As 
mulheres começavam a valorizar o fato de ser imperiosa a formação 
para uma profissão definida em consonância as exigências sociais e 
econômicas do mundo do trabalho, começavam a perceber que 
havia outros espaços nos quais podiam atuar. 
 Com o passar dos anos, muitas alunas ingressaram no curso 
não por opção, mas antes porque o curso representava uma esco-
lha tendo em vista um imperativo de natureza social, econômico ou 
por determinação dos pais. A formação doméstica capacitaria a 
moça para a maior parte das responsabilidades de um lar, além de 
oferecer a elas a possibilidade de ingresso na vida profissional e o 
prosseguimento dos estudos. 
 A visão que proliferava, contudo, era a de se preparar a 
moça para ser boa dona de casa, para ser “espera-marido”. O 
testemunho de S6 comprovou-nos que no contexto social mineiro e 
na perspectiva educacional da ESERD essa era uma estratégia para 
manter as alunas na escola. Nessa fala encontramos também 
descrição da clientela atendida pela ESERD: filhas de “famílias bem 
situadas” na vida, clara alusão a quem era possível o acesso às salas 
de aula: “As alunas de Economia Doméstica eram todas de famílias 
bem situadas na vida, com poder aquisitivo.  Eram chamadas de 
espera-marido” (S6).
 Parece-nos assim que os valores tradicionais de ensino femini-
no eram divulgados pela SEAV visando formar moças aptas para o 
trabalho ordeiro e progressista junto às famílias. As professoras que 
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foram chegando, após seus cursos de formação em cursos superi-
ores nas Universidades de Viçosa (MG) e no Rio de Janeiro, tenta-
ram introduzir outros conhecimentos visando romper com pelo 
menos parte da cultura escolar tradicional estabelecida e a 
metodologia até então utilizada: “Eu modifiquei  o currículo, 

4porque quando eu entrei era 'pica-couve  mesmo'. A professora 
anterior como não gostava de teoria, ela não ministrava as aulas 
de nutrição, só nos ensinava a preparar os pratos porque ela 
gostava e fazia isso muito bem” (S1).
 Os hábitos femininos da época eram diferentes. Cozinhar, 
bordar e costurar para a família era um hábito comum na época. 
Cabia às mulheres, sendo impensável que uma moça não soubes-
se essas tarefas. Fazer as refeições fora de casas era um raro 
acontecimento. Costurar era essencial, pois diferente dos dias 
atuais, nos quais é possível escolher qualquer peça pronta e 
padronizada, seja para o lar ou para as pessoas. Na época isso 
inexistia e a industrialização, embora crescente, apenas principia-
va. As mulheres precisavam fabricar e criar as próprias peças do 
guarda-roupa, pois as indústrias de vestuário demoraram a tomar 
conta das cidades (FERREIRA, 2012, p. 174). Dessa forma, a forma-
ção oferecida na ESERD perpetuava a transmissão desses conhe-
cimentos.
 Disciplinas de cultura geral com Português, Matemática e 
Ciências eram assuntos obrigatórios, muito embora com horários 
reduzidos. Havia um número significativo de temas para formação 
especial nesses anos, que variaram em número proporcional ao 
de professores disponíveis e com o caráter geral da instrução. Nos 
currículos dos cursos da ESERD achavam-se incluídas as disciplinas 
específicas ou de formação especial incluindo preparo de refei-
ções, vestuário, administração doméstica. Ou seja, aos professores 
eram atribuídas aulas em consonância com o que sabiam fazer 
melhor. As demais disciplinas eram atribuídas aos novatos. Era 
comum que professores assumissem disciplinas que não as de sua 
área de formação, caso não houvesse outro professor, inclusive 
com sobreposição e acúmulo de funções.

Para lecionar na escola, lembro-me que disponibi-
lizei o que havia trazido do curso no Rio: álbuns de 
corte e costura. Tudo que pudesse embasar as 
matérias técnicas. Era um curso novo, mas já 
havia professores para as disciplinas. Lecionei 
várias disciplinas: Português, Extensão Rural, 
Sociologia. Eu não me senti prestigiada. Não 
quero atribuir essa intenção a ninguém. Em 
função da sistemática do curso, porque já havia 
professores de Corte e Costura, embora eu tivesse 
álbuns maravilhosos, tudo de máquina, tudo de 
mão, mas todas as professoras eram muito capa-
zes. Minhas 20 horas eram lecionadas mesmo, 
todas em sala de aula, duas ou três matérias, 
inclusive ministrei aulas de educação artística. Eu 
procurava fazer curso para conseguir levar o 
conteúdo às alunas (S4).

 As exposições dos trabalhos elaborados pelas moças eram 
momentos de comemoração. Representavam períodos nos quais a 
ESERD materializava os ideais republicanos brasileiros reproduzidos 
na escola: a ordem e o progresso expostos de modo visível à comuni-
dade. Os objetos expostos mostravam produtos manufaturados, 
equipamentos modernos para uso no lar. Funcionavam também 
como objeto de admiração e como elemento constituidor de 
identidade para que as famílias reconhecessem a escola como um 
ambiente de formação adequado: “ as exposições foram um fator 
para que as pessoas valorizassem a escola. Trabalhávamos muito” 
(S4). 
 Essas exposições dos produtos confeccionados na ESERD 
ocupavam lugar de destaque no tempo escolar porque os sujeitos 
sociais interagiam com os demais partícipes da escola, como outras 
turmas, pais e familiares, além de outros membros da comunidade 
onde a escola estava inserida. Para elas “eram convidadas autorida-
des do Ministério davam atestado e melhor prova do nosso valor, do 
nosso trabalho. Com que orgulho e imponência tudo era mostrado 
ao povo e às autoridades. As nossas exposições tornaram-se e 
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continuam sendo uma festa na cidade” (Amorim, 1980:2). As mos-
tras das atividades escolares eram vistas como comprovação das 
práticas pedagógicas de docentes e aprendizas, muito embora 
fossem encaradas como “divertidas” como S10 destacou: “sou 
suspeita para falar sobre a instituição. As aulas eram muito diverti-
das e quando comecei não sabia o que fazer. Foi preciso encon-
trar os colegas, trocar ideias com os professores que sempre nos 
ajudavam” (S10).

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS: APRENDER A FAZER FAZENDO

 Diversidade e dimensão das aprendizagens destinadas às 
moças eram abrangentes. As aulas incluíam teoria e prática. As 
aulas práticas tornavam-se referência para um novo ritmo de 
ensino e para demarcar a escolarização e legitimar o trabalho da 
ESERD na comunidade e nos princípios de uma racionalidade para 
o mundo da produção instituída pelos governantes ao qual a 
Instituição estava subordinada. Isso estabelecia uma estreita 
relação entre gestores e comunidade considerando as ações 
educativas mais práticas e presentes no cotidiano. 
 Assim as aulas teóricas das disciplinas específicas consisti-
am na descrição e observação do que deveria ser feito, subordi-
nando a imaginação à observação, para em seguida, reproduzir o 
procedimento. A preocupação era elaborar um sistema de ensino 
e aprendizagem ajustado à realidade social brasileira e à intensa 
urbanização. Dessa forma, as atividades educativas ministradas 
acompanhavam a organização da cidade moderna, cada vez 
mais industrializada: “ O tecido foi riscado pela máquina, umas 
amostras com as quais depois montávamos um álbum. A máquina 
de riscar era movida a querosene” (S1).
 O trabalho de demonstração caseira incluía muitos assun-
tos fossem relacionados à alimentação, ao vestuário, aos  utensíli-
os e equipamentos caseiros e à administração doméstica. S1 ao 
narrar suas aulas descreveu com especial atenção os recursos 
com que as salas contavam: máquinas para riscar o bordado no 

tecido, ferro para passar e os modernos equipamentos necessários 
para cozinhar.  
 Atenção especial era dedicada aos assuntos que se referiam 
às condições sanitárias, à saúde e ao cuidado com a alimentação. 
Constituíam base usual do ensino as aulas práticas de cozinha e 
costura. Ao ensino ministrado acrescentavam-se regras e normas 
para manusear alimentos, para dietas, vestuário, mobiliário de casa, 
compras, higiene doméstica, administração caseira e uma grande 
variedade de outras artes domésticas. S1 ressaltou que “havia mais 
recursos para as aulas práticas. Tinha-se de tudo e muito bom. Para 
as aulas teóricas era o quadro e giz [...] e um retroprojetor”.
 A difusão de costumes sanitários e preparação para ser útil 
em casa eram os pontos dominantes que norteavam os cursos e os 
métodos de ensino. Havia especial atenção a assuntos referentes à 
higiene pessoal, à alimentação das crianças, ao cuidado com 
idosos incluindo dietas, merendas escolares e vestuário. Nos dizeres 
de S2, nas muitas atividades que desenvolviam, as estudantes 
participavam com compromisso e empenho: “Desenvolvíamos 
vários projetos. Tudo o que se puder imaginar de trabalhos do lar 
eram ensinado. Participávamos ensinando a escovar os dentes e 
noções básicas de higiene. Éramos 'pau para toda obra'. Precisou, 
tínhamos que fazer. Participávamos ativamente de todas as ativida-
des”. (S2).
 Os departamentos de ensino destinados à Economia Domés-
tica da ESERD contavam com laboratórios, aparelhos, utensílios de 
cozinha, lavanderias, sala de corte e costura. Nesses departamentos 
eram desenvolvidas muitas atividades práticas por meio das quais as 
estudantes realizavam várias ações que depois poderiam realizar em 
sua casa. Ao mesmo tempo, aprendiam a organizar listas de com-
pras, a realizar outros serviços que se ligavam à administração do lar 
(S1 e S2). 
 No currículo escolar das aulas de Economia Doméstica, os 
álbuns ilustrados eram elaborados com fotos recortadas de revistas 
e jornais com as aprendizagens do ano. Os álbuns constituíam 
trabalhos de curso e eram elaborados ao longo do ano letivo.
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 Os materiais escolares adotados na ESERD “eram cader-
nos para as alunas e livro didático para os professores. Cada 
aluno comprava seu material, mas para alunas que apresentas-
sem atestado de pobreza a escola doava o material” conta S1. 
Os livros de literatura também precisavam ser adquiridos pelas 
alunas: “A biblioteca era mini. Era péssima. Não tínhamos quase 
nada para pesquisar. Nossa professora de Português era muito 
boa. Incentivava a leitura, mas precisávamos comprar os livros 
para ler” (S1).
 De acordo com S6, houve uma mudança radical ao longo 
dos anos. Ela descreveu que no passado quando foi aluna da 
escola, as aulas eram voltadas apenas para mulheres que funcio-
navam como um semi-internato porque havia aulas de manhã e à 
tarde. Ali mesmo passaram a preparar refeições e aprendiam tudo 
sobre Economia Doméstica. 
 Na disciplina Arte e Culinária aprendiam a cozer pratos 
variados e noções de nutrição. Por algum tempo, a ESERD possuiu 
um internato na escola para as moças, mas funcionou pouco 
tempo porque o cuidado com as moças deveria ser em tempo 
integral, o que exigia recursos humanos e materiais que eram 
inexistentes na ESERD: “Houve internato na escola. O dormitório era 
muito bonito. Bem arrumado, mas por falta de pessoas para cuidar 
das moças, logo foi fechado” (S6).
 O programa profissionalizante da Instituição presentava 
nos vários conteúdos e disciplinas possuía um sistema rígido de 
avaliação que incluía a obrigatoriedade de exame de admissão. 
Isso afastava boa parte da população que não se via representa-
da na escola, o que não permitiu dúvidas sobre o caráter elitista do 
ensino e o aspecto seletivo da trajetória escolar. 
 Além disso, no decorrer do ano letivo, as provas eram 
mensais com os devidos registros em atas. Como o curso inicial-
mente funcionava apenas nos turnos diurnos e com o caráter de 
formação para as atividades domésticas não apareciam candi-
datos homens. Provas de 2ª época eram aplicadas, caso a apren-
diza não alcançasse média em uma ou duas disciplinas. Caso 
ainda fossem reprovadas era possível se matricular na série seguin-
te e cumprir a disciplina em outras turmas e horário.

 As cerimônias cívicas promovidas pela ESERD efetivavam 
uma síntese cultural com cerimoniais comemorativos de eventos 
cívicos históricos importantes. Os mais significativos eram o Dia de 
Tiradentes, a Semana da Pátria, o Descobrimento do Brasil. Outro 
importante momento era o Início das aulas. Esses eventos construíam 
uma cultura política e uma guia para a escola considerando os 
princípios republicanos: a ordem e o progresso. Combinava, contu-
do, aspectos da modernidade com tempos relativos à memória 
herdada, racionalidade e a religiosidade. Ou seja, o universo escolar 
se reconfigurava unindo tradição e modernidade.
 A ESERD constituía fato de destaque para a escolarização 
feminina na sociedade uberabense, que experimentava importan-
tes melhorias urbanas. A escola no prédio próprio, no bairro com 
residências de pessoas influentes, próximo ao Parque Fernando 
Costa, se destacava pelo modelo de educação de elite transmitido 
às suas alunas. Ser formada na ESERD era motivo de orgulho e 
distinção: “nessa época o curso de Economia Doméstica era mais 
voltado para atuação rural e o título de professor era 'Professora de 
Economia Rural Doméstica'. Tenho muito orgulho de ter me formado 
como Economista Doméstica. Guardo saudosa recordação” (S5). 
 No discurso de formatura, a aluna descreveu que “visando a 
formação integral do educando, foi necessário que se concilie 
educação física e a formação intelectual e esta à moral. [...] Padre 
Eddie nas suas profundas e sábias aulas de educação familiar, soube 
ressaltar a importância dos preceitos inerentes a esse assunto, indo 
até a liturgia desse sacramento” (Amorim, 1955: 1-2). Em suas pala-
vras havia uma exaltação aos ensinamentos voltados para a religião 
e para o vínculo familiar, uma clara referência aos padrões tradicio-
nais de educação feminina, em uma rota traçada: boa esposa e 
boa mãe.
 No mesmo evento, o paraninfo do curso, professor da turma, 
Padre Vicente cumprimentava os pais pela “satisfação que têm em 
ver-vos mais capacitadas para o desempenho de vossa profissão. 
São acima de tudo cristãs e segui com fé, esperança e amor o roteiro 
que para vós está marcado” (SANTOS, 1955, p. 7). 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

 Essas eram regras simples que as moças deveriam seguir na 
compreensão da natureza humana: serem cristãs, pessoas de 
virtude e ampliar sua educação em um “roteiro marcado”, pois 
não cabia à moça afastar-se do que era recomendável, para 
viver de maneira bem sucedida. Caso assim procedesse poderia 
realizar grandes feitos na família ou em outra ocupação útil.
 Esse modelo garantiu certa homogeneidade às moças 
formadas na ESERD,  encontrando similaridade  continuidade da 
educação adquirida em suas famílias. Garantia-lhes também, em 
conjunto com o processo de urbanização, iniciado no século XIX e 
com o desenvolvimento da cidade, a valorização da intimidade 
do lar, a idealização de um ambiente familiar feliz, acolhedor, 
repleto de filhos saudáveis e educados. Isso compreendia a mãe 
dedicada, o marido responsável e feliz, em suma, uma família 
saudável e idealizada. Correspondia, portanto, ao tipo de educa-
ção ministrado para as elites femininas, que os pais em sua maioria 
católicos, desejavam para suas filhas. Ao permitir que as jovens 
estudassem nessa escola, isso poderia representar também uma 
estratégia das classes médias para uma ascensão social de suas 
filhas: um bom casamento com um homem de posses.
 Com as mudanças na educação brasileira, o Ministério da 
Agricultura, à frente das escolas de Economia Doméstica, procu-
rou criar um plano político direcionado à educação das mulheres 
para o atendimento das necessidades da sociedade industrial 
brasileira emergente. A vinculação do curso com o meio rural 
buscava estimular a produção e o consumo de bens e equipa-
mentos. Essa nova estrutura teve como principal resultado a 
construção de uma vida privada ligada à vida social e pública. A 
gestão da educação pelo Estado repercutia na organização do 
espaço doméstico e nas nascentes formas de convívio entre os 
ambientes rurais e urbanos. 
 Para isso a ESERD contribuiu estabelecendo em suas práti-
cas educativas um modelo de família orientado para a intimidade 
e melhoria da vida no lar. As virtudes e ensinamentos aprendidos 

na escola serviriam como preparação para a atuação ativa nas 
famílias. O instrumental feminino era dirigido, em especial, às mulhe-
res das classes mais abastadas, das quais se exigia uma educação 
para a vida conjugal e familiar. Havia a preocupação com a forma-
ção humana, voltada para as atividades na comunidade e para 
uma futura geração responsável pela sua manutenção e progresso 
das famílias. O reconhecimento da importância que encerrava o 
ensino dos trabalhos femininos era fator cultural preponderante com 
a consequente introdução de atividades formativas indispensáveis 
ao desenvolvimento de trabalhos manuais femininos. Nos trechos dos 
discursos, notou-se a preocupação de se manter uma formação 
básica na ESERD com o princípio ativo de ensino voltado para 
disciplinar e direcionar as moças, tornando-as produtivas no lar e na 
sociedade fosse por meio das atividades cotidianas em suas casas, 
no trabalho com outras famílias. 
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RESUMO

 Este trabalho analisa o estágio do Curso de Pedagogia de uma IES pública, do RS, Brasil, na perspectiva de 
quem já é professora (estagiária-professora). Indagações balizadoras: qual o significado do estágio para elas? 
Propuseram alternativas para este componente curricular? Como estes se caracterizaram os estágios?  Aporte 
teórico central: Pimenta e Lima (2004); Lima (2012); Schön (200); Pereira (1982). O processo metodológico ocorreu 
pela coleta de dados, a partir de questionário aberto aplicado a três alunas estagiárias do Curso de Pedagogia. Os 
critérios de escolha destas foram: estar formadas no Magistério/Curso Normal e já terem exercido a profissão de 
professora antes ou concomitante à realização do estágio. Alguns resultados: fazer o estágio sendo professoras 
provocou a reflexão acerca das práticas que realizavam antes e depois do estágio. Este foi concebido como o 
“momento do fazer” e a teoria voltada ao “pensar”. As concepções de teoria e prática ainda encontram-se 
marcadas por um reducionismo epistemológico, apesar de acenarem para a importância da relação entre elas. 
Entenderam existir a necessidade do estágio, mesmo no caso delas, que já eram professoras. Não houve proposta 
alternativa ao estágio, apesar de uma colaboradora ter mencionado para a possibilidade deste poder ser feito nas 
turmas que já exerciam a docência.

Palavras-chave: Estágio. Curso de Pedagogia. Formação de Professores. Teoria e prática.
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ABSTRACT

 This paper analyzes the stage of the Pedagogy Course in a 
public HEI, RS, Brazil, in the perspective of one who is already a 
teacher. Guidelines questions: what is the meaning of the stage to 
interns-teachers? Proposed alternatives for this curricular compo-
nent? The theoretical core: Pimenta e Lima (2004); Lima (2012); 
Schön (200); Pereira (1982). The methodological process occurred 
by collecting data from open questionnaire applied to three 
students interns of the Course of Pedagogy. The criteria for choos-
ing these were being formed in the teaching / Normal Course and 
already having exercised the profession of a teacher before or 
concurrent with the completion of the internship. Some results: do 
teachers stage being provoked reflection about practices that 
performed before and after the stage. This was conceived as "the 
moment of making" the theory and focused on "thinking". The 
conceptions of theory and practice are still marked by 
epistemological reductionism, while nodding to the importance of 
the relationship between them. Understood the need exists stage, 
even in their case, they were already teachers. There was no 
alternative proposal to the stage despite a collaborator have 
mentioned the possibility of this can be done in groups already 
working in teaching.

Keywords: Internship.  Pedagogy Course. Teacher Training. Theory 
and Practice.

ENTRE PALAVRAS...PARA INICIAR

P
arte das reflexões trazidas neste texto partiu da minha 
preocupação pela forma como o estágio curricular vem 
sendo desenvolvido em alguns cursos de licenciatura no 

Brasil. E, se nas licenciaturas de um modo geral essa questão é 
complexa, podemos potencializá-la no caso do Curso de Licenci-

atura em Pedagogia, que é o contexto das estagiárias-professoras, 
foco desta análise. 
 A constituição do texto teve como elemento de base um 
estudo elaborado a partir das narrativas de três estagiárias do curso 
de Pedagogia de uma IES pública do RS, Brasil, que já eram professo-
ras, mas por cursar Pedagogia, tiveram de realizar o estágio. O 
critério de escolha dessas colaboradoras foi o de serem formadas no 
Magistério/Curso Normal e já terem exercido a profissão de professo-
ra antes ou concomitante à realização do estágio previsto no Curso. 
Uma questão que permeou todo o trabalho foi em como denominar 
as pessoas colaboradoras. Seriam estagiárias e docentes ou docen-
tes e estagiárias? Qual identidade profissional precederia a outra? 
Optei pela denominação estagiárias-professoras, pois o estudo 
refere-se ao momento que vivenciavam como estagiárias em um 
curso de pedagogia, mesmo que estas exercessem a docência em 
outro momento e local. Algumas questões foram balizadoras do 
trabalho, tais como: Qual o significado do estágio para as referidas 
estagiárias-professoras? Propuseram alternativas para o estágio de 
quem já é professora? 
 No Brasil a formação de professores para a Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental pode ocorrer em vários tipos 
de organizações institucionais e também em, pelo menos dois níveis, 
o superior e o médio, na modalidade Normal, já que o Artigo nº 62 da 
LDB 9.394/96 prevê: 
 

A formação de docentes para atuar na educa-
ção básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universida-
des e institutos superiores de educação, admiti-
da, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a ofereci-
da em nível médio, na modalidade Normal. 

 Destaco que essa é mais uma das particularidades dos cursos 
de Pedagogia, qual seja, a possibilidade de contar com alunas que 
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já podem ser profissionais do magistério, seja nos Anos Iniciais, seja 
na Educação Infantil. E, em se tratando do período do estágio, 
essa particularidade acaba por dar um significado diferenciado 
para o curso e o próprio estágio. Um pouco desse cenário do 
estágio, embasado no estudo realizado junto às colaboradoras, 
será apresentado a seguir. 

OS CURSOS DE PEDAGOGIA E OS ESTÁGIOS: ALGUNS ASPECTOS DE 
LEGISLAÇÕES

 O curso de Pedagogia tem uma trajetória voltada prioritari-
amente para a docência, embora não tenha surgido com este 
objetivo, já que no momento de sua criação em 1939 a ênfase 
estava no Bacharelado com três anos de duração com habilita-
ção em Técnico da Educação, que segundo Marques (2000), teria 
uma função indefinida em si mesma, bem como nas relações com 
outras licenciaturas e bacharelados. Havia a possibilidade de 
complementar esta formação acrescentando um ano ao curso, 
também chamado de “sistema 3 + 1”, caracterizando-o, dessa 
forma, como licenciatura, que seria destinada à docência nas 
escolas Normais. 
 Mais especificamente pelo Parecer do Conselho Federal 
de Educação-CFE 251/62, a tentativa de delimitar o papel do 
pedagogo, estabelece a formação do especialista em educa-
ção, voltado para as funções de planejamento, orientação 
escolar, supervisão, inspeção e administração, não caracterizada 
como curso de licenciatura. Com relação ao licenciado, manti-
nha-se a formação de professores para as Escolas Normais, pelo 
Parecer CFE 292/62. Interessante notar, que em 1969, o Parecer 
CFE 252/69, propõe a indistinção entre bacharelado e licenciatu-
ra, permanecendo apesar disto, a formação do especialista. A 
partir da década de 80, reafirma-se o Curso de Pedagogia como 
licenciatura, mas isso não elimina a ambiguidade em relação à 
identidade do curso. Durante pelo menos mais uma década, 

coexistem cursos de licenciatura e bacharelado, embora não 
houvesse um consenso acerca das atribuições e papel do pedago-
go ou licenciado. 
 Diante do que foi dito, cabem as perguntas: o princípio de 
formação do professor para atuar na Educação Infantil e Anos 
Iniciais seria o mesmo do que para atuar em outros níveis ou modali-
dades de ensino? Os cursos de pedagogia formariam professores, 
docentes e/ou educadores? Existiria a figura do pedagogo? No que 
este profissional se distinguiria do professor de história, matemática 
ou outro? Quem estaria preparado para assumir a gestão? São 
dezenas de perguntas que ainda não foram devidamente respondi-
das, mas não será especificidade deste texto abordá-las. Algumas 
foram trazidas aqui para justificar a necessidade de compreender o 
estágio no curso de pedagogia em toda a sua complexidade. 
Quanto ao estágio nesse Curso, componente obrigatório do currícu-
lo, a Resolução CNE/CP n. 1, de 15/5/2006, no inciso II, do Art. 7º prevê 

300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 
prioritariamente em Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, 
conforme o projeto pedagógico da instituição. 
Já no Inciso IV, prevê que o estágio curricular 
[seja] realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercí-
cio profissional, em ambientes escolares e não 
escolares que ampliem e fortaleçam atitudes 
éticas, conhecimentos e competências: a) na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, prioritariamente; b) nas disciplinas 
pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; c) na Educação Profissional 
na área de serviços e de apoio escolar; d) na 
Educação de Jovens e Adultos; e) na participa-
ção em atividades da gestão de processos 
educativos, no planejamento, implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação 
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de atividades e projetos educativos; f) em 
reuniões de formação pedagógica.

 Parece pertinente considerar a complexidade de um 
currículo que garantisse tudo o que é previsto na legislação para o 
professor docente, egresso de um curso de pedagogia. Questões 
referentes à identidade do curso e, consequentemente do profes-
sor, organização do estágio, dentre outras, só foram agravadas 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais–DCNs. Assim, se enfrentá-
vamos um período de embates quanto ao “perfil” do professor 
egresso de um curso de pedagogia, as Diretrizes tampouco 
conseguiram superar esse fator, justificando ainda uma ampla 
discussão a esse respeito e, nesse contexto, também os estágios.

O CONTEXTO DAS ESTAGIÁRIAS-PROFESSORAS: CARACTERÍSTICAS DO 
ESTÁGIO EM UM CURSO DE PEDAGOGIA 

 O contexto do qual faziam parte as colaboradoras deste 
trabalho, caracterizava-se pela formação para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental em um curso de quatro anos e meio de 
duração, composto por disciplinas teórico-práticas e atividades 
extraclasse. As atividades de Estágio Supervisionado eram desen-
volvidas em dois momentos, a partir de duas disciplinas. No primei-
ro, eram realizadas as observações, visitas às escolas e a organiza-
ção do projeto de ensino. No segundo, a realização da docência 
propriamente dita, sob a responsabilidade de alguns professores 
que, em princípio, constituiriam a equipe de orientadores daquela 
turma. 
 A atividade de docência podia ser realizada em dupla, 
desde que se resguardasse um equilíbrio no tempo em que as duas 
pessoas efetivamente assumissem essa responsabilidade. O 
semestre ficava exclusivamente para essas atividades e não eram 
desenvolvidas outras disciplinas.   No tocante as colaboradoras 
que já eram professoras, os estágios foram realizados individual-
mente. 

 No último semestre do Curso existia uma disciplina destinada 
à reflexão das práticas de estágio e tinha como principal objetivo, 
discutir em grupo aspectos observados e vivenciados nos estágios. A 
carga horária dos estágios era de 450 horas. As disciplinas que 
antecederam às etapas de docência em sala de aula destinavam-
se, de certa forma, aos trabalhos preparatórios ao estágio, proporci-
onando aos alunos gradativa inserção nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental por meio de projetos, observações dirigidas, análises 
da dimensão administrativa, dentre outros. Entretanto, apesar de 
toda essa preparação e de terem alguma experiência em sala de 
aula, as estagiárias-professoras, tiveram expectativas acerca do 
estágio muito próximas daquelas percebidas entre as colegas que 
não eram professoras.  Para (MARRAN E LIMA, 2011, p.8-9)

o estágio curricular supervisionado caracteriza-se 
como espaço de oportunizações trianguladas 
pela concreticidade do real profissional, portan-
to, pontuadas pelas vivências, interações teoria-
prática e os enfrentamentos da solicitação de 
intervenção na área específica do conhecimen-
to. Este momento é uma possibilidade de reflexão 
e paralelismo sobre o curso, sobre as solicitações 
das categorias destinadas à formação, no caso, 
a de trabalho produtivo, sobre a interdisciplinari-
dade e a suficiência ou aprimoramento necessá-
rios à constituição da inteireza profissional. O 
estágio como espaço de inserção à constituição 
do profissional pode aclarar sobre a certeza ou 
não da opção do indivíduo quanto à área do 
conhecimento escolhida, sobre os pontos de 
tensão e os encaminhamentos para suas resolu-
ções no savoir-faire epistemológico e com o 
coletivo no campo de trabalho, sobre a matura-
ção da intervenção que pode constituir-se no 
crivo da ação-reflexão-ação e sobre uma con-
cepção emancipadora de trabalho produtivo.
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 O estágio tanto para quem não teve experiência na 
docência, quanto para quem já teve, talvez até com maior 
intensidade para estas, é um componente curricular que permite 
construir uma rede de significados e experiências. Ou como 
apontam Pimenta; Lima (2004, p. 132) um espaço para que o 
professor possa se reconhecer “[...] como sujeito que não apenas 
reproduz o conhecimento, mas também pode tornar o seu próprio 
trabalho de sala de aula em um espaço de práxis docente e de 
transformação humana”. 
 Não cabe supervalorizar o estágio, mas considerar sua 
importância como um momento propício para desestruturações, 
para o caos construtivo. Formar professores prescinde de um 
“projeto de formação” que não se limita a um único componente 
curricular. 

AS ESTAGIÁRIAS-PROFESSORAS: ENTRE VIVENCIAS E IDENTIDADES

 Nos próximos itens serão abordadas algumas categorias 
originárias da análise do que foi dito pelas estagiárias-professoras, 
iniciando por uma questão central formulada para elas que 
buscava compreender como foi a experiência do estágio, tendo 
em vista que já exerciam a profissão de professora. A Colaborado-
ra “Amélia”² afirmou que entre acertos e erros ela aprendeu muito 
com o estágio. Defendeu que foi uma possibilidade de “retomar o 
preparo das aulas e organizar-se metodologicamente para 
desenvolver as mesmas”. Disse que a experiência do estágio foi 
diferente da prática de professora que desenvolvia, já que ela 
atuava na educação infantil e estagiou nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. O principal elemento que destacou acerca da 
diferença esteve no fato de ser a única responsável pela gestão 
da classe, já que no Maternal trabalhava com auxiliares. Destaco 
um trecho do seu depoimento quando afirma que, “[...] com 
certeza é muito melhor trabalhar sozinha, preciso apenas da 
aceitação dos educandos e não negociar com outras profissiona-
is”.

 Reconhecidamente a ambiência e o nível de ensino nos 
quais o professor atua interferem na condução da docência, apesar 
de existir uma rotina comum no desenvolvimento da prática dos 
professores. Dessa forma, o planejamento das aulas, a utilização de 
recursos didáticos e as opções metodológicas, dentre tantas outras, 
são atribuições inerentes à profissão de professor, mas estas atribui-
ções estarão situadas em contextos específicos e, portanto, com 
responsabilidades sociais e políticas também específicas. 
 A Colaboradora “Branca”, afirma: “apesar de ter realizado o 
estágio tendo experiência de sala de aula, considero muito mais 
difícil por causa da 'pressão', da avaliação constante, de talvez ter 
de me desacomodar e até testar outras técnicas. O meu estágio foi 
bastante significativo, aprendi bastante [...]”. É possível que o olhar 
lançado sobre as estagiárias-professoras tivesse sido mais exigente. 
Afinal, estávamos lidando com alguém que tinha alguma inserção 
em sala de aula, mas, mesmo que tenha havido uma “cobrança” 
diferenciada, “Branca” parece se referir ao estágio, como um tipo 
de “provação” a qual estaria submetida, fato que provocou nela, 
no mínimo, a necessidade de “desacomodar”. 
 Quanto a Colaboradora “Clara”, afirmou que a prática do 
estágio não trouxe novidades, já que a instituição e alunos lhes eram 
familiares. Entretanto, disse também que, “o estágio só veio a somar 
em termos de conhecimento e experiência”. 
 Percebe-se que, independente das diferentes experiências 
relatadas, houve um ponto em comum: o estágio foi considerado 
como fonte de aprendizagens entre elas, como evidenciado em 
alguns pronunciamentos: “aprendi muito” (Amélia), “[…] foi bastan-
te significativo, aprendi bastante” (Branca), “[…] só veio a somar em 
termos de conhecimento e experiência” (Clara). 
 Nesse sentido, o estágio parece ter se configurado como 
uma oportunidade de (re) validar a prática desenvolvida pelas 
estagiárias-professoras aliado a um processo reflexivo referente à 
formação que estava em curso. Pimenta; Lima no livro “Estágio e 
Docência”, referindo-se ao estágio para quem já exerce o magisté-
rio percebem que este se configura “[...] como espaço de reflexão 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



91

de suas práticas, a partir das teorias, de formação contínua, de 
ressignificação de seus saberes docentes e de produção de 
conhecimentos”. (2004, p. 146). 
 O estágio tanto para quem não teve experiência na 
docência, quanto para quem já teve, talvez até com maior 
intensidade para estas, é um componente curricular que permite 
construir uma rede de significados e experiências. Ou como 
apontam Pimenta; Lima (2004, p. 132) um espaço para que o 
professor possa se reconhecer “[...] como sujeito que não apenas 
reproduz o conhecimento, mas também pode tornar o seu próprio 
trabalho de sala de aula em um espaço de práxis docente e de 
transformação humana”.  
 Os depoimentos evidenciaram o estágio como propulsor 
de profunda reflexão e, em alguns momentos, (re) condutor das 
concepções acerca do magistério. As colaboradoras afirmaram 
ter havido algum tipo de mudança após o estágio, seja na prática 
pedagógica que já exerciam nas escolas, ou mesmo na forma 
como se compreendiam como professoras. 
 A partir das afirmativas das estagiárias-professoras podem 
ser destacados dois elementos para análise. O primeiro refere-se a 
possibilidade de o estágio facilitar um processo reflexivo. Nesse 
sentido encontramos em Schön (2000) uma importante contribui-
ção quando este, na obra, “Educando o Profissional Reflexivo: um 
novo design para o ensino e a aprendizagem”, defende a tese de 
que temos de pensar a educação para uma prática reflexiva³. O 
autor faz uma comparação entre duas dimensões de prática 
profissional, aquela centrada em uma base epistemológica 
positivista, de racionalidade técnica e outra centrada no desen-
volvimento do talento artístico (prática alternativa), para qual 
propõe uma alternativa epistemológica. 
 A partir dessa lógica, apresenta algumas categorias de 
análise que imprimem outra visão para a prática profissional, 
dentre elas, destaco a noção de “reflexão-na-ação que Schön 
(op.cit., 2000) a distingue de outras formas de reflexão por ter uma 
“imediata significação para a ação”. Diz Ele: “Na reflexão-na-

ação, o repensar de algumas partes de nosso conhecer na ação 
leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o 
que fizemos”. (op.cit., p.34). E afirma ainda que, […] nosso pensar 
serve para dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto 
ainda o fazemos.”(op.cit., p.32).  As estagiárias-professoras tiveram 
no estágio uma oportunidade ímpar de reflexão tendo ressignifica-
do suas práticas, o que vai ao encontro do que Schön (2000) defen-
de como reflexão-na-ação. 
 Mas, apesar do que foi destacado em relação ao professor 
reflexivo, cabe assinalar a preocupação de Libâneo (2002) a esse 
respeito. O Autor em seu artigo, “Reflexividade e formação de 
professores: outra oscilação do pensamento pedagógico brasilei-
ro?” aborda o significado de reflexividade e seus vários entendimen-
tos, bem como o papel da reflexão “no desenvolvimento profissional 
dos professores”.  Diz que o […] cerne da reflexividade está na 
relação entre o pensar e o fazer, entre o conhecer e o agir”. (2002, p. 
54). Libâneo entretanto, faz uma crítica ao uso indiscriminado de um 
“programa reflexivo”. Considera que,

O 'programa reflexivo' vem trazendo aportes 
valiosos para a pesquisa como a recusa do 
professor meramente técnico, a afirmação da 
prática docente como uma ação consciente e 
deliberada, a correspondência entre teoria e 
prática nas ações cotidianas, a aceitação da 
existência de pressupostos interpretativos e 
valorativos na atuação e nas decisões profissio-
nais. Mas é preciso alargar esse campo de 
preocupações […]. (op. cit., p.76).

 Libâneo (2002) destaca três aspectos a serem considerados

[Primeiro] […] a importância da formação teóri-
ca, de uma cultura crítica, e aqui já se apresenta 
um dos sentidos da reflexividade. […] adquirir 
conhecimentos, aprender a pensar e agir, desen-
volver capacidades e competências, implica 
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sempre a reflexividade. [Segundo] […] o traba-
lho de professor é um trabalho prático, entendi-
do em dois sentidos, o de ser uma ação ética 
orientada para objetivos (envolvendo, portan-
to, a reflexão) e o de ser uma atividade instru-
mental adequada a situações. A reflexão sobre 
a prática não resolve tudo, a experiência 
refletida não resolve tudo. [Terceiro] […] o 
trabalho de professor ocorre num marco 
institucional, por sua vez inserido em contextos 
políticos e socioculturais. Para isso é preciso nos 
perguntarmos: quais são as condições prévias 
e meios - por exemplo, estruturas de organiza-
ção e gestão, ações de assistência pedagógi-
ca ao professor, espaços de reflexão etc.- para 
que um professor se torne crítico reflexivo de 
sua atividade?. (op.cit., p. 76-7).

 Com relação ao segundo elemento, o fato de as estagiári-
as-professoras terem assumido que após o estágio elas mudaram 
a forma como se compreendiam professoras, remete a possibilida-
de de analisar este componente curricular como sendo propício à 
(re) construção identitária do futuro professor ou no caso delas, já 
professoras, mas ainda estagiárias. Buriolla, citada por Pimenta e 
Lima, aposta que “O estágio é o locus onde a identidade profissio-
nal é gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvi-
mento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve 
ser planejado gradativa e sistematicamente com essa finalidade” 
(2004, p. 62). 
 Apesar das ressalvas quanto a afirmação de o estágio ser o 
“o locus”, da construção identitária, percebo, tal como Pimenta e 
Lima, que este componente curricular favorece a transição do 
compreender-se de aluno para professor, e, no caso de quem já é 
profissional, também constitui-se “[...] como possibilidade de 
ressignificação da identidade e numa proposta de formação 
contínua” (op. cit., p. 126).

 Em estudo anteriormente desenvolvido, concluí que a identi-
dade profissional do professor envolve duas dimensões complemen-
tares. A identidade profissional se constrói pelo fazer, ao ser feito, e a 
identidade profissional se constrói pelo que é representado sobre o 
fazer, mesmo sem que este seja feito.  É no processo de desenvolvi-
mento da profissão e/ou na representação desta que as pessoas 
aprendem o que cabe ou não fazer para serem reconhecidas 
socialmente como pertencentes a determinado contexto. A identi-
dade, seja cultural ou profissional, pressupõe um caráter relacional. 
Ao identificar algo ou alguém, o faço por comparação, a diferença 
e a pertença de certa forma estão interdependentes. A identidade 
é construída socialmente. Pimenta e Anastasiou dizem que a identi-
dade profissional

se constrói, pois, com base na significação social 
da profissão; na revisão constante dos significa-
dos sociais da profissão; na revisão das tradições. 
Mas também com base na reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente que perma-
necem significativas […] Constrói-se, também, 
pelo significado que cada professor, enquanto 
ator e autor, confere à atividade docente em seu 
cotidiano, com base em seus valores, em seu 
modo de situar-se no mundo, em sua história de 
vida, em suas representações, em seus saberes, 
em suas angústias e anseios, no sentido que tem 
em sua vida o ser professor (2002, p.77).

 Referindo-se a identidade cultural, mas sendo pertinente 
também para a profissional, Dubar (1997, p. 13), diz que “A identida-
de é um produto de sucessivas socializações”.  As concepções 
abordadas, assim como o que foi dito pelas estagiárias-professoras, 
parecem reforçar o estágio como um componente curricular favo-
rável ao desenvolvimento e/ou reafirmação do processo de constru-
ção da identidade profissional.
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 Outro fator a ser destacado é referente a uma particulari-
dade dos estágios para quem já exerce o magistério que é a 
possibilidade da sua redução em até 200h, conforme prevê a 
Resolução CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 em seu Parágra-
fo Único, ao dizer que, “Os alunos que exerçam atividade docente 
regular na educação básica poderão ter redução da carga 
horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 
(duzentas) horas”. No entanto, apesar dessa prerrogativa legal, as 
colaboradoras não optaram por esta possibilidade, sendo que a 
Colaboradora “Clara”, disse que o estágio deveria ser comum 
entre quem é professora ou não, mas  no caso destas poderia ser 
realizado na “turma em que [elas] exercem a docência”.
 Alguns estudos como os de Pimenta; Lima (2004) e Lima 
(2012) têm mostrado alternativas para o estágio curricular que 
ultrapasse o modelo: observação, acompanhamento de classe e 
docência. Entretanto, as inovações são poucas. Estamos ainda 
ancorados em tradicionais concepções acerca do estágio, como 
se a escola e os cursos de formação, Pedagogia, neste caso, 
estivessem preparando os mesmos alunos, para a mesma socieda-
de de muitos anos atrás. 

ENTRE TEORIA E PRÁTICA: PARECE QUE A CELEUMA CONTINUA....

 Torna-se difícil abordar a temática relativa ao estágio e 
não recair na questão da teoria e da prática. Para muitos, não só 
alunos, em se tratando de formação do professor, a teoria nada 
têm a ver com a prática. Transitam comumente duas linhas de 
pensamento: uma que considera o estágio como um momento 
propício para aplicar a “teoria vista” no curso e outra, que o 
considera como uma “obrigação, uma exigência” a ser cumpri-
da, sem qualquer possibilidade de revertê-lo em um aprendizado 
significativo, pois afinal “a teoria, na prática é outra”. De uma 
forma ou de outra, parece predominar o entendimento de que o 
estágio é uma etapa na qual teremos de nos defrontar com o 
exercício da profissão, futura para alguns, sendo, portanto, reco-
nhecido como o locus da prática. 

 Entre as estagiárias-professoras as concepções acerca de 
teoria e prática mostraram-se pouco reflexivas. A fala da Colabora-
dora “Amélia” ilustra essa análise. Diz ela: “pode ser uma concepção 
simplória, mas para mim, prática é tudo que fazemos e teoria é 
quando alguém resolve sentar e pensar sobre aquele ato [...]”.
 A Colaboradora “Amélia” parece ter acenado para a 
possibilidade de que o pensar acerca da prática pode ser um 
exercício realizado por outro sujeito que não é necessariamente 
aquele que desenvolve a ação. Para Ela, a prática parece estar 
relacionada à ação, ao fazer, e a teoria, ao pensar. Entretanto, em 
outro momento do seu depoimento afirma que existe sempre a 
relação entre teoria e prática e “[...] uma não existe sem a outra, 
mesmo que não percebamos tudo o que fazemos em sala de aula 
tem uma teoria que o explica”.
 Em outra oportunidade, apontei que a teoria não é um 
apêndice da prática, tampouco a prática tem um fim último de 
reflexão teórica. A teoria também é ação e a prática não é um 
receptáculo da teoria. Teoria e prática se entrecruzam em suas 
particularidades, o que significa dizer que elas não têm a mesma 
identidade, embora sejam indissociáveis. Para a Colaboradora 
“Branca”,

Teoria às vezes não passa de um blá, blá, blá. Às 
vezes faz sentido e é bastante interessante. 
Depende muito se o assunto é do nosso interesse. 
A meu ver prática não é o exercício da teoria. A 
teoria e a prática ainda andam muito distantes. 
Na teoria tudo é fácil, tudo é possível, quase tudo 
é padrão. Na prática, vêm os desafios, nem tudo 
é possível e as realidades são várias. 

 Percebe-se, nesse depoimento, um sentido utilitarista para a 
teoria e de certa forma, uma compreensão de dicotomia entre 
teoria e prática, como se fosse possível, nesse contexto, uma existir 
sem a outra. O que chama atenção é esse tipo de concepção 
ainda ser comum em pessoas que se encontram no final de um curso 
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de graduação. Fica uma dúvida: o que será que temos feito, 
como professores formadores, para superar esse tipo de compre-
ensão?
 Muito comum também, é ouvir que a teoria é responsabili-
dade da universidade e a prática, da escola. Essa concepção 
não reduz simplesmente os espaços de produção da teoria e da 
prática, mas principalmente, seus protagonismos e responsabilida-
des. Ainda mais, ratificam uma hierarquia histórica entre os profes-
sores que atuam em um e outro nível, imprimindo valores diferenci-
ados aos mesmos, em parte, pelas funções que desenvolvem. A 
urgência parece estar em subverter essa lógica e avançarmos no 
sentido de compreender que a prática e a teoria são de responsa-
bilidades mútuas entre os sujeitos que desenvolvem uma profissão 
e têm importante papel na formação dos futuros profissionais.  Ao 
se referir ao papel da teoria e da prática em cursos de formação 
de professores, Fávero (2001), afirma que, 

A teoria não se apresenta como um conjunto 
de regras e normas. É formulada e trabalha a 
partir do conhecimento da realidade concre-
ta. Quanto à prática, ela é o ponto de partida 
e, também, de chegada [...] É, sobretudo, 
comprometendo-se profundamente como 
construtor de uma práxis que o profissional se 
forma. A partir de sua prática, cabe a ele 
construir uma teoria, a qual, coincidindo e 
identificando-se com elementos decisivos da 
própria prática acelera o processo, tornando a 
prática mais homogênea e coerente em todos 
os elementos. (2001, p.65).

 Um dos elementos que transformam homens e mulheres 
em seres humanos é a capacidade de teorizar. Compreender o 
mundo no qual vivemos é intrínseco ao ser humano, diria mesmo, 
ser um estado de arte que nos aloja em uma instância bem mais 
complexa do que simplesmente exercer uma ação (prática) 
mecanicamente. Mas, apesar disso, encontramos ainda certa 

resistência para entender teoria e também prática em um contexto 
complementar. Percebo em Pereira (1986) uma possibilidade de 
superar essa concepção quando em seu texto intitulado, “O que é 
teoria”, busca primeiro as limitações etimológicas presentes nos 
dicionários, depois aquelas da abordagem clássica e da ciência 
moderna para defender teoria por uma base antropológica que 
pressupõe a “unidade teoria e prática na práxis”. Diz o autor: 

[…] para falar em teoria é necessário focalizar 
aquele significado cultural (antropológico) 
básico da ação. Mas não podemos esquecer 
que esta relação implica uma fundamental 
dependência da teoria com referência à prática. 
Uma dependência de fundamentação, já que a 
elaboração da teoria não pode dar-se fora do 
horizonte da prática. Só a prática é fundamento 
da teoria ou seu pressuposto. Em que sentido? No 
sentido de que o homem não teoriza no vazio, 
fora da relação de transformação tanto da 
natureza, do mundo (cultural/social) como, 
conseqüentemente, de si mesmo. (1986,  p. 70).

 Afirma também que “[...] toda vez que uma teoria tenta 
estabelecer-se fora do horizonte da prática, ela vira abstração”. (op. 
cit., p. 76). Provavelmente tenha sido nessa perspectiva que a 
colaboradora “Branca” disse que a “teoria às vezes não passa de 
um blá, blá, blá”. 
 De toda forma, Pereira chama a atenção de que “se há uma 
primazia da prática, ela não dispensa a teoria, assim como não 
dissolve a teoria na prática (ou como não podemos dissolver a 
prática na teoria)”. (op. cit., p. 75). 
 Tendo em vista o que foi dito, parece pertinente considerar 
que será da unidade entre teoria e prática que a práxis se constituirá. 
E, práxis para Pereira é “[...] a ação com sentido humano. É a ação 
projetada, refletida, consciente, transformadora do natural, do 
humano e do social”. (op. cit., p. 76). 
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 Mas, se teoria e prática não são a mesma coisa e, por outro 
lado, são interdependentes, qual a função que assumem no 
contexto do estágio? Pimenta; Lima (2004) são bastante elucidati-
vas nesse sentido e dizem:

[...] o papel das teorias é iluminar e oferecer 
instrumentos e esquemas para análise e investi-
gação que permitam questionar as práticas 
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao 
mesmo tempo, colocar elas próprias em 
questionamento, uma vez que as teorias são 
explicações sempre provisórias da realidade. 
(2004, p.43).

 Tal afirmação nos induz a pensar que, ao realizar os estági-
os, as alunas devam ter garantida uma formação consistente que 
lhes permita traçar estratégias, planejar, decidir e intervir nos locus 
onde desenvolverão seus trabalhos. Assim, os cursos de formação 
de professores, nesse caso, o de Pedagogia, devem auxiliar na 
articulação entre aportes teóricos e práticos para que as habilida-
des necessárias ao “ser professor” sejam construídas e desenvolvi-
das durante o curso de formação, como também no momento 
dos estágios. 
 É sabido que existe uma tendência a considerar os compo-
nentes curriculares relacionados à  teoria, como sendo mais 
importantes para a formação dos futuros professores, simplifican-
do seus conceitos e reduzindo teoria ao pensar e prática ao fazer. 
Como analisa Lima 
 

Quando compreendemos o professor como 
um intelectual em processo contínuo de 
construção, que tem seu trabalho vinculado 
diretamente ao conhecimento, e a educação 
como um processo dialético de desenvolvi-
mento do homem, historicamente situado, 
entendemos, então, que este profissional 
precisa da teoria para iluminar sua prática, e 
que esta precisa ser continuamente refletida 
para que sua teoria seja ressignificada (2012, p. 
29).

 Lelis (2001) ao criticar a supervalorização da teoria em cursos 
de formação de professores aponta para a possibilidade de um 
novo “idioma pedagógico” onde a prática do professor ́ passa a ser 
considerada como instância produtora de saber, provocando um 
redimensionamento da teoria. 
 Interessante notar que, no tocante aos estágios, alguns 
autores como Pimenta e Lima, observam que, 

ao contrário do que se propugnava, não é uma 
atividade prática, mas teórica, instrumentaliza-
dora da práxis docente, entendida esta como 
atividade de transformação da realidade. Nesse 
sentido, o estágio curricular é atividade teórica 
de conhecimento, fundamentação, diálogo e 
intervenção na realidade, esta sim, objeto da 
práxis. É no contexto da sala de aula, da escola, 
do sistema de ensino e da sociedade que a práxis 
se dá (2004, p.45).

 Também não cabe supervalorizar a prática como se esta 
tivesse um fim em si mesma, tampouco desconsiderar que esta 
prescinde de uma “tradução” do sujeito que a exerce para ter 
significado. Como afirma Kuenzer (2004),

[...] a prática não fala por si mesma; os fatos 
práticos, ou fenômenos têm que ser identificados, 
contados, analisados, interpretados, já que a 
realidade não se deixa revelar pela observação 
imediata [...] o ato de conhecer não prescinde 
do trabalho intelectual, teórico, que se dá no 
pensamento que se debruça sobre a realidade a 
ser conhecida; é neste movimento do pensamen-
to que parte das primeiras e imprecisas percep-
ções para relacionar-se com a dimensão empíri-
ca da realidade que se deixa parcialmente 
perceber, que, por aproximações sucessivas, 
cada vez mais específicas e ao mesmo tempo 
mais amplas, são construídos os significados 
(2004, p. 75).
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 Nesse contexto, o estágio terá um significado mais denso 
se a compreensão de teoria e prática estiver melhor delimitada 
entre os estagiários e, até entre seus formadores, já que não é 
incomum perceber, também nesses, uma limitação conceitual 
acerca do que cabe a uma e outra. 

IDEIAS PARA FECHAMENTO

 Longe de pretender concluir, mas com a necessidade de 
fechar, por ora, a discussão aqui apresentada, reafirmo a impor-
tância em compreender melhor como os estágios estão sendo 
desenvolvidos e, diria mais, como estão sendo concebidos em sua 
base epistemológica. 
 Considero este componente curricular, um momento 
fundamental para o processo de construção identitária dos futuros 
profissionais. Mas, o que havia me chamado a atenção para a 
elaboração deste trabalho, foi a particularidade de ter no estágio 
alunas estagiárias que já eram professoras, via curso Normal e/ou 
Magistério. Que significado teria o estágio para essas pessoas? 
 A partir da análise dos dados, cabe afirmar que seria 
pouco prudente, diria até impossível, existir “a proposta de está-
gio” para todos os cursos de formação de professores. Os estágios 
deverão estar relacionados aos contextos de seus próprios cursos 
e, mesmo tendo de atender a legislação, existem possibilidades 
de mudanças. 
 Discutir o estágio no Curso de Pedagogia provoca uma 
retomada de questões relativas à identidade do curso e perfil de 
seus egressos. Especificamente pelo que foi apreendido a partir 
das estagiárias-professoras, colaboradoras desse trabalho, assina-
lam-se os seguintes destaques: o estágio se caracterizou como 
uma experiência formativa e segundo Pimenta; Lima (2004), no 
caso de estagiárias que são professoras, a formação é caracteri-
zada como formação continuada. O estágio provocou uma 
reflexão acerca das suas práticas pedagógicas e elas fizeram 
comparações entre as práticas realizadas antes e depois do 
estágio. Entenderam existir a necessidade do estágio, mesmo 
para o caso delas, que já eram professoras. Defenderam que é 

sempre uma oportunidade de aprendizagem. O estágio, para elas, é 
concebido por sua dimensão prática, como o momento do “fazer”.  
As concepções de teoria e prática ainda encontram-se marcadas 
por um reducionismo epistemológico, apesar de acenarem para a 
importância da relação entre elas. De outro modo, chama a aten-
ção que as colaboradoras tenham evidenciado o momento do 
estágio como propulsor de reflexão, o que leva a perguntar qual será 
o fator diferenciador desse componente que, mesmo no caso delas 
que já exerciam o magistério, ainda provoca esse tipo de reação.
 Uma necessidade urgente em relação ao estágio parece 
estar no fato deste não poder ser entendido como “o único respon-
sável” pela formação de professores. Serão todos os componentes 
curriculares de um curso de licenciatura, especificamente nesse 
caso, de um curso de Pedagogia, que poderão contribuir para a 
empreitada política de construir um projeto de formação de profes-
sores. E, nesse sentido, os professores que trabalham em cursos de 
Licenciatura, e, no caso desse trabalho, no Curso de Pedagogia, têm 
um papel fundamental na construção da identidade profissional do 
professor para que esta tenha mais efeito social e político.

NOTAS:

¹ Artigo revisado. Primeira versão do trabalho foi apresenta-
do/publicado no Endipe.  

²  Nomes fictícios.

³ O trabalho de Schön (2000) não está diretamente relacionado à 
formação de professores e sim ao estudo sobre a educação em 
arquitetura, entretanto, as análises realizadas e propostas decorren-
tes do referido estudo são muito pertinentes às diversas áreas. 
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RESUMO

 Esse artigo pretende discutir a importância da Fazenda Jesuítica de Santa Cruz para o estudo da dinâmica 
social e mercantil da América portuguesa do século XVIII. Concomitante, analisaremos com bases no conceito de 
documento/monumento do historiador Jacques Le Goff, a construção de uma memória coletiva em torno do 
assunto, utilizando como material para tal empreitada a obra do jornalista Benedicto de Freitas, de 1985.

Palavras-chave:Jesuítas. Santa Cruz. Memória.

ABSTRACT

 This article aims at discussing the importance of Jesuit Santa Cruz Farm to a study on mercantile and social 
dynamics in Portuguese America in the 18th century. Also based on Jacques Le Goff's the concept of "historian's 
document/monument, I will analyze the construction of collective memory concerning the matter, using journalist 
Benedcto Freitas's work as theoretical material for this enterprise.

Keywords: Jesuits. Santa Cruz. Memory.
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 INTRODUÇÃO

S
egundo Le Goff, a memória coletiva é formada contempora-
neamente e funciona como auxílio para que as civilizações 
não esqueçam seu passado. Assim, existe todo um esforço do 

Estado e da mídia em prol da preservação, na tentativa de se 
conduzir, com o passar das gerações, o que se vai perpetuar. 
Desse modo, o historiador tem em suas mãos mais uma ferramenta 
para se estabelecer eixos com o passado, através da documenta-
ção ou ainda dos vestígios. O caminho consiste em utilizar os 
chamados lugares de memória a favor de sua produção historio-
gráfica e documental, sem esquecer, contudo, que “os verdadei-
ros lugares da história, aqueles onde se devem procurar não a sua 
elaboração, não a produção, mas os criadores e os denominado-
res da memória coletiva”, tendem a constituir seus arquivos e 
organizar as suas coleções sob uma lógica própria, quer dizer, “dos 
usos diferentes que fazem da memória”. (LE GOFF, 2006. P. 467). 
 Parafraseando as interpretações do historiador, pretende-
mos discutir aqui a importância crucial da presença dos jesuítas 
para o evento da colonização do Brasil, destacando para tal sua 
ação missionária na Fazenda de Santa Cruz. 
 Num primeiro momento, após uma introdução sobre os 
jesuítas em Portugal, trataremos das características da Fazenda 
sob sua administração, fazendo referências a peculiaridades 
sobre sua dinâmica socioeconômica. Concomitante, proporemos 
uma discussão referente a algumas controvérsias historiográficas 
acerca do tema. 
 A seguir, pretendemos sugerir uma breve discussão sobre a 
memória coletiva construída a partir da presença dos jesuítas em 
Santa Cruz. Foi-nos possível identificar a existência de um imaginá-
rio coletivo concebido não só pelos desdobramentos das pesqui-
sas históricas, mas principalmente pela necessidade de preserva-
ção dessa memória coletiva. Nesse aspecto, utilizaremos a obra 
de Benedicto Freitas como referência. Jornalista e historiador é 
autor de uma coleção sobre a história da Fazenda de Santa Cruz 

que reúne informações minuciosas e algumas observações que 
podem ser consideradas excêntricas para a historiografia (FREITAS, 
1985.). Com relação às informações, o autor se apropria, por vezes, 
da obra monumental de Serafim Leite, referência para o tema¹. Não 
obstante, o caráter excêntrico da obra encontra-se justamente na 
informalidade de muitas de suas citações, que combinam referênci-
as documentais com relatos de memória.

OS JESUÍTAS NA AMÉRICA PORTUGUESA

 O evento da colonização na América portuguesa estruturou-
se, em boa parte, sob os auspícios missionários dos padres da Com-
panhia de Jesus. Em torno dos interesses mercantis e dentro de uma 
dinâmica corporativa e jurisdicional que regia as práticas de gover-
nança no interior do Antigo Regime português, os ensejos reformistas 
de expandir a fé católica concentravam-se na busca por fiéis em 
terras não europeias. Após o trauma causado com as reformas 
protestantes, tais ensejos estavam configurados na possibilidade de 
catequizar o selvagem americano e tal intento inclusive fazia parte 
das diretrizes de colonização na América.
 Segundo Peter Burke, a reforma católica possuía raízes que 
não se limitavam ao século XVI. As tentativas dos religiosos em 
estabelecer um catolicismo mais dogmático, em oposição à influên-
cia de práticas e costumes pagãos da antiguidade remontavam a 
idade média e demarcavam uma complexa batalha dos padres 
contra uma religiosidade sincrética e ritualística (BURKE, 2010. P. 283). 
Todavia, a Companhia de Jesus, concebida durante o Concílio de 
Trento, se configurou numa espécie de vanguarda da Reforma 
Católica, já que, além de ter acompanhado de perto todos os 
esforços em prol das propostas de renovação, estava diretamente 
ligada ao papado através de um voto de fidelidade. Essa relação 
direta com Roma concedia aos seus membros um alto grau de 
autonomia com relação ao poder dos monarcas e os colocava fora 
da esfera de jurisdição dos religiosos locais (EISENBERG, 2000. P. 37).  
Além disso, era constituída por homens letrados, quase todos forma-
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dos pela Universidade de Paris e que estavam comprometidos 
com um projeto missionário muito além da catequização: desen-
volveram técnicas próprias para propagação da fé, que além dos 
ensinos básicos de religião, contemplavam uma organizada 
difusão do conhecimento (VAINFAS, 2000. P. 326).
 E, em se tratando dessa influência em Portugal e em seus 
domínios, as relações entre esse academicismo e as questões 
políticas foram bastante íntimas. O conhecimento empreendido 
nos projetos missionários era parte integrante do desenvolvimento 
de uma série de questões filosóficas relacionadas à fé e à existên-
cia humana. Nesta esteira, algumas referências sobre o caráter do 
poder político se fizeram pertinentes e a reinterpretarão da filosofia 
escolástica medieval se tornou fundamental. As concepções 
discutidas por Tomás de Aquino forneceram subsídios para o 
desenvolvimento do Neotomismo, que exerceria um papel legiti-
mador no que diz respeito às diretrizes então traçadas pelas 
reformas católicas. Com raízes no pensamento medieval de 
indispensabilidade de todos os ramos da sociedade para a 
composição da política, a concepção de uma ordem estatal 
devia tangenciar a autonomia político-jurídica dos corpos sociais, 
sendo a justiça o fim lógico do poder político (XAVIER e HESPANHA, 
1993). Defendiam, ainda com bases no pensamento tomista, à 
existência de uma ordem natural das coisas, harmonizando-se em 
função do Bem Supremo e sujeita a uma regulação cósmica 
(HESPANHA, 1998. P. 143). Todas essas questões se desenvolveram 
em meio ao Concílio de Trento, vinculadas aos dominicanos e 
jesuítas. Na Espanha, o neotomismo abriu uma série de perspecti-
vas no sentido da manutenção de um status político e social 
durante o alvorecer da era moderna. Era a combinação dosada 
entre fé e razão necessária para as exigências que as transforma-
ções científica e religiosa então impunham em toda Europa e que 
ali estavam vinculadas à defesa do catolicismo e à expansão dos 
domínios ultramarinos. Tudo isso a partir das aulas que Francisco de 
Vitoria ministrava em Salamanca e que veio influenciar uma 
geração de teólogos (BARBOZA FILHO, 2000. P. 96 e 97). 

 Desse modo, os ideais missionários dos jesuítas estavam 
intimamente ligados às suas atividades acadêmicas e, mais do que 
isso, em Portugal, suas teorias religiosas e políticas vincular-se-iam às 
práticas políticas e aos modos de governar em todo império. Em 
1549, liderado por Frei Manuel da Nóbrega, chega à América 
portuguesa o primeiro grupo de jesuítas na comitiva do primeiro 
governador-geral nomeado, Tomé de Souza. A presença desses 
padres em terras coloniais não antecedeu apenas às demais ordens 
religiosas envolvidas nas atividades ultramarinas, mas também à 
fundação do primeiro bispado, que foi estabelecido na Bahia em 
1551. Desde cedo se estabelecia uma relação litúrgica de confian-
ça e uma parceria que concedia aos jesuítas o monopólio das 
atividades de conversão do gentio e sua adesão à dinâmica coloni-
zadora e imperial (VAINFAS, 2000. P. 326 e EISEMBERG, 2000. P. 62).
 Assim se configurava a ação missionária dos jesuítas na 
América portuguesa. Por um lado, o interesse na conversão do 
gentio americano, importante empreendimento dentro do contexto 
que envolvia a razão reformista e missionária no mundo colonial. Ao 
mesmo tempo, a influência capital do catolicismo em Portugal 
impôs o envolvimento acadêmico com as teorias corporativas da 
nova escolástica. Essa conjuntura conferia aos padres inacianos 
uma acentuada autonomia no complexo mosaico em que se 
configurava a colonização (ATALLAH, 2010.)
 Numa tentativa de problematizar o contato dos jesuítas com 
o indígena, José Eisenberg travou algumas considerações acerca 
desse complexo encontro do europeu missionário com o pagão 
americano. Assinala que esses “encontros do Novo Mundo”, sob a 
perspectiva catequizadora, possuíam um significado bastante 
peculiar, onde o encontro com uma cultura desconhecida, conside-
rada inferior e carente de civilização, suscitava uma série de pers-
pectivas de conversão. Nesse sentido, o estudo da cultura do outro 
exigiu o estudo dos hábitos e costumes desses povos, ressaltando 
naturalmente a importância de uma etnologia comparada, no 
ensejo de conhecer para poder catequizar ou civilizar (EISENBERG, 
2000. P. 60). 
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 Seguindo a orientação escolástica de que o pagão era 
aquele que desconhecia a fé cristã, enquanto o herege havia 
escolhido negar a religião de cristo², os jesuítas iniciaram um árduo 
trabalho de catequização, na tentativa de inocentar o ameríndio 
das acusações pela sua vida “pouco digna”³ e de afastá-lo da 
exploração de mão-de-obra empreendida pelos primeiros coloni-
zadores. No norte tal empreendimento se mostrou um tanto 
complexo, haja vista os conflitos entre poderosos locais e os padres 
da Companhia fossem constantes, devido principalmente à 
tentativa de escravização do indígena por parte dos colonos e, 
em contrapartida, a salvaguarda das tribos por parte dos jesuítas. 
Durante o século XVII, tais conflitos se intensificaram, principalmen-
te com o avanço do povoamento para o interior e a necessidade 
cada vez maior da utilização de mão-de-obra barata e abundan-
te que o índio escravo oferecia. Todo esse contexto foi incentivado 
pela cultura da cana de açúcar, que influenciou enormemente a 
evangelização na parte norte da América portuguesa. (BOSCHI, 
1998. P. 390)
 Para além desses obstáculos, os jesuítas também se depa-
ravam com outros mais. A própria dificuldade da catequização 
era uma barreira difícil de superar. Em suas cartas das primeiras 
décadas, Nóbrega relatava o quanto era difícil a conversão dos 
nativos somente pela pregação da palavra. Segundo ele, eram 
necessários outros meios de persuasão que não passassem neces-
sariamente pela metodologia da evangelização pelas palavras. 
Conjuntamente, ainda era preciso se estudar quais os meios a ser 
utilizados para se chegar ao complexo universo do gentio e o 
primeiro passo, segundo o Frei, era conhecer as causas dos fracas-
sos iniciais. Dentre os obstáculos à conversão apontados pelos 
religiosos estava o comportamento do próprio gentio “que imedi-
atamente após receber os sacramentos” continuavam pratican-
do “seus mais pecaminosos costumes”, dentre os mais degradan-
tes estavam a poligamia e o canibalismo. Os colonos e o clero 
secular também eram apontados como problemas a serem 
enfrentados (EISENBERG, 2000. P. 76 e 77).

 Em uma de suas cartas, parte de seu “Plano Civilizador”, 
Manuel da Nóbrega buscava critérios para cessar “a boca infernal 
de comer a tantos cristãos quantos se perdem em barcos e navios 
por toda a costa”. Alegava a necessidade do gentio de viver “em 
povoações fortes e com muito resguardo e armas”, justificando 
desse modo as reduções jesuíticas. Ainda afirmava que

A lei, que lhes hão de dar, é defender-lhes comer 

carne humana e guerrear sem licença do Gover-

nador; fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, 

pois tem muito algodão, ao menos depois de 

cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em 

justiça entre si e para com os cristãos: fazê-los 

viver quietos sem se mudarem para outra parte, 

se não for para antre cristãos, tendo terras reparti-

das que lhes bastem, e com estes Padres da 
4

Companhia para os doutrinarem.  

 Desiludidos, no primeiro momento, com a tarefa de catequi-

zação na América portuguesa, os jesuítas buscavam outros meios 

para o advento missionário. Em junho de 1553 Nóbrega recebe uma 

carta de padre Leonardo Nunes, morador em São Vicente, lhe 

contando que os índios daquela região eram mais dóceis e passíveis 

à conversão. Sendo assim, Nóbrega partiu para o sul. Na região 

onde mais tarde seria fundada a cidade de São Paulo, na aldeia de 

Piratininga, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta implantaram 

profundas modificações na evangelização do indígena que, mais 

tarde, foram usadas nas reformas das missões por toda costa da 

América portuguesa. Assim, ali no sul os jesuítas puderam lidar de 

forma mais pacífica com a catequese, haja vista nativos já conver-

sos permitissem que seus filhos fossem educados pelos padres. Foi 

possível também introduzir inovações técnicas de plantio, já que o 

indígena vivia da agricultura de subsistência (EISENBERG, 2000. P. 92).
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OS JESUÍTAS NA FAZENDA DE SANTA CRUZ

 O interesse da ordem pela conversão do gentio fazia parte, 
como já citado acima, de um projeto maior que englobava a 
atuação missionária em todo mundo colonial, de Goa à América 
portuguesa. E tal atuação possuía o aval da coroa portuguesa, 
que inclusive solicitou o auxílio das ordens missionárias ao papa 
para a ação empreendedora da colonização. Nesse sentido, a 
Companhia de Jesus era peça essencial da complexa máquina 
administrativa instaurada nas possessões coloniais de Dom João III 
(EISENBEG, 2000. P. 60).
 Além de gozar de vastos privilégios nos campos missionário 
e pedagógico, conferidos pela Santa Sé e reconhecidos pelos reis 
portugueses, a Companhia de Jesus tornou-se também uma das 
instituições mais opulentas da América portuguesa. Através de 
doações e de uma cuidadosa administração de seu patrimônio, 
acumulou imenso cabedal em sesmarias, propriedades urbanas, 
fazendas de gado, engenhos e escravos africanos.
 Sobre isso, nas sociedades de Antigo Regime o ato de doar 
era institucional e configurava a principal base das relações 
políticas e sociais. Considerando que o nível da capacidade de 
conceder podia determinar prestígio naquela sociedade, “o dom 
podia acabar por tornar-se um princípio e epifania do Poder”. 
Desse modo, as relações de poder que envolviam Portugal e suas 
possessões estavam pautadas nessa razão: eram relações do tipo 
clientelar que, apesar de parecerem informais, sustentavam uma 
espécie de reciprocidade que concretizava intenções individuais 
ou amarravam redes políticas e sociais que se revelavam influen-
tes e duráveis. Tais relações clientelares estabeleciam redes de 
interdependência que favoreciam o acesso a cargos políticos, 
posições sociais e simbólicas, conferindo status e transformando 
quase todos os envolvidos em intermediários, girando em torno da 
figura do rei, que possuía recursos superiores na arte da concessão 
(XAVIER e HESPANHA, 1993. P.?).

 As terras referentes à Fazenda de Santa Cruz pertenciam a 
Cristóvão Monteiro, Cavalheiro Fidalgo da Casa Real que teve 
importante papel na conturbada fundação da cidade do Rio de 
Janeiro. Foi nomeado em 1568 primeiro ouvidor-mor da cidade pelo 
então governador-geral Mem de Sá. Recebeu a sesmaria pelos 
serviços prestados na ocasião da expulsão dos franceses da região. 
A carta de doação da sesmaria, passada por Pero Ferraz, “loco-
tenente” do então governador da capitania Martin Afonso de Souza 
em 1567 ao fidalgo, demonstra bem a relação entre a doação e as 
benesses dos serviços prestados a El-Rey. Ilustra também a autono-
mia administrativa que esses homens possuíam em nome do rei nas 
paragens coloniais: Cristóvão Monteiro solicita a doação de uma 
terra na qual já vivia há trinta anos:

Faço saber a todos juizes e justiças e oficiais desta 
capitania (...) em como Cristóvão Monteiro, 
morador desta capitania, me foi feita uma peti-
ção, dizendo em que ela que ele há trinta anos 
povoa e mora nela, e nela casado com mulher e 
filhos e netos, e tem muito favorecido e ajudado a 
sustentar a terra, assim em tempo de guerra, como 
de paz, como era notório aos moradores da dita 
Capitania, e que nunca por nenhum capitão que 
do dito senhor a ela viesse lhe fora dado nenhuma 
terra de sesmaria em que pudesse fazer sua 

5
fazenda (...).  

 Após a sua morte, a viúva Marquesa Ferreira efetivou, em 
1588, a doação de metade (a outra metade ficaria para a filha do 
casal e herdeira natural Catarina Monteiro) das terras aos padres 
jesuítas. Fazia isso para concretizar a vontade do marido e também 

6para a encomenda da alma de ambos.   
 Ao tomar posse das terras, os jesuítas ainda estavam envolvi-
dos com as definições das fronteiras que iam demarcar a fazenda, 
esforços que adentraram pelo século XVII, tempo em que estiveram 
envolvidos também com a instituição do Colégio da Bahia. Tal tarefa 
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exigia empenho dos ditos padres na tentativa de aumentar o 
latifúndio adquirido. Assim, após lavrar o termo definitivo de posse, 
em 1678, plantaram as primeiras espécies frutíferas, estruturando a 
benfeitoria, que configurava a presença efetiva do dono no 
imóvel no qual tinha tomado posse (FREITAS, 1985.). 
 A partir de então, a principal função da Fazenda de Santa 
Cruz foi abastecer o Colégio do Rio de Janeiro, ao qual ela estava 
vinculada (HOLLER, 2010. P. 93). Arranjos de doações de terras 
vizinhas, bem como compra de sesmarias do entorno viriam a 
constituir já no século seguinte a maior fazenda pertencente à 
Companhia de Jesus na América portuguesa. Segundo Carlos 
Engemann, “no Tombo de 1731” os limites da propriedade foram 
demarcados a partir dos seguintes marcos: “a Freguesia de Sacra 
Família do Tinguá, em Vassouras; a linha do Curral Falso, contígua à 
Freguesia de Mangaratiba até o mar; os terrenos de Marabicu, a 
leste; e as terras de Mangaratiba, a oeste” (ENGEMANN, 2008. P. 
62).
 A partir do início do século XVIII diversos especialistas 
estiveram pelas terras de Santa Cruz com o intuito de construir a 
casa da fazenda: fazenda que não possuísse Residência era 
considerada secundária e, no caso dos jesuítas, estas eram consi-
deradas “centros de assistência, doutrina e piedade” (FREITAS, 
1985, P. 64). A casa grande, ricamente descrita por Gilberto Freyre, 
simbolizava o centro agregador de todo universo colonial, demar-
cando a representatividade do poder dos senhores de engenho, 
que nas câmaras eram os homens bons, essência do poder local 
(FREYRE, 1997).  Sobre Santa Cruz, Benedicto Freitas assinalou a 
monumentalidade da igreja da Residência, símbolo maior da 
referida Fazenda:
 

Mas a tudo, sobrepujava a igreja, marca 
tradicional da arte secular dos Jesuítas. Não, 
como se supõe, uma capela comum às existen-
tes nas fazendas e engenhos; podia mesmo ser 
considerada igreja-matriz avaliando-se suas 
dimensões: vinte e cinco metros de compri-

mento, dos quais dezessete pertencentes ao 
corpo central, e o restante à capela-mór artistica-
mente azulejada (FREITAS, 1985. P. 67).

 A Fazenda de Santa Cruz era ponto obrigatório de pouso 
para viajantes e missionários que andavam pelos rincões coloniais a 
serviço da Coroa e da Santa Sé. A esse respeito, é interessante o 
relato de Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, o Conde 
de Assumar, governador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro 
de 1717 a 1721. Em seu diário, escrito durante a viagem feita de 
Portugal às minas por ocasião de sua nomeação, o futuro governa-
dor registra sua passagem pela propriedade jesuítica de Santa Cruz:

Chegamos pelo meio dia a uma fazenda dos 
Padres da Companhia do Rio de Janeiro, chama-
da Santa Cruz. (...) tem debaixo de sua jurisdição 
até trezentos e cinquenta casais de negros, a 
cujos filhos sustentam até ter idade capaz de 
poderem trabalhar, cada um no ofício que lhes 
fazem aprender, de sorte que assim para a 
fábrica de fazenda, como para tudo o mais 
necessário, tem nestes negros quanto há de 

7mister.   

 Podemos notar que o panorama descrito pelo Conde é 
bastante interessante, pois há indícios de que os escravos viviam ali 
de forma familiar e possuíam inclusive responsabilidades sobre seus 
menores. Essa questão é discutida por Carlos Engemann em seu livro 
sobre a Fazenda de Santa Cruz durante o século XIX. Segundo o 
autor, a propriedade pode ser analisada como “parâmetro de 
comunidade cativa”, haja vista a existência de relações duradouras 
entre homens e mulheres escravos. Segundo suas pesquisas, cerca 
de 65% dos cativos viviam sob a organização de núcleos familiares 
formais, isto é, formados “por pai, mãe e ao menos um filho” 
(ENGEMANN, 2008. P. 59.).
 Assumar ainda fazia referência à grandiosidade da proprie-
dade e às vantagens mercantis que toda aquela estrutura poderia 
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oferecer: “a fazenda é grandiosa, pois têm nela os Padres nove mil 
cabeças de gado maior, muitas ovelhas e carneiros e não menos 

8éguas e cavalos em que fazem considerável lucro”.  Chamamos 
atenção para o fato de que essa estrutura observada pelo Conde 
abrangia todo complexo populacional da Fazenda, compreendi-
do dentro de seus limites territoriais citados acima. Todavia, essa 
dinâmica ia mais além, pois a proximidade com o litoral e com a 
Baía de Sepetiba facilitava também a atividade pesqueira que 
era praticada por alguns negros escravos e que incentivava o 
comércio local (FREITAS, 1985. P. 125.).
 Outro fator importante diz respeito ao monopólio do saber 
e da educação que esses religiosos possuíam e que contava com 
o aval da coroa portuguesa. O oficio de ensinar abrangia não só a 
catequese do indígena, mas, sobretudo, a formação dos filhos dos 
colonos que mais tarde estariam a serviço da monarquia 
(MIRANDA, 2000).
 Na Fazenda de Santa Cruz, as atividades dos padres 
missionários iam além da catequese. Suas instalações eram dema-
siadamente complexas e envolviam não somente alguns intelec-
tuais estudiosos da língua tupi, mas artesãos e instrutores de teatro, 
que promoviam espetáculos com a participação do indígena e 
do negro escravo. Dentre todas as atividades pedagógicas que 
de alguma forma auxiliavam a catequese jesuítica, a música 
merece uma atenção especial. Segundo Paulo Castagna, os 
jesuítas inauguraram uma prática que persiste até os dias de hoje 
“nos sertões do país: o ensino de orações e outros textos cristãos 
cantados” (CASTAGNA, 1994. P 1). Portanto, a música se tornara 
parceira da atividade de catequese jesuítica no novo mundo. 
Marco Holler em seu artigo sobre os instrumentos musicais relacio-
nados no inventário por ocasião da expulsão, fala da raridade de 
citações a respeito a partir do século XVIII (HOLLER, 2005. P. 54). 

9Além do inventário da Fazenda , relatos de Benedicto Freitas nos 
informam a grandiosidade das atividades musicais em Santa Cruz 
(FREITAS, 1985. P. 138 Vol. I).
 No tocante a esse assunto, alguns autores há tempos 
discutem a existência de um conservatório de música na Fazenda 

de Santa Cruz. Recentemente, Marcos Holler afirmou que, apesar de 
na “literatura” haver “referências a uma escola de música para 
escravos na Fazenda de Santa Cruz”, suas pesquisas não encontra-
ram referências documentais que confirmassem tal informação 
(HOLLER, 2010. P. 95.) Benedicto Freitas apresenta um discurso oposto 
e dedica um capítulo de sua obra a essa discussão: “o famoso 
conservatório e a orquestra e coral de escravos”. Afirmou que as 
atividades que aconteciam na propriedade colaboraram em 
grande parte para o avanço do ensino de música na colônia. O 
autor cita uma correspondência do Bispo do Rio de Janeiro, D. 
Antônio do Desterro para corroborar suas afirmações (FREITAS, 1985. 
P. 139.). O referido documento trata da prestação de contas ao 
governador da mesma capitania a respeito de diversos assuntos e 
faz parte de uma coleção de documentos publicados na Revista do 
IHGB. No ponto que mais nos interessa, o Bispo ressaltava a importân-
cia da catequização do gentio e chamava a atenção para os 
métodos mais eficazes:

Os índios não tem negação para aprender 
ofícios, antes pelo contrário são mui hábeis para 
eles e se os não sabem é por que os não mandam 
aprender. Nas aldeias em que vivem aprendem 
muito bem uns dos outros o pouco que sabem; e 
se alguns tiveram aptidão para aprender a 
cantar e tocar, ainda que mal, não pode haver 
outra razão para não saberem melhor, senão por 
que não tem quem os ensine. Diga os que de 
próximo se ensinam a solfa na Fazenda de Santa 
Cruz que me seguram compõem já um coro de 

10
música mui suave.        

 Não podemos afirmar, a partir somente desse documento, 
que o conservatório de Santa Cruz existiu de fato. No entanto há 
indícios ao menos de que as atividades musicais eram conhecidas e 
possuíam certa popularidade no universo colonial. 
 As atividades na Residência eram regidas por Estatutos da 
Companhia de Jesus. Todavia, existia também um regulamento que 
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determinava práticas de acordo com costumes e cotidiano de 
cada região colonial. O regulamento que recomendava a obser-
vância de tais singularidades locais era chamado de costumeiro. 
Nele, constavam as peculiaridades relativas à região onde os 
inacianos estavam instalados, ao mesmo tempo em que registra-
va recomendações para a incorporação dessas mesmas peculia-
ridades à ortodoxia jesuítica (FREITAS, 1985. P 113). Assim, para a 
Residência de Santa Cruz existia um calendário próprio e adapta-
do ao cotidiano local: 

Do primeiro dia da            Do 1° de Maio a       Do 1° de setembro ao 
Quaresma a 30 de abril         31 de agosto              1° de Quaresma
                            Levantar 5 horas     Levantar 5 horas

 Levantar 4 horas
Jantar 11 horas                  Jantar 11 horas                  Jantar 10 horas
Cear 7 horas                         Cear 7 horas                       Cear 10 horas

11Deitar 9 e ¼ horas                Deitar 9 e ¾                        Deitar 9 e 3/3  

 Outra questão digna de nota era o rico acervo da bibliote-
ca da Fazenda de Santa Cruz. Certo que não representava uma 
exceção, posto que os padres da Companhia de Jesus fossem 
reconhecidos pelo célebre academicismo e intelectualidade. Há 
muito que o ensino ministrado no mundo ibérico estava nas mãos 
dos jesuítas e a sua filosofia era base para qualquer ensaio peda-
gógico nestes domínios, seja no ensino superior no reino, na cate-
quização dos gentios da América ou ainda na tarefa de educar os 
colonos, tarefa esta que ia da educação dos meninos até a 
formação dos mestres. O Colégio de Salvador, construído no 
século XVI possuía uma estrutura que podia muito bem ser compa-
rada às existentes no reino. Durante os dois séculos que estiveram à 
frente do ensino, foram montados colégios também em várias 
regiões da colônia. Suas bibliotecas serviram para pesquisas não 
somente para seus alunos, mas eram abertas a qualquer pessoa 
que se interessasse pelos livros. (MORAES, 1979. P 5). 

 A biblioteca de Santa Cruz também foi minuciosamente 
montada. Representava um dos preferidos momentos de lazer dos 
padres, possuía algumas centenas de volumes, um acervo apreciá-
vel para a época (e inclusive para uma região colonial). Nela 
constavam obras importantes e raras, como o Compêndium Facul-
tatum, datado de 1606, além de outras mais comuns entre os padres 
inacianos, como os sermões de Vieira, Anchieta e Loiola, bem como 
obras sobre veterinária, medicina, culinária e ainda algumas obras 

12científicas.
 Como já citado, notável também foi o desenvolvimento 
agro-pastoril que adquiriu a fazenda. Acompanhando o avanço 
dessas atividades na região centro-sul da América portuguesa, 
particularmente a partir do desbravamento dos sertões auríferos, as 
atividades pastoris e a agricultura adquiriram ali elevado nível. Na 
segunda metade do século XVIII a capitania do Rio de Janeiro 
possuía importante papel na produção pecuária colonial e a Real 
Fazenda de Santa Cruz se destacava nesse contexto. A partir do final 
do século XVII, a escassez de gêneros na região provocada pela 
necessidade cada vez maior de abastecimento da região minera-
dora, conferiu à propriedade um protagonismo local na produção 
de gêneros primários. (CAMPOS, 2010. P. 26.) 
 Sobre o assunto, Caio Prado Júnior afirmou que as atividades 
pastoris não conheceram na América portuguesa um elevado nível 
técnico, mesmo considerando as limitações da época. Algumas 
medidas tão necessárias para o melhoramento e preservação, 
como irrigação, drenagens e métodos para se regularizar o forneci-
mento de água para a pecuária e agricultura, ou ao menos mantê-
lo, permaneceram praticamente desconhecidas na América portu-
guesa.  Acrescenta, no entanto, que “só os jesuítas, na sua fazenda 
de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, realizaram alguma coisa neste 
sentido”. (PRADO JÚNIOR, 1972. P. 137).
 Aliados a essas técnicas estavam ainda todos os privilégios 
adquiridos pelas ordens religiosas, tais como isenções de impostos 
nas importações do vinho ou do pagamento de entradas e saídas 
dos gêneros necessários para a manutenção da Fazenda. Um 
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requerimento do século XVII do reitor do Colégio do Rio de Janeiro 
tocava nesse assunto:

Requerimento do Padre Antônio Rodrigues, 
Reitor do Colégio do Rio de Janeiro, de tresla-
dos de uma sentença que os Religiosos da 
Companhia, tem pelos Breves Apostólicos, 
para não pagarem dízimos de seus haveres, 
Currais, Pescarias de Engenhos e de tudo o mais 
de que os que não tem os ditos Privilégios 

13
pagão.  

 Portanto, privilégios adquiridos somados a uma minuciosa 
disciplina técnica e a um raciocínio de cunho científico produzi-
ram um desenvolvimento agro-pastoril espetacular na região 
estudada. É importante notar que, por conta desse desenvolvi-
mento, a Fazenda de de Santa Cruz representava uma das maio-
res somas para o fundo do Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro, 
somas essas investidas inclusive nos empreendimentos da Compa-
nhia na região norte (LEITE, 1945. Vol. V). 
 Em 1752 os jesuítas de Santa Cruz concluíram a construção 
de uma monumental ponte sobre o rio Guandu. A obra contou 
com o auxílio de uma sofisticada engenharia e adquiriu importân-
cia capital para todo o processo de produção da fazenda, haja 
vista as águas do Guandu fossem essenciais para a dinâmica 
econômica local. 

A PONTE DO RIO GUANDU: “DOCUMENTO MONUMENTO” A SERVIÇO DA 
HISTÓRIA

 Por fim, gostaríamos de tecer algumas considerações 
sobre as relações entre esse passado fragmentado pelos vestígios 
históricos e a memória coletiva. Para tal, acreditamos que a ponte 
do rio Guandu construída em 1752 pelos jesuítas seja um arquétipo 
bastante significativo: talvez uma das maiores inovações técnicas 
utilizadas pelos padres intelectuais.

 Aliada a toda disciplina empreendida na criação do gado, 
ao cultivo de uma agricultura de subsistência e de uma intensa 
prática de pesca, estava a utilização da ponte construída sobre o rio 
guandu. Fruto de cuidadosa engenharia possuía quatro arcos por 
onde passavam as águas do rio e era retirado o excesso para ser 
armazenado. Muitas vezes os padres desciam pela escada de pedra 
situada no centro da ponte para utilizar as compotas cheias da água 
do guandu como banheiras (FREITAS, 1985. P. 215). Sua principal 
serventia, no entanto, consistia em regular o volume de água, que 
durante o período de enchentes poderia vir a destruir a produção 
agrícola: funcionava desse modo como uma represa. Ao mesmo 
tempo, servia para armazenar água para o uso cotidiano e, para o 
universo social do Antigo Regime, tal feito era um privilégio para 

14poucos.  
 A ponte do guandu representa hoje um símbolo do desenvol-
vimento técnico e científico alcançado pela Companhia de Jesus 
na administração de suas propriedades em todo mundo colonial. 
Sobre o assunto, o jornalista Benedicto Freitas é responsável por um 
dos únicos relatos conhecidos sobre a ponte, hoje chamada de 
“ponte dos jesuítas”.

Com a memorativa denominação dada pelo 
povo, encerra a evocação, reverenciada cons-
tantemente, daqueles que a construíram e que 
junto a outros benefícios de ordem material, ainda 
presta o imorredouro benefício de ordem moral: a 
grande lição recebida por aqueles que a contem-
plam, espelhada na vitória da Inteligência huma-
na sob a influência divina, subjugando os elemen-
tos.  (FREITAS, 1985. P 214).

 Nesse trecho o autor enfatiza o fato de que a ponte foi 
atribuída aos jesuítas costumeiramente, “denominação dada pelo 
povo”. E o capítulo todo dedicado ao assunto assim é construído: a 
partir da memória dos moradores (FREITAS, 1985. Vol. I. 213-222).   
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 A discussão levantada por Jacques Le Goff sobre a apropri-
ação feita pelo historiador do documento se torna aqui pertinen-
te. Os vestígios deixados pelo passado são apropriados de alguma 
forma pela sociedade contemporânea, que, por conta de seu 
interesse seleciona o que deve ser preservado. Segundo Le Goff, 
“só a análise do documento enquanto monumento permite à 
memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientifica-
mente, isto é, com pleno conhecimento de causa”. (Le Goff, 2006. 
P. 536). 
 Acreditamos, por conseguinte, que os relatos de Benedicto 
Freitas sobre a presença dos jesuítas em Santa Cruz, bem como seu 
capítulo sobre a “ponte dos jesuítas”, apresentada no capítulo A 
“Ponte Monumento” do Guandu (FREITAS, 1985. 213-222) podem 
ser entendidos dentro dessa análise. O autor, ao propor um estudo 
empiricamente frágil, não abre mão de alguns relatos que sobrevi-
veram ao tempo e colaboraram para construir a memória coleti-
va, conceito que se funde analiticamente com o de documento 
monumento, forjando assim as reinterpretações do passado. (LE 
GOFF, 2003).

NOTAS

¹ A obra de Serafim Leite se constitui numa das principais referênci-
as sobre o estudo sobre os padres jesuítas no Brasil. As edições às 
quais esse artigo recorre são do Instituto Nacional do Livro, de 1945 
e 1949.  (LEITE, 1945. Volume VI e IX).

² “Aquino defende que enquanto os hereges devem pagar pelos 
seus pecados, os pagãos devem ser convertidos através da 
persuasão, um argumento que ele derivou de sua concepção a 
respeito da fonte da fé. Segundo ele, a fé é uma virtude da 
vontade; a falta dela no entanto, é um defeito da razão.” 
(EISENBERG, 2000. P. 66)

³ “Os próprios jesuítas, no entanto, muitas vezes duvidavam das 
possibilidades de catequese diante do canibalismo, da nudez, e 
de certas manifestações que chamaram de feitiçaria.” VAINFAS, 
2000. P. 305). 

4 Carta do padre Manuel da Nóbrega ao padre Miguel de Torres. 
Baía, 8 dG, 2000. P. 240. 

5 Doação da sesmaria de Cristóvão Monteiro  Apud: (FREITAS, 1985.  P. 
61).

6 Também era vereador da câmara municipal e, portanto, um dos 
homens bons da cidade. (FREITAS, 1985.  Ps. 29, 30 e 31). 

7 Diário de Viagem do Conde de Assumar apud TÁVORA e COBRA, 
1999. P. 28.).

8 Idem.

9 Inventário dos Bens da Fazenda de Santa Cruz (RJ). 6 de maio de 
1768. Publicado no Revista do Archivo do Districto Federal 2 (1895). 
73-77.

10 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo LXIII, 1900. 
P.  44. Apud: (FREITAS, 1985. P140).

11 Notícia Curiosa a benefício da Fazenda de Santa Cruz que foi dos 
denominados Jesuítas. Pedro Henrique da Cunha. BNRJ, Manuscritos 
apud (FREITAS, 1985. P. 113).

12 Inventário de 1791. Arquivo Nacional, caixa 507, pacote 5.

13 Torre do Tombo, Cartório dos Jesuítas. Apud: LEITE, Serafim. História 
da Companhia de Jesus no Brasil. Tomos VII, VIII e IX. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1949. Vol. IX

14 O fornecimento de água era uma matéria de grande importância 
no Brasil Colonial. Dever das câmaras municipais, a construção de 
chafarizes, bicas e pontes era fundamental para a manutenção da 
ordem e para o fornecimento de gêneros. E, com exceção das minas 
setecentistas, as regiões coloniais encontravam dificuldades para a 
manutenção do fornecimento de água. (FONSECA, 2011. P. 523). 
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RESUMO

 A relação da aclamação que foi escrita para descrever as festas realizadas para o rei D. José I nos revela 
como se processaram aqueles festejos na capitania de Pernambuco, mais especificamente entre a vila de Recife e 
cidade de Olinda, bem como nos mostra o empenho das elites locais em organizar e principalmente participar das 
festas mostrando-se como súditos fieis e comprometidos ao novo soberano.  

Palavras-chave:  D. José. Festas. Aclamação.

RESUMEN

 La relación de la aclamación que fue escrita para describir las fiestas realizadas para el rey D. José I nos 
revelan como sucederan aquellos festejos en la capitania de Pernambuco, más específicamente entre la villa de 
Recife y ciudad de Olinda, bien como nos muestra el empeño de las elites locales en organizar y principalmente 
participar de las fiestas apareciendo como súbditos fieles y comprometidos con el nuevo soberano. 

Palabras-clave: D. José. Fiestas. Aclamación. 
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INTRODUÇÃO

.

D
 José I foi aclamado em Portugal no dia 7 de setembro de 
1750. Em Pernambuco as festas para o novo monarca 
ocorreram entre os anos de 1751 e 1752, devido a um 

rigoroso inverno que houve naquele ano os festejos foram inter-
rompidos e no somente finalizaram no ano seguinte. A recepção 
para o soberano ocorreu com mais pompa e circunstâncias 
devido as comemoração na capitania terem coincidido com a 
data do aniversário de D. José, 6 de Junho. A relação da aclama-
ção que tem por título “Relação das festas que se fizeram em 
Pernambuco pela aclamação do muito alto e poderoso Rei de 
Portugal D. José I nosso senhor, do ano de 1751 a 1752” foi escrita 
por Filippe Neri Correia então secretário do governador de Per-
nambuco Luiz José Correa de Sá e depois encaminhada ao reino 
como forma de demonstrar o zelo, lealdade e aptidão dos per-
nambucanos em realizarem grandes cerimônias para o novo rei, 
mais também como forma de barganhar futuras mercês devido a 
essa demonstração. 
 Através da análise desse documento podemos perceber a 
relevância de festas como essas para os membros das elites locais, 
representados principalmente pelos senhores de engenho de 
Olinda e grandes comerciantes do Recife, os quais compunham 
os cargos das câmaras municipais, em ostentarem e disputares 
seus poderes uns perante os outros. 
 A festa de entronização para um rei era de extrema impor-
tância para a unificação do reino com as diversas partes que o 
compunham, era o momento em que o soberano prometia aos 
seus vassalos: “reger e governar bem e direitamente, e vos admi-
nistrar inteiramente justiça [...]” (SUBTIL, 2006, p.87) e os vassalos 
através de suas festas para “el rey” prometiam e demonstravam 
lealdade e fidelidade ao novo monarca. Durante a cerimônia 
“reitera-se o pacto entre governante e o governado” (SOUZA, 
2001, p.549). 
 Os festejos para o novo monarca ocorreu na capitania 
com todas as pompas e circunstâncias que o momento necessita-

va. A aclamação, como veremos, abarcava uma série de eventos, 
ainda mais quando coincidiam com o aniversário do soberano como 
foi na localidade. Observaremos que durante o período das come-
morações houve desfile militar com novos uniformes, Te Deum, jantar, 
encenações, tudo minuciosamente descrito pelo relator Felippe Neri 
Correa. A festa da aclamação foi a primeira oportunidade dos 
vassalos mostrarem-se e darem as boas vindas ao novo soberano. 
Como expõe Emílio Lopez “o ato de festejar poderia também demar-
car a emergência de uma nova temporalidade” (LOPEZ, 2004, p. 15) 
e foi isso que a aclamação significou para o reino e domínios. 
 Visualizaremos também que as festas como um evento 
também político eram realizadas não somente para expressarem 
lealdade ao soberano, como também para os grupos sociais que 
estavam ali inseridos enfrentarem-se de forma pública e ostentatória 
perante os outros, daí os destaques para os presentes, que segundo o 
relator, se esforçaram para está ali. Na relação observa-se todo o 
instante o destaque feito para os presentes, os homens bons, os de 
honrado nascimento, bem como o esforço que fizeram para que 
todo o festejo fosse celebrado dentro dos conformes, afinal em uma 
cerimônia em que o rei estava sendo aclamado, esses homens não 
somente estavam reiterando o pacto, como também representan-
do o novo soberano na localidade.
 Outra questão bastante relevante eram os espaços percorri-
dos durante os dias de comemoração. Havia uma “geografia da 
festa” (LOPEZ, 2004, p.30) que se iniciava com a demarcação das 
luminárias e limpeza das ruas que faziam parte do trajeto da procis-
são. De acordo com a documentação os principais espaços de 
Olinda e Recife forma percorridos, desde a procissão até a Sé onde 
houve a missa, e a noite no Palácio do governador onde foi ofereci-
do um jantar para um grupo seleto, como foi mencionado. Lopez 
define que “os grandes festejos como as Aclamações reais, entrela-
çavam esses vários lugares, permitindo o contato entre múltiplos 
seguimentos sociais.” (LOPEZ, 2004, p.30). 
 Outro viés de análise refere-se ao próprio documento. José 
Pedro Paiva em “Etiqueta e Cerimônias públicas” mostra que as 
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cerimônias começaram a adquirir mais importância a partir do 
século XVIII devido ao aumento das publicações de documentos 
como “relações”, “regimentos”, “memórias” de festas e outras 
comemorações atreladas ao Estado e a Igreja.  De acordo com 
Paiva as relações possuíam algumas funções, as quais são: descriti-
vas, normativas e prescritivas:

[...] tem por um lado função descritiva, uma vez 
que dão a conhecer o que se passou ou, 
melhor dito, um olhar sobre o que se passou, 
mas tinham simultaneamente função normati-
va, ou seja, procuravam codificar o modo 
como certo tipo de atos se deviam desenrolar. 
Mais são até prescritivas, no sentido em que 
procuravam impor modelos e uma etiqueta de 
conduta que estava ao serviço de uma estraté-
gia mais ou menos conscientemente assumida. 
(PAIVA, 2001, p. 80).

 A partir de sua função normativa, as relações tentavam 
manter o decoro transparecendo os bons costumes, a etiqueta e 
a organização do cerimonial, tudo conforme as leis e normas 
estabelecidas. Mesmo porque só eram publicadas após passar 
pelo julgo da Igreja ou Estado, o que corrobora o caráter institucio-
nal desse documento. Havia a preocupação de “silenciar” deter-
minadas ocorrências, evitava-se “falar da desordem, do acidental 
ou improvisado” (SOUZA, 2001, p. 549). 
 Obviamente nem todos os casos se repetiam, pois na 
relação dos atos festivos pela aclamação de D. José encontrare-
mos a narração explícita de um problema que houve com a 
Câmara do Recife para vestimenta das figuras que iam participar 
das comédias. Se a ocorrência não foi silenciada na relação, 
algum propósito teve para ela constar no documento. Provavel-
mente, a explicitação do fato ocorreu para servir de exemplo, e 
impedir posteriormente alguns que tivesse atitude semelhante, 
pois segundo consta, os oficiais foram exonerados e substituídos 
por outros. 

 Um misto de exaltação real com caráter eminentemente 
político e função normativa as relações serviam também como um 
importante instrumento da memória para afirmação da figura real, 
não somente ao tempo em que foram escritas, como também 
atualmente, a partir do instante em que fazemos o resgate dos 
acontecimentos a partir de suas narrações. Outro fator é que, a 
circulação de documentos desse tipo permitia também unificar 
diversas partes do reino corroborando a concepção de um Império 
português centralizado comandado por um rei que era adorado de 
um lado a outro do atlântico. 
 A narrativa da festa permite reavivar a memória dos que 
leem, de como ocorreram às festividades naquela localidade, de 
que forma e como o rei foi aclamado e também algo de extrema 
relevância “enfatizavam a importância fundamental dos encomen-
dadores, as elites locais, na celebração em questão.” (SILVA, 2009, p. 
76) Como bem exprimiu Júnia Furtado a festa devia ser rememorada, 
por isso, se escrevia sobre ela para aqueles que “separados pelo 
espaço ou pelo tempo, não puderam vê-la e forçar sua lembrança 
depois que ela já se foi” (FURTADO, 1997, p.266).  
 Jacques Le Goff expõe que ao longo da História diversos 
grupos ou indivíduos em situação de dominação estiveram preocu-
pados em serem senhores da memória e do esquecimento. Havia o 
cuidado, e ainda há, de termos uma memória seletiva, somente o 
que interessa a uma maioria pode ser lembrado. “Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva.” (LE, GOFF, 2004, p.426). Segun-
do o historiador, durante a fase moderna é que tivemos processos 
decisivos da memória escrita, a partir da imprensa e da alfabetiza-
ção.
 As memórias escritas nas relações sobre as festas para os reis 
serviram não somente para atingir e propagar a imagem real aos 
súditos próximos ou distantes, mas também as gerações futuras. Peter 
Burke profere de forma única a importância da exaltação da ima-
gem do rei a partir desses registros para a posteridade:

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



112

Por estranho que possa parecer hoje, os publici-
tas do rei estavam tentando nos atingir, ou, 
mais exatamente, atingir a posteridade tal 
como a imaginavam. Como as memórias reais 
o expressam, os reis são obrigados a prestar 
contas de seus atos a “todas as eras” (BURKE, 
2009, p.165). 

 O símbolo da centralidade do Estado era o monarca, por 
isso, que a boa propaganda da sua imagem deveria haver 
sempre e diversas formas. Trabalhamos aqui com o registro da 
relação que selecionamos, mas diversas outras formas existiram 
como a circulação de moedas, quadros com a imagem do 
soberano, estátuas, dentre outros. 
 Outro auxílio ao recurso da propaganda era a adjetivação 
do monarca. Para D. José encontramos “mui alto”, “poderoso”, 
“augustíssimo”, “fidelíssimo”. Outro elemento essencial e perceptí-
vel na escrita das relações era o uso extensivo de figuras de 
linguagens, sendo as mais expressivas a hipérbole e metáfora. 
 A hipérbole tem como característica o exagero de uma 
ideia, mostra-se bem representada nessa frase encontrada na 
relação da aclamação: “[...] pareceu-me que fosse este no dia 
dos seus felizes anos, por ser o seu nascimento a origem das 
felicidades, e aumentos de Portugal, e das suas conquistas, antes 
prognosticadas no seu prodigioso, e incomparável nome [...]”. 
Nesse trecho percebemos a valorização expressiva dada à data 
do aniversário do soberano, a qual se mostra atrelada ao nasci-
mento da felicidade e o crescimento do reino e das conquistas. O 
recurso da metáfora, também bastante utilizado, é empregado 
para comparar o coração dos súditos do rei a uma fogueira ao 
dizer que queimava de emoção durante as festas realizadas para 
o monarca: “[...] não podendo suportar o fogo em que sentiam 
abrasar seus leais, e amantes corações, romperam em métricos 
aplausos [...]”.
 Atualmente quando em contato com esses documentos 
nossas sensações memoriais são a de nos remeter as circunstânci-

as em que foram narradas e desvendar a intencionalidade que 
circunda uma documentação desse tipo. Mais principalmente 
como nos mostrou Peter Burke, documentos como esses tentaram 
nos atingir, ou seja, mostrar que o papel do rei era ser lembrado em 
todas as eras. E foi o que ocorreu, mesmo não sendo um rei tão 
expressivo e quase ausente para a historiografia como é lembrado D. 
José tentamos mostrar que um soberano considerado ausente como 
ele também foi adorado, exaltado e teve sua imagem propagada 
da forma conveniente e adequada as características do seu reina-
do. Sendo rei, de alguma forma será lembrado, é o que nos propo-
mos. 

Capa da Relação das festas em 
Pernambuco pela aclamação de D. José I.

   Fonte: Internet Archive Portuguese and Brazilian Collection
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Relação das festas que se fizeram em Pernambuco pela feliz 
aclamação do muito alto e poderoso Rei de Portugal D. José I 

nosso senhor, do ano de 1751 para o de 1752.

Determinado o ilustríssimo e excelentíssimo Senhor General dar 
princípio as precisas, e inescusáveis demonstrações do seu alvoro-
ço, na sempre feliz aclamação do nosso Augustíssimo Monarca o 
Senhor D. José I, e desejando que chegassem ao céu as nossas 
rogativas antes que na terra se ouvissem vivas, e aclamações, 
preferindo os atos de piedade aos de alegria, escreveu logo aos 
prelados das religiões desta praça do reino, e cidade de Olinda 
para que estes com seus religiosos fizessem preces, e orações a 
Deus pela vida, aumento e progressos de Sua Majestade dirigindo 
os passos deste glorioso empenho com tão acertada ordem, 
como bem manifestam suas dissertas, e judiciosas cartas, que 
fielmente vão copiadas neste lugar para maior clareza desta 
narração.   

Carta para o excelentíssimo, e reverendíssimo Senhor Bispo de 
Pernambuco D. Luiz de Santa Teresa

Parecendo-me justo que depois de darmos graças a Deus pela 
mercê de nos deixar ver coroado um Rei, que desempenha as 
obrigações do seu nome no cuidado com que procura o aumento 
dos seus vassalos, não só na generosa equidade com que distribui 
prêmios, mas na retidão com que quer se administre a justiça, 
determinei que na mesma noite do dia 6 de junho (em que Vossa 
Excelência dispõem na sua catedral o Te Deum laudamus), com 
aviso das câmaras da cidade de Olinda e Vila do Recife, se 
mostrassem os moradores de uma, e outra povoação o seu 
justíssimo alvoroço com três noites sucessivas de luminárias, e 
suposto que aos Prelados das religiões escrevo, e pedindo-lhe 
roguem a Deus, e as suas comunidades pela vida do Soberano, e 
felicidade do seu reinado, a Vossa Excelência peço queira intimar-
lhes, que concorram também para as públicas demonstrações de 
tão justificado contentamento.  

Carta circular para os Prelados das Religiões

Querendo dar princípio as justas demonstrações do nosso alvoroço 
pela coroação do Augustíssimo Monarca El Rei D. José I nosso senhor 
pareceu-me que fosse este no dia dos seus felizes anos, por ser o seu 
nascimento a origem das felicidades, e aumentos de Portugal, e das 
suas conquistas, antes prognosticadas no seu prodigioso, e incom-
parável nome, e já praticada no seu magnifico, e Real ânimo, e 
como para por em execução o público contentamento desta 
cidade e vila, avisei a uma e outra câmara para determinarem três 
noites sucessivas de luminárias, sendo a primeira no dia 6 de Junho, 
não quis deixar de fazer aviso a Vossa Reverendíssima esperando 
que nas suas orações, e de todos os religiosos, seus súditos, peçam a 
Deus? Na preciosa vida do nosso Soberano, o gosto com que agora 
aplaudimos a sua ditosa coroação. 

Carta para a Câmara da Cidade de Olinda

Sendo razão que os vassalos desta Capitania se empenhem nas 
demonstrações de alvoroço pela feliz aclamação do nosso Augus-
tíssimo Monarca, é justo que o princípio do obséquio, seja o louvor a 
quem nos quis dar um Rei, que cuida em fazer felizes os seus vassalos, 
e opulentos os seus Domínios, por essa causa tem excelentíssimo e 
reverendíssimo Senhor Bispo determinado, que no dia 6 de Junho 
(que é o em que a sua Real pessoa nasceu a Portugal, e as suas 
Conquistas a fortuna que hoje logramos todos) se cante de tarde na 
Sé o Te Deum laudamus a cujo ato devem vossas mercês assistir em 
corpo de Câmara, no lugar destinado em funções semelhantes, e a 
noite deste dia, há de ser o primeiro de luminárias, que se continua-
rão até o dia oito, as quais devem vossas mercês publicar na forma 
de costume, e com antecipação que julgar precisa. 

Carta para a Câmara da Vila do Recife

Para que os moradores desta vila façam pública ostentação do 
gosto que lhe resulta da feliz coroação do nosso Soberano, devem 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



114

vossas mercês primeiro declarar na forma de costume (com a 
antecipação que julgarem conveniente) a obrigação que tem 
todos de concorrerem para tão justo aplauso, com três noite 
sucessivas de luminárias, sendo a primeira no dia 6 de Junho, que é 
o que pareceu mais próprio para principio do alvoroço, por ser o 
em que fazemos ditosa recordação do seu Augustíssimo nasci-
mento. O mesmo aviso fez Sua Excelência aos oficiais de todas as 
câmaras de sua jurisdição, e lhe ordenou que além das três noites 
de sucessivas luminárias (que haviam principiar em o dito 6 de 
Junho) pedissem aos Párocos das suas Freguesias (muito de 
mercê) quisessem concorrer (pelo que lhe tocava) para tão 
justificado obséquio, encarregando-lhe também, fizessem a 
mesma súplica aos Prelados das Vilas aonde os havia, e aos 
comandantes das fortalezas da guarnição da marinha do seu 
governo (como mais interessados nos cultos das Majestades), 
mandou que em cada um das ditas três noites de luminárias (para 
que também foram avisados) dessem três salvas de artilharia de 
hora, em hora que principiarão as sete, sem que por essa ordem se 
alterassem a que tem de dar uma ao meio dia em todos aqueles 
em que fazem anos as pessoas Reais. Declinada a ação e distribuí-
das que foram as ordens, no Domingo em que a Igreja celebrou a 
Festa da Santíssima Trindade, que se contavam 6 do mês de Junho 
(dia fausto para Portugal por ser em que o nosso ínclito Soberano, 
cumpria seus prósperos, e festejados anos, e o em que todos 
principiavam já a dar sinais dos júbilos de alegria em que ardiam 
seus inflamados corações deixando-lhes bem conhecer a cada 
um no alvoroço, a eficácia do seu contentamento) marcharam os 
dois regimentos da Vila do Recife, e cidade de Olinda para o 
terreiro da Catedral da mesma cidade com tão majestoso apara-
to, desembaraço e militar disciplina, como sempre o souberam 
praticar estas tropas, tanto na paz, como na guerra, conduzindo 
muito para o fasto de tão galhardo movimento de a uniformidade 
do novo fardamento que Sua Excelência lhe tinha destinado para 
dia de tanto gosto. 
Formados em batalha, passarão Suas Excelências para a Sé, 

aonde se achava o mais nobre, e luzido auditório que há muitos 
tempos se tinha juntado nestas Capitanias, o qual se compunha da 
Câmara da Cidade, Prelados das Religiões, Oficiais militares, Cida-
dãos, e todos aqueles a quem o seu honrado nascimento fazia 
inseparáveis da assistência de tão gloriosa ação, sem que o longe 
das suas habitações, nem o dilatado dos caminhos, lhe diminuísse o 
ardor com que essa porção de vassalos (imitando a seus leais 
progenitores) souberam distinguir-se na fidelidade e obséquio de 
seus Soberanos.  Estava aquele grande Templo magnificamente 
adornado, e curiosamente guarnecido das mais vistosas sedas, e 
ricos paramentos que permitia o país; no meio do Cruzeiro se via um 
como trono levantado coberto de singulares alcatifas, sobre o qual 
havia um auditório em que Sua Excelência Reverendíssima rompeu o 
ato com um admirável, e doutíssimo Sermão, tomando por tema 
aquelas palavras da Igreja. 

Corona aurea super caput ejus expressa
Sigon sanctitatis, gloria, e honoris

 
Sobre o que discorreu com grande energia, e erudição dividindo-o 
em três discursos mostrando no primeiro, que só a Coroa do nosso 
novo Monarca era de ouro; porque só ele assuntava na santidade 
verdadeira sabedoria, a qual só de podia aplicar o texto: Quoniam 
omne aurum in comperatione illius arena est exigua. No segundo 
mostrou que por isso era a Coroa do nosso Monarca verdadeiramen-
te de ouro; porque a glória de seus preclaros ascendentes juntava a 
glória de governar os seus vassalos com piedade, e justiça como 
mostrou desde o primeiro dia de seu felicíssimo governo. E no tercei-
ro, que só na santidade, e glória de governar bem seus povos, 
podiam os Reis adquirir honra, e como a experiência já ia mostrando 
quanto apreço fazia o nosso Rei destas virtudes, justamente se podia 
dizer, que só a Coroa do nosso Augustíssimo Monarca era de ouro. 
Concluiu ultimamente o discurso, entoando o Te Deum laudamus, a 
que com suaves harmonias, e agradável melodia respondeu (e foi 
continuando o Hino) a música, que estava dividida em quatro bem 
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concertados coros a quem regia, e fazia compasso o R.P. M Antô-
nio da Silva Alcântara, insigne compositor, e Mestre de Capela da 
mesma Sé, aonde juntou para esta função, os mais destros instru-
mentos, e as melhores vozes que havia em todo esse continente, 
além dos músicos do partido, sendo ele o mesmo que tinha 
composto aquela solfa, de que teve (pelo bom gosto dela) um 
geral e bem merecido aplauso. 
Dada as graças ao Rei dos Reis pelo beneficio da felicidade deste 
alegre dia, acabada a ação e desfeito aquele nobre congresso, 
ao repicar o sino deram os Soldados três descargas de mosqueta-
ria, a que respondeu como em ecos as fortalezas, formando com 
línguas de fogo conceituosas expressões de marcial alegria. 
Na noite daquele dia principiaram as três de luminárias, até o dia 
oito, em o que Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor General deu a 
todos os Oficiais dos dois Regimentos (de Capitão para cima) um 
admirável jantar, abundante das mais esquisitas iguarias, e delica-
dos manjares, que pode descobrir o gosto em um país aonde não 
alcançam os mimos da Corte, nem as deliciosas frutas de Europa. 
Acabou-se finalmente este festival, e luminoso tríduo com um bom 
sarau, em que o capricho, destreza, e galantaria fizeram os princi-
pais papeis. 
Passado alguns dias se entrou na manufatura de um suntuoso 
tablado ou edifício, em que se haviam representar três comédias 
que Sua Excelência ordenou de pusessem logo prontas, cuja 
diligencia encarregou grande curioso Francisco de Sales Silva, o 
que ele soube bem desempenhar em por hábeis as pessoas que 
haviam entrar, mas em compor para elas, discretas loas, e engra-
çados bailes. 
Por conta de Miguel Alvares Teixeira (curioso militar de artilharia) 
correu a estrutura do tablado, e pinturas de que deu tão boa 
conta, que não poderão já os professores da arquitetura civil falar 
nele sem respeito, nem os pintores de perspectiva sem espanto. 
Armou-se o tablado defronte das janelas de Palácio, que como da 
parte que olha para o Recife corre dos lados duas galerias, ficou 
formando uma grande e desafogada plateia. 

Tinha a fachada daquele bem delineado edifício 50 palmas de 
altura e 60 de largo, e de boca do arco grande (que era como os 
mais de volta abatida) 24 de alto, e 32 de largo, e o fundo em que 
trabalhavam os bastidores 37 e da corrediça grande até a boca do 
arco sete palmos, e da boca do arco para fora onze, exceto o 
grande vão, que servia de vestuário. Por cima da cornija principal 
corria uma varanda de balaústre à Romana, alternados com suas 
quartelas, com vasos de flores nos extremos, e no meio um pedestal, 
sobre o que descansavam as armas Reais Portuguesas fabricadas 
em vulto, como a mais obra da varanda, arrematava o teto pela 
parte exterior, uma boa tarja tecida de instrumentos Militares, e nos 
cantos, com duas esferas, os claros das frontarias eram pintados de 
pedra cor rosa enodoada de branco, os balaústre de encarnado 
mais purpúreo, os pés direito, cornija, pedestal, quartelas, e os arcos 
fixos de pedra verde, e da mesma cor era também pintada a 
corrediça que arrematava esta primeira cena, nela se viam as armas 
de Sua Excelência em cima de peanha, que estava debaixo de uma 
bem fingida e curiosa cúpula que, carregava sobre quatro colunas 
encarnadas de ordem coríntia. Fechava a boca do tablado uma 
grande cortina branca semeada de flores, e a occhiesta que era 
obra de volta, servia de base a esse admirável frontispício. 
Compunha-se o teatro de três vistosas cenas, uma firme, e duas 
volantes, com cinco ordem de agradáveis, e deliciosas vistas; a 
primeira que era de fala Real com soberbos, e levados pórticos de 
estilo moderno, estava admiravelmente adornada de bofetes, 
espelhos, quadros, e ricos cortinados de damasco, carmesim guar-
necidos de ouro, e no fim um bem lançado pavilhão do mesmo 
damasco, com forro azul, e seu remate como de talha dourada, 
tanto ao natural que houve pessoas, que lhe custou a persuadir-se 
que era pintura. A segunda de colunatas de ordem Toscana, fingi-
das de pedras vermelhas e assentadas com tal arte, que feridas com 
o reflexo das luzes, fazia um tão agradável enleio, que se não podia 
perceber, se aquela vista continuava por todo comprimento de da 
casa pelo grande fundo que representava, e o que fazia parecer 
ainda maior a extensão, era porque a mesma obra que mostrava os 
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bastidores continuava na corrediça do fim, que arrematava em 
um pequeno arco por onde se descobriam uns imperceptíveis 
horizontes. Duas das vistas ambas eram de jardim, mas com a 
diferença de ser um fechado e outro aberto, no primeiro se divisa-
vam por entre as grades diferentes, e peregrinas castas de flores, e 
no segundo bem debuchados canteiros, que arrematavam no 
princípio de um ameno prado regado de cristalinas águas, que 
saiam de um excelente chafariz; a quinta, e última que era com-
posta de rudes arvoredos (em que o autor tanto se excede) 
ninguém se atrevia apartar os olhos dela sem repugnância. Todos 
esses jogos de bastidores tinham suas corrediças correspondentes 
que lhe serviam de fundo, e de divisão as cenas. 
Movia-se insensivelmente este artefato por um sarilho oculto, que 
parecia impraticável a suavidade e destreza com que em um 
instante, e ao mesmo tempo se ocultava uma vista e aparecia 
outra. O mesmo sucedia com as luzes quando era preciso escure-
cer o tablado, porque com o mesmo repente em que se apaga-
vam, se acendiam, sem haver mais demora que a de levantar ou 
abaixar uns pesos a que estavam sujeitas as portas dos candeeiros, 
que como estavam assentados de forte que se não podiam ver os 
movimentos; fazia esta destreza uma grande confusão aos assis-
tentes. O teto do tablado era de arcos de volta abatida como os 
da primeira cena, e como estavam assentados em perspectivas, 
seguindo a mesma figura dele que ia em diminuição (segundo a 
regra) de qualquer lugar seguiam todos. 
Compunham-se estes bastões de flores desencontrando-se um 
dos outros, de sorte que nesta mesma desordem estava a galanta-
ria daquele bem matizado pavilhão de flora. Era o pavimento de 
um agradável xadrez verde escuro, claro e mais claro, de maior a 
menor, que ajudado das meias tintas representava uma grande 
longitude. 
O frontispício estava cheio de luzes ocultas com que se deixava 
bem lograr a obra exterior dele, e ao mesmo tempo iluminavam 
insensivelmente a plateia. 
Concluída a obra, ensaiadas as comédias, cuidou logo sua 

excelência no ornato das figuras para que escreveu a Câmara do 
Recife a seguinte carta. 

Carta aos oficias da Câmara de Recife

Para que em toda a parte se conheça, que esta Capitania de 
Pernambuco, assim como se assinalou sempre na defesa dos domíni-
os do seu Soberano, se distinguia no aplauso da coroação do seu 
Monarca ordenei que depois de darmos com o te deum graças a 
Deus pela mercê de nos dar um rei com tantas virtudes, que está 
prometendo encher ao seu reino e conquistas de felicidade, se 
fizessem no pátio deste palácio umas comédias como o permitisse o 
estado da terra, e porque é justo que esse senado concorra para o 
complemento desta festividade; ao menos com algum trabalho, 
visto em que a falta de rendimentos que se acha o impossibilita para 
outro gênero de despesa, correrá por conta de vossas mercês 
vestirem as figuras que hão de entrar nas ditas comédias, e bailes, 
procurando para este fim o meio que julgarem menos pesado a este 
povo. Em cumprimento da referida carta se valerão os camaristas 
das ordens régias encarregando aos ofícios mecânicos aquelas 
diligências, porém como alguns, mais por pobreza de ânimo, que de 
bens, entrarão a fazer afetados requerimentos, logo sua excelência 
lhe deferiu exonerando-os para o que escreveu a Câmara a seguin-
te carta.

Carta para os oficiais da Câmara de Recife

Como me consta que a maior parte dos oficiais a que vossas mercês 
obrigarão a concorrer para o ornato das figuras, ou por ambição, ou 
por necessidade, se queixam uns e se pretendem isentar outros, não 
bastando para lhe fazer voluntária e gostosa essa contribuição, nem 
a moderação com que vossas mercês a arbitraram, nem o motivo 
da festividade, se me faz dizer a vossas mercês que mandem logo 
chamar a todos os principais dos ofícios e lhe declarem que por 
ordem minha os desobrigam de toda a despesa e trabalho, e ? Toda 
a diligência para mandarem que se restitua outra vez a quem 
pertencer, qualquer parcela por mínima que seja, para que este fim 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



117

se tenha dado, e para que se não confundam as queixas com os 
aplausos, tenho tomado o acordo de encarregar este trabalho a 
pessoas, que cuidam ao mesmo tempo na satisfação do meu 
empenho, e no crédito da sua pátria.
Logo que algumas pessoas souberam que Sua Excelência estava 
menos satisfeito daquela não esperada novidade, se vieram 
gostosamente oferecer julgando cada um, por favor, a eleição 
que fez no Capitão Nicolau da Costa Leitão, que bem mostrou no 
desempenho a sinceridade do seu oferecimento. 
É o proceloso inverno tão ingrato nesta costa que não permitiu que 
se fizessem as comédias se não no ano de 1752, a primeira que era 
La Sciencia de Reynar representou-se na noite do dia 14 de 
fevereiro, a segundo Cueba y Castillo de Amor na noite de 16 e a 
terceira e última La Piedra Phylosofal na de 18 do dito mês de 
fevereiro de 1752. 
Representaram-se finalmente com geral aplauso e admiração, 
desempenhando-os os curiosos que entraram nelas o acerto da 
eleição. Omito os primores em particular e o capricho com que 
foram executados por não alterar a ordem que levo.
Seria, porém justamente arguido, senão fizesse aqui uma pequena 
ostentação do mais luzido e majestoso espetáculo que podia 
lembrar ao gosto, que era ver (no princípio de cada uma das 
comédias) abrir aquela grande cortina que fechava a boca do 
tablado, aonde achava os olhos tanto em que empregar-se, que 
se acabava de cantar o tono e ainda a vista não ficava satisfeita, 
não sei se pelo muito que tinha em ocupar-se, se porque a suavi-
dade das vozes e a harmonia dos instrumentos lhe divertia as 
operações visuais. Compunha-se aquele bem debuchado e lindo 
painel de quatro coros de música, com trinta e tantas figuras 
ricamente adornadas, em que entravam doze rabecões, doze 
rabecas, duas trompas, e dois abuaci e tudo o mais vozes, a que 
fazia compasso com toda a galhardia a primeira dama. O auditó-
rio era o mais nobre e mais luzido destas Capitanias. Excelentíssimo 
e Reverendíssimo Senhor Bispo, assistiu só a primeira comédia 
porque as suas indisposições lhe não deram lugar de dilatar-se 
mais tempo na companhia do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
General, sem embargo da extremosa assistência com que foi 

tratado aqueles dias. 
Concluiu-se o festejo com três sucessivas noites de fogo, e na última 
se despediu o R. P. M Alcantara de Sua Excelência com uma boa 
serenata. Estas obsequiosas oblações e encarecidos sinais do con-
tentamento, para que todos olhavam com respeito e admiravam 
com pasmo, moveu de forte os ânimos de todos, que nem ainda 
aqueles que se escusaram, deixaram de conhecer a falta em que os 
fez cair a sua pusilanimidade querendo-a imputar uns aos outros, e os 
que o sério do estado, e o grave dos empregados, lhe não dava 
lugar a concorrer pessoalmente para este festival empenho, não 
podendo suportar o fogo em que sentiam abrasar seus leias, e 
amantes corações, romperam em métricos aplausos, mostrando 
bem que o fumo do incenso não ofusca o simulacro. E para que os 
leitores modifiquem o ineficaz com o suave elegi das obras que 
saíram o seguinte. 

                                                 Soneto Anônimo

“Viva El Rey Dom Joseph, e a sua idade os seu vassalos vejam tão 
crescida, Que a duração da sua augusta vida chegue a igualar a 
mesma eternidade. 
Que em nós tudo há de ser felicidade no tempo em que reinar 
ninguém duvida, Sendo neste Monarca conhecida a inclinação aos 
atos de piedade, Serão suas ações do mundo espanto entre todos 
os reis será, portanto, E de leais afetos doce encanto dão-nos tantas 
virtudes fundamento. A espera que teu Reino cresça tanto que o 
nome desempenhe que é aumento.”
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RESUMO

 O presente texto tem o propósito de analisar os conceitos de homotécia e faber presentes na obra Hermes: 
uma filosofia das ciências de Michel Serres, assim como ressaltar a perspectiva antropológica que Serres lança para 
o estudo da ciência. Para isso se apoia nos capítulos O que tales viu sob aos pés da pirâmide e Origem da geome-
tria, da obra referida, uma vez que neles há interessantes pistas para detectar o momento em que a geometria 
emerge.
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ABSTRACT

 This article aims to analyze the concepts of “homothecy” 
and “faber”   presents in the work Hermes: a philosophy of science    
by Michel Serres, emphasizing the anthropological perspective 
that Serres offers for the study of science. For this,  the analyses rests 
in two essays of that book,  What Thales saw  and The origin of 
geometry,  since one can find in them  interesting clues that helps 
to detect the  very moment when the geometry emerged.

Keywords: homotécia, birth geometry, Michel Serres.

INTRODUÇÃO

M
ichel Serres apresenta o relato arcaico do teorema de 
Tales e da demonstração do procedimento de medida 
da altura dos corpos relacionados com o comprimento 

de suas sombras. Para a História da Filosofia a figura de Tales é de 
grande valor, pois representa o marco inicial de um saber que se 
desloca do imediatamente dado para as abstrações que 
permitem explicar o que escapa à sensibilidade, à corporeidade, 
aos sentidos. Tales é considerado o precursor dos grandes filósofos 
pré-socráticos. Pensador da região de Mileto, Tales era um homem 
austero e respeitado; tudo que conhecemos de suas idéias nos 
chegaram a partir de narrativas e compilações realizadas por 
historiadores e doxógrafos, como Diógenes Laércio, Plutarco, 
Simplício e também Aristóteles (ver os primeiros livros da 
Metafísica). 
 Na modernidade, Tales foi mencionado por Kant. Em seu 
hoje famoso Prefácio da 2ª. Ed. da Crítica da Razão Pura, ao 
discorrer sobre como a Matemática “encetou o caminho seguro 
de uma ciência” (Kant, 1980: 10). Tales é aí lembrado como 
alguém que teve um “lampejo”, uma espécie de iluminação 

súbita, e que, a partir daí, o que era obscuro para o entendimento 
humano passaria a se pautar por uma maior clareza. O passo inicial 
foi à demonstração de uma “simples” figura geométrica: a do 
triângulo eqüilátero. O lampejo referido (quer tenha sido vislumbrado 
por Tales ou por qualquer outro não importa) consistia em que esse 
sujeito “iluminado”
 

não devia rastrear o que via na figura ou o simples 
conceito da mesma para através disso aprender 
suas propriedades, mas que devia produzir (por 
construção) o que segundo conceitos ele mesmo 
introduziu pensando e se representou a priori e 
que, para saber de modo seguro algo a priori, não 
precisava acrescentar nada à coisa a não ser o 
que resultasse necessariamente daquilo que ele 
mesmo havia posto nela conforme seu conceito 
(Kant, 1980: 10-11) .

 A instauração de uma potência explicativa decorreria, pois, 
desse passo inicial, muito mais intuitivo do que especificado em 
postulados, o que somente viria ocorrer mais tarde. “o início da 
matemática grega pode ser remetido aos tempos de Tales de Mileto, 
um dos míticos sábios da Grécia heróica, por volta do século V.I. a. C, 
a quem a tradição atribui a primeira demonstração matemática”  
(Silva, 2007: 32).Com Tales teve início o período conhecido como 
Filosofia da Natureza que durou do século VI a.C ao século IV a.C, 
Grécia Antiga, na região do Mar Mediterrâneo. Neste período 
histórico todos os argumentos construídos pelos pensadores tinham o 
caráter de relatos míticos. A influência dos elementos míticos que 
posteriormente foram chamados de elementos metafísicos e pré-
científicos - pelo Círculo de Viena - é fruto de uma visão de mundo 
que congrega os conceitos de physis, kosmos, arque e logos (Barnes, 
1997). Os physikoi como denominou Aristóteles, eram físicos e 
pensadores anteriores a Sócrates e buscavam uma substância no 
interior da natureza que explicasse o princípio de tudo, a 
composição original do mundo, do universo, da natureza como um 
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todo (Barnes, 1997). Para Tales o princípio e o fundamento do todo 
era a água. Assim também fizeram muitos outros pré-socráticos, 
contudo, o que credencia Tales como o marco inicial da Filosofia, 
foi seu famoso teorema. Michel Serres apresenta a história deste 
teorema como o relato do “milagre grego”. E discute o que ela 
representa para a origem da Geometria e das ciências 
matemáticas.
 É muito conhecido pela maioria dos pesquisadores e 
intelectuais pelo mundo a influência das técnicas de agrimensura, 
os cálculos aritméticos e os recursos elementares da geometria 
utilizados pelos orientais egípcios e babilônios. Os gregos 
conheciam suas conquistas matemáticas na engenharia das 
cidades, e os orientais por sua vez, certamente conheciam a 
importância de figuras como Pitágoras e do teorema da 
hipotenusa. Entretanto, a utilização das ciências matemáticas 
pelos orientais era considerada pelos gregos como pré-
matemática, por utilizarem o conhecimento abstrato para fins 
práticos da vida quotidiana. Os gregos exigiam que a matemática 
fosse utilizada para fins puros, estritamente racionais. Para Platão, 
por exemplo, o teorema de Tales, seu conterrâneo, tinha uma 
utilidade prática ao revelar a altura da pirâmide - cuja medida era 
inacessível.
 A técnica de Tales foi relacionar a altura da pirâmide com 
o comprimento da sombra por ela projetada num determinado 
momento do dia. Traçando sobre a pirâmide indiretamente figuras 
geométricas, a configuração do traçado revelou a Tales a 
imagem de um triângulo retângulo. Imediatamente Tales justapôs 
a sua própria altura a altura da pirâmide redesenhando agora 
com sua sombra um triângulo retângulo correlato ao triângulo 
retângulo da pirâmide (seccionada ao meio no sentido latitudinal 
pela imaginação). O salto realizado pelo raciocínio humano ao 
partir da esfera concreta para a abstrata é que constitui o 
“milagre”. Do dado acessível, tangível, aproximado. Contraposto 
ao inacessível, intocado e afastado. No preciso instante do dia, o 
raio luminoso do Sol projetou a sombra da inatingível pirâmide 

trazendo-a para perto da sombra humana e permitindo a Tales 
medir uma sombra sobreposta à outra, transposta. O Sol faz o 
transporte da medida impossibilitada pela [na] prática de tocar, da 
aplicação sobre. Eis o milagre. Serres cita Comte, explicando a 
técnica de medir:

“Devemos considerar como suficientemente 
constatada a impossibilidade de determinar, 
medindo diretamente a maioria das medidas que 
queremos conhecer. É este fato geral que exige a 
formação da ciência matemática. Pois, ao 
renunciar, em geral todos os casos, à medida 
imediata das grandezas, o espírito humano se viu 
obrigado a tentar determiná-las indiretamente, e 
dessa forma foi conduzido à criação das ciências 
matemáticas” (Serres, 1990: 37).

 O argumento de Serres demonstra a metodologia básica dos 
procedimentos científicos: a técnica da redução: medir é tocar. 
Aquilo que podemos somente tocar com os olhos, medimos 
indiretamente. Para medir o acessível, Tales mediu a sombra 
transposta. Para medir a altura da pirâmide e a altura do Sol, o 
inacessível, foi preciso uma aplicação mais sofisticada, “passar da 
prática para a teoria”. (Serres, 1990: 38) Fragmentamos em escalas 
diminutas os objetos inacessíveis, desenvolvendo o lampejo 
astucioso do logos, que constitui o conjunto das ciências 
matemáticas, e como Serres menciona, “a matemática seria o 
circuito dessas astúcias”. (Serres, 1990: 38) Assim fez Tales para medir 
a altura da pirâmide e a distância dos barcos em alto mar; assim fez 
Aristarco de Samos para medir a distância da Terra à Lua; e de modo 
análogo Berkeley, reduziu ainda mais a escala de medida, em seu 
microscópio, influenciado pelo moderno Descartes, com seu 
quadriculado plano - ele que sabia como ninguém o que é uma 
medida (Serres, 1990: 39).
 Segundo Serres, Tales não fez mais do que aplicar uma 
técnica de medida dos corpos, a redução, ou superposição¹, pois,, 
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segundo o positivista Auguste Comte, o espírito humano teve que 
admitir a incapacidade de medir aplicando diretamente a escala 
sobre os objetos (Serres, 1990: 37). A impossibilidade de medir a 
maioria das grandezas produziu na mente humana um esforço 
racional que aliou teoria e prática, observação e experiência, 
desenvolvendo a técnica e com ela surgem as ciências 
matemáticas. Para poder medir a astuciosa razão reduz o 
inaplicável, o intransponível,  decodificando em escala menor. 
“Medir o inacessível consiste em imitá-lo no acessível”, (Serres, 
1990: 37). Mímesis (Aristóteles, 1973: 1447a) aprendemos imitando. 
A sombra da pirâmide equivale ao rastro que seu desenho figura 
no chão. Da terra figurada, salta a figura idealizada. No rastro 
solar, o gnómon revela os momentos transcorridos nas horas do 
dia. Serres afirma que Tales inverte a tarefa do gnómon, pois a 
pirâmide constituía o instrumento que falava do Sol apresentando 
em sua sombra as horas do dia. Tales “pede ao Sol para falar da 
pirâmide”, (Serres, 1990: 40). A trajetória da sombra mutante 
desenhada no espaço mede o tempo. “Tales pára o tempo para 
medir o espaço. Pára o Sol no instante singular dos triângulos 
isósceles, homogeneíza o dia para o caso geral” (id.). A técnica de 
Tales faz lembrar Henri Bergson. Serres chega a mencioná-lo: “É o 
velho resultado de Bergson” (ibidem.) Duração da consciência, o 
tempo que se esvai. Justaposição, o tempo mensurado. O tempo 
da fluidez diferenciado do tempo da ciência, calculado, 
compartimentalizado e até por Newton retrocedido. Medir é parar 
o tempo. O artífice só pode proceder cientificamente no 
momento exato do dia, quando o Sol fala a medida certa da 
altura da pirâmide. A sombra mutante expressa à linguagem do 
invariante – o' Sol. E Serres constata que o “velho” Bergson 
compreendeu que “é preciso congelar o tempo para se conceber 
a geometria” (ibidem).
 A capacidade de contar, medir, organizar, separar e 
enfileirar são atividades que exigiram apuro cognitivo, 
caracterizando o campo complexificado das ciências 
matemáticas: aritmética, álgebra, geometria, topologia e lógica. 

 A natureza dessas ciências é discutida por Serres em sua 
proposta de análise da Ciência, não pelo caminho da História – que 
de certo modo será trilhado – mas pela Matemática, ou melhor, pela 
História da Matemática. Com o aprofundamento nos 
desdobramentos das origens e questões fundantes da matemática 
desvelasse a História da própria Ciência. A chave do conhecimento 
científico, segundo Serres, está na Matemática e em sua história, pois 
é ela quem produz a técnica, e esta produz e desenvolve o homem, 
constituindo assim o método de estudo das ciências, a “Antropologia 
das Ciências”, (Serres, 1990: prefácio).  
 A crítica de Serres busca elucidar como se deu (e ainda se 
dá) a passagem da prática à teoria e que trouxe a reboque a 
supervalorização das metodologias puramente abstratas e, 
simultaneamente, a subvalorização das práticas fenomenológicas. 
A imanência oferece um alcance empobrecido e limitado segundo 
a razão pretensiosa por dominar o mundo, sem barreiras e dados 
sensoriais. E assim a longa história da influência platônica do “mundo 
das ideias” possui um valor a priori ao mundo, e revela o famoso 
horror de Platão a todo o sensível. A influência de Platão é evidente e 
constitui a crítica central do texto de Michel Serres: a preocupação 
platônica com a ascese ao conhecimento terminou por considerar o 
teorema de Tales como pré-científico e seu aspecto mitológico 
apresenta interpretações de cunho dramático. Serres aponta este 
aspecto: “Todo relato mítico é apenas, como se sabe, a 
dramatização de um conteúdo dado”, (Serres 1990: 41). A passagem 
do mito a razão constitui o processo de laicização do conhecimento 
grego e a valorização do conhecimento racional. O período 
histórico vivido por Tales e pelos pré-socráticos inevitavelmente os 
conduziria a argumentos híbridos, misturas de mito e logos. 
 Michel Serres nos mostra a múltipla origem da Geometria, e 
seu “único” pai, Tales. Serres diz que os “esquemas do teorema, os 
dois textos – Laércios e Plutarco - revelam mais sua eventual 
aplicação do que sua origem”, (Serres, 1990: 37). Terá sido Tales o pai 
ou o herdeiro dos harpenodatas e padres egípcios? Terá ele 
conseguido gerar o conhecimento das formas da terra, dessa Gaia, 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



123

dessa mãe? Medir e contar, eis a matemática arcaica, Geometria 
e Aritmética. A “metrétrica” de Serres, algo esdrúxulo para nossos 
ouvidos ocidentais. Que será isso? Uma ética métrica? Talvez. 
Seguramente a medida do tato. Do possível ao toque. 
Essencialmente medida no qual a aplicação é viabilizada. É por 
esse motivo que Tales é tão caro e o relato perdura. A essencial 
metodologia aplicativa da redução direta é superada pelo salto 
epistemológico da abstração. Tradição da Filosofia, o logos. A 
passagem, o transporte, a superação. A História da Ciência e da 
Filosofia recheada pela História da Matemática.

A matemática é, então, a chave da história, e 
não a história a chave da matemática. O 
esquema é o invariante do relato, e não o relato 
a origem do esquema. Saber, e, neste caso, 
saber o teorema de Tales, é lembrar-se do 
conto egípcio. Ensiná-lo é contar o pseudo-
mito de origem (Serres, 1990: 41).

 O argumento de Michel Serres provoca uma inversão de 
veracidade. Comumente a contemporaneidade se depara com 
essa “sugestão” endereçada aos pensantes a rever a 
temporalidade de seus marcos² e paradigmas. Não por uma 
fidelidade simplesmente histórica, mas por uma observação mais 
apurada de flexibilizações e legitimações de teorias, paradigmas 
unilaterais de racionalidade e epistemologias alternativas.  
 Com relação às práticas e técnicas Serres é enfático. 
“Poderíamos saber muita coisa sobre a emergência de uma teoria, 
questionando pacientemente as realizações a posteriori e 
invertendo a análise” (Serres, 1990: 43). Mas a construção do 
conhecimento e os procedimentos epistemológicos de atingi-lo 
não prescrevem a imanência; somente o objetivo empírico 
totalmente imaculado e puro das perturbações humanas e 
prolongamentos práticos. Não é permitido considerar uma 
aliança, uma ação que engendre essa atividade de naturezas 
díspares, somente uma dicotomia. O empírico revela dados físicos; 
o teórico, conceitos e ideias. Serres pontua a homotécia como o 

saber construído no fazer, logo, faber. O segredo teórico escondido 
no desenrolar experimental. Aquele momento que faz revelar como 
a construção de Miquerinos e de Quéfren foi possível a partir da 
observação, comparação e tecnologia realizada em Quéops. As 
duas pequenas pirâmides feitas a partir da primeira.  A homotécia se 
dá por meio da técnica da semelhança, onde a construção das 
pequenas pirâmides as torna únicas, mas também a mesma, ou seja, 
“cada uma delas é outra, porém, a mesma”, (Serres, 1990: 42). Os 
operários sabiam apenas que as pedras em suas mãos aplicam 
referências, produziam o conhecimento luminoso da prática, 
vislumbrado teoricamente, porém, nunca perfeitamente previsto e 
concebido. “A geometria diz e mede o problema; não o resolve, 
dramatiza o conceito e não o explica, designa entre dois números, 
duas cifras, a do pedreiro e a do edifício, e isso sem decifrá-los, e 
talvez não possamos fazer nada mais, se continuarmos no logos”, 
(Serres, 1990: 43). 
 A racionalidade convencional não chega ao entendimento 
da homotécia proposta por Serres. “O saber puro implícito a sua 
arquitetura”, (Serres, 1990: 42). A percepção comum a todo e 
qualquer observador chegará a concluir que Miquerinos, Quéfren e 
Quéops são o mesmo objeto com dimensões diferentes. O que Serres 
pretende demonstrar é que o que há de comum entre eles não é a 
forma somente, saber puro e ideal, que salta do empírico para o 
transcendente. Mas, a construção a partir da semelhança. A 
referência de Quéops – semelhante – revela o segredo da 
construção de Miquerinos e Quéfren. Mais do que isso, se as ciências 
matemáticas emergiram um dia, propõe Serres, foi pelo fato do 
espírito humano se desenvolver com as técnicas que se submeteu a 
pensar. O saber artesanal (Serres, 1990: 42) que se refere Serres nasce 
pela união intrínseca da construção artesanal e da tecnologia e seus 
procedimentos. Serres define a técnica como “prática envolvendo 
uma teoria” (idem). Deste modo, a origem das ciências 
matemáticas, segundo Serres, está na homotécia. 

Se as ciências matemáticas emergem um dia de 
determinadas técnicas, é sem dúvida por 
explicitação deste saber implícito. A existência de 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



124

um tema do segredo na tradição artesanal 
significa, certamente, que este segredo é um 
segredo para todos, inclusive para o mestre. Há 
um saber claro que se esconde nas mãos e na 
relação operária com as pedras, (Serres, 1990: 
42).

 Platão entenderá esse saber implícito como uma 
dualidade entre a sombra da pirâmide e a luz do Sol, de modo o 
operário que atua na construção e intimamente se relaciona com 
a exterioridade e com a empiricidade, constitui a opinião. O saber 
revelado pelo Sol, implícito, constitui o conhecimento. E como 
opera a ciência e a experiência epistemológica com o mundo 
senão “se apreender a natureza do teórico combinado a uma 
atividade operária?”, (Serres, 1990: 43).
 Talvez pudéssemos pensar que Tales foi ao Egito para 
aprender a técnica que os matemáticos desenvolveram para 
construir as pirâmides. Serres propõe uma inversão completa, 
onde a técnica constrói o homem e não o homem que constrói a 
técnica. O fazer se dá fazendo. “... não saberíamos pensar a 
origem da técnica, a não ser a origem do próprio homem, faber a 
partir de sua emergência, ou melhor, ainda, emerge porque 
faber”, (Serres, 1990: 44). O fazer de Tales é a “instauração do 
momento da representação” (Serres, 1990: 45), herdado pelos 
filósofos e geômetras. O volume de um objeto e a face de uma 
figura só nos dizem algo depois, na perspectiva do plano quando 
subtraímos os dados para transformá-los em conceitos, fórmulas e 
teorias.  Platão buscava a forma pura da representação, o 
conhecimento da figura em si, e atinge a pirâmide pura no 
“idealismo da representação (Serres, 1990: 47), varrendo a 
sombra, o transporte e os acidentes temporais. Platão vê a 
pirâmide como um tetraedro translúcido, todo transparente e 
assim ascende, ou melhor, transcende. E o Sol que movia apenas 
sombras, como aquelas que representavam mundos possíveis no 
fundo de uma caverna, agora atravessa a pirâmide poliédrica 
sólida. “O realismo das idealidades transparentes encontra-se 

ainda mergulhado numa filosofia da representação” (Serres, 1990: 
48). Platão simplesmente ignora todo conhecimento oculto no 
volume e na práxis do operário. Faz saltos tal qual soluços. Do real 
para o ideal. Do ideal para o conceitual representado. 

Ora, quando esta geometria pura herdada do 
platonismo morrer, quando ninguém mais puder 
se basear na intuição, quando se fechar o teatro 
da representação, o segredo, a sombra, a 
implicação explodirão de novo, dentre estas 
formas abstratas, aos olhos dos matemáticos 
surpreendidas – explosões anunciadas antes de 
todas estas mortes ao longo da história. A reta, o 
plano, o volume, seus intervalos e suas regiões, 
serão reconhecidos como caóticos, densos, 
compactos... formigando, de novo, em dobras e 
esconderijos escuros. As formas puras e simples 
não são nem tão simples, nem tão puras, não mais 
são conhecidos teóricos completos, vistos e 
sabidos sem resíduos, mas não-saberes teóricos 
objetivos infinitamente replicados, enormes 
virtualidades de noemas, como as pedras e os 
objetos do mundo, como nossas construções de 
pedra e nossos objetos trabalhados. A forma 
esconde sob sua forma núcleos de saber 
transfinitos – e pomo-nos a temer que a história 
não baste para esgotá-los -, instâncias que, como 
tarefas, são extremamente inacessíveis, (Serres, 
1990: 49). 

 O que Serres propõe? O esclarecimento do saber implícito, ou 
seja, do faber. O Arlequim, figura importante na obra de Serres, que 
encerra o saber implícito na figura de um “sólido vivo”, todo 
recheado de sobrecapas e de pele tatuada ilustra a obscuridade 
escondida e implícita. O saber implícito que atravessa todos os 
sólidos com a homotécia. Saber é saber fazendo. Fazer é fazer 
sabendo. Um gerúndio prolongado que ressoa até nossos ouvidos 
contemporâneos na inesgotável tarefa de acessar formas 
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extremante implicitadas de mito, lenda, filosofia, representação, 
visão, intuição, técnica e tecnologia.
 O tetraedro translúcido dilui a sombra antes projetada pelo 
Sol e Serres aponta o “coma” do volume, a “hibernação” da figura 
sólida. Eis ai sua Antropologia das Ciências. Quando a “Yalta de 
intelectuais da ciência” (Serres, 1990: prefácio), utilizar a ciência 
pela ciência, sem interesses escusos e deliberações políticas, 
encontrará o “segredo dos sólidos”, o grande mistério do 
conhecimento, a finalidade da ciência. Remetê-lo á esfera 
transparente do mundo platônico das ideias foi somente congelar 
ainda mais esse segredo na História, todavia, ele está lá mesmo 
que ignorado, permanece então, intocado.

Tudo acontece como se Platão tivesse 
recalcado a cena de Tales nas profundezas da 
caverna. A face interna plana é sempre clara: 
o volume descreve sobre ela a sombra 
transposta, a luz escreve sobre o sólido a 
sombra própria. Meu saber limita-se às duas 
sombras, trata-se mesmo de uma sombra de 
saber. Mas, há uma terceira, da qual as duas 
outras não passam da imagem ou da projeção 
que é o segredo enterrado nas entranhas do 
volume. Sem dúvida, o verdadeiro saber das 
coisas do mundo jaz na sombra essencial do 
sólido, em sua compacidade opaca e escura, 
trancafiado por detrás das múltiplas portas de 
seus limites, únicos a serem atacados pela 
prática e pela teoria. O tamanho pode fazer 
explodir a pedra e a geometria dividir e 
duplicar o cubo, a história, indefinidamente 
recomeça; o sólido, não esgotável pela análise 
de suas faces, conserva sempre, sob proteção, 
um núcleo de sombra, a sombra de seus limites. 
(Serres, 1990: 46).

 A transparência platônica apresenta um conhecimento 
puro, visto e entendido em todos os seus limites. Serres denuncia 

que não há resíduo a ser entendido. A figura pura existe em si e por si 
(Serres, 1990: 48), onde a luz do Sol a atravessa impossibilitando que 
ocorram obscuridades. As formas abstratas são tão lúcidas que não 
oferecem equívocos ao entendimento. Serres aponta no interior 
dessa figura um núcleo escondido, invisível, denso, cheio e pesado. 
Um saber interno, um saber implícito (Serres, 1990: 49). O nascimento 
da geometria foi o relato do teorema de Tales rebaixado por Platão, 
e a imposição da ascese e das formas puras sem sombras, “a 
absoluta pureza no oceano destas sombras” (Serres, 1990: 50). 
Reconhecer esse sólido intocado, é admitir que a tarefa filosófica 
está incompleta, no sentido puramente transcendente. O filósofo, 
mais do que um teórico de gabinete, emerge agora como artesão, 
como bricoleur do faber. 

NOTAS

¹ LAW, Eggs: 1995, apud, SILVA, Jairo Jose da. UNESP: 2007, p. 32.

² Tavares (2009) assinala que Enrique Dussel, no texto Meditações 
anti-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da 
modernidade aponta para a necessidade de se fazer um 
“deslocamento geopolítico do lugar e do tempo que a filosofia 
ocidental estabelece como origem e marca da modernidade – 
Norte da Europa e Século XVII; (...) significa transferir para o Século XVI 
e para o Sul da Europa, Norte de África e América Latina a origem da 
modernidade e refutar a tese historicamente aceita de que 
Descartes foi o primeiro filósofo moderno”. E Dussel 9o faz a partir da 
análise de argumentos presentes nas obras de filósofos jesuítas e 
outros pensadores que já antecipavam os grandes temas em torno 
dos quais gira o pensamento de Descartes. 
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RESUMO

 O texto que segue, tendo Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman como referência, busca retratar como o 
mundo contemporâneo vê a temporalidade. Ao descolar-se das visões de mundo do passado, em que o foco 
esteve ou voltado para o pretérito ou para o futuro, a contemporaneidade esposa a chamada cultura presentista. 
Esta é marcada por duas recusas  de posturas que predominaram no passado: uma que remetia à conservação 
dos legados da tradição e outra que criava expectativas positivas quanto ao futuro. Junto a esta reflexão sobre a 
presentidade, que marca a cultura de nossos dias, o texto busca indicar as implicações da “mentalidade presentis-
ta” no que se refere à preservação dos recursos naturais. 

Palavras-chave: Temporalidades. Presentismo. Contemporaneidade. Gilles Lipovetsky.  Zygmunt Bauman.
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ABSTRACT

 The text that follows, with the ideas of Gilles Lipovetsky and 
Bauman Zygmunt as references, seeks to portray how the contem-
porary world sees temporality. When you peel off the world visions 
of the past, when the focus was either facing the past or the future, 
the contemporarity prefers the so called presentist culture. This is 
marked by refusal of two points of view that prevailed in the past: 
one which referred to the conservation of the legacy of traditions 
and one that created positive expectations about the future. 
Along the reflection on the presentness, which marks the culture of 
our day, the text seeks to show the implications of "presentist 
mindset" regarding the conservation of natural resources.

Palabras clave: Temporalities. Presenteeism. Contemporary. Gilles 
Lipovetsky. Zygmunt Bauman

INTRODUÇÃO 

U
m motivo ou razão para ajudar a compreender a relação 
homem-natureza e o problema da destruição não somen-
te das florestas, mas dos outros recursos naturais, em 

nossos dias, pode ser encontrado nos modos como a sociedade 
contemporânea reage diante da alteridade que se lhe apresenta 
e como tal sociedade lida com a temporalidade.
 Por alteridade se quer referir aqui a uma variedade de 
coisas ou de seres que vai de meros objetos, na forma de recursos 
naturais, passando pelos produtos manufaturados (dispostos em 
uma loja ou supermercado ou qualquer outro sítio de venda de 
produtos) a bens simbólicos ou intangíveis criados a partir da 
interação entre indivíduos e destes com o meio. Ou seja, a alterida-
de é tudo aquilo que se põe diante do indivíduo contemporâneo, 
tais como coisas materiais, bens simbólicos, assim como os outros 
indivíduos. 

 E por temporalidade entendem-se as demarcações clássicas 
do tempo presentes em nossa cultura tais como as noções de 
passado, presente e futuro. 
 Como reage a sociedade contemporânea diante da alteri-
dade mencionada? Reage de modo presentista, imediatista, ou 
seja, não lida com tal alteridade tendo em mira o futuro: projetando, 
antecipando, prevendo e prevenindo o que ainda não ocorreu de 
fato. 
 Outras características ou marcas da cultura contemporânea, 
apontadas por Lipovetsky, são o hipercapitalismo, a hipertecnologia, 
o hiperconsumo, assim como o que chamou de “nova cultura do 
indivíduo.”²  
 Ao analisarmos o tempo, ou como este é encarado ou 
entendido, tal entendimento poderá alargar a compreensão e a 
explicação da destruição dos recursos naturais.
 O mundo contemporâneo é portador de características que 
diferem em muito do chamado mundo moderno – mundo que 
emerge com mudança no modo de conceber e intervir na natureza 
nos séculos XVII e XVIII. Para Zygmunt Bauman, a modernidade 
divide-se em sólida e líquida. A modernidade sólida é a fase inicial, 
do século XVII, na qual a ordem, a permanência, o absoluto, o 
sedentarismo eram caracterísitcas prementes. Já a fase líquida, o 
mundo contemporâneo, é a da fluidez, do efêmero, da leveza e do 
nomadismo. Essa tese de Bauman, de certo modo, coaduna com as 
teorias que surgiram no século XX, para apreender as mudanças 
ocorridas em relação as articulações, desideratos e evivências do 
mundo atual. Por isso, alguns pensadores que buscaram caracterizar 
a contemporaneidade atribuíram-lhe denominações novas buscan-
do diferenciar os dias atuais daqueles que, por sua vez, haviam 
suplantado o chamado mundo medieval: a modernidade. Assim o 
mundo ou a sociedade contemporânea ocidental recebeu diferen-
tes denominações: mundo ou sociedade pós-moderna (Jean-
François Lyotard), hipermodernidade (Gilles Lipovetsky), modernida-
de líquida (Zygmunt Bauman, como mencionado), sociedade de 
risco (Ulrich Beck), supermodernidade (Mar Augé), entre outras 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



129

denominações que buscavam demarcar um modo de ser e estar 
no mundo que emerge após os anos 70 do século passado. 
 Qual destas denominações é a mais útil ou mesmo ade-
quada para designar o tempo presente? Talvez todas sejam úteis, 
uma vez que vai depender do que se busca analisar, do que se 
quer ver; ou para onde se lança as luzes ou o foco da análise. 
 A análise incide num presente imediato, o século XXI? Ou é 
um presente mais recuado, o fim dos anos 60 do século passado? 
Ou se trata da final dos anos 80, por exemplo? Fala-se destes 
momentos já que neles se encontram três datas que se tornaram 
paradigmáticas para demarcar as transformações do mundo 
contemporâneo: o maio de 1968 – quando houve um questiona-
mento radical dos valores, autoridade e instituições do Ocidente; 
o ano de 1989 – ano da queda do Muro de Berlin que marcou o fim 
de um era onde dois grandes poderes rivalizavam suas forças e 
tentativas de domínio sobre o mundo; e o 11 de Setembro de 2001 
– data do ataque às Torres Gêmeas, em Nova York e a evidência 
de que ninguém está seguro ou protegido em canto nenhum da 
terra. Temos um apreço particular pela denominação hipermo-
dernidade, de Lipovetsky. Primeiro por avaliar que o presente 
imediato difere daquele mais recuado – o final dos anos 60 e início 
dos anos 70 – cujas mudanças ensejadas pelo maio de 68 teriam 
motivado a cunhagem do termo pós-modernidade, por parte de 
Lyotard. 
 Após utilizar durante um tempo o neologismo pós-
modernidade, Lipovetsky cunhou este outro: hipermodernidade. 
Fê-lo por entender que o neologismo pós-modernidade já não 
caracterizava adequadamente o mundo que emerge no século 
XXI. Lipovetsky defende que o termo pós-modernidade teve um 
mérito de exprimir uma condição social ou de colocar em relevo a 
mudança que ocorria nas sociedades democráticas avançadas 
da década de 80. Tal mudança remete a reorganização profunda 
do modo de funcionamento social que se aventou naquela 
época, mas que tal reorganização não teve sua continuidade, 
abortando as conquistas que aquela década, ou aquele momen-

to, prenunciava para as sociedades referidas (Lipovetsky, 2011: p 54-
55). Por isso abandona o termo pós-modernidade, uma vez que o 
mesmo se tornara inadequado, ou “obsoleto”, em suas palavras, 
justificando o emprego de hipermodernidade. Portanto, para 
Lipovetsky, aquilo que Lyotard chamara em 1969 de “condição pós-
moderna” já não exprimia o mundo que emergiu nas sociedades 
referidas no findar do velho e no alvorecer do novo século. Além do 
mais, o prefixo “pós” indicava um “olhar para as traseiras do que já 
estava decretado morto”, levando-nos a pensar na supressão de 
todos os aspectos da modernidade, sem, no entanto, “precisar no 
que nos tornámos como se se tratasse de conservar uma liberdade 
recém-conquistada no rastro da dissolução dos enquadramentos 
sociais, políticos e ideológicos” (Pomian, 1990, apud Lipovetsky, 2011, 
p 55). Mas o que se assistiu nos últimos 10 ou 15 anos foi o que se pode 
chamar um aprofundamento ou mesmo uma radicalização da 
modernidade; despertando uma discussão que se baseou em 
tentativas de asseverar se víamos uma passagem para um momento 
distinto o da modernidade, mas em choque constante com seus 
pressupostos mais caros, ou uma ruptura, que ensejava uma oposi-
cão à moderniadde e novos rumos para o Ocidente. Por isso a troca 
ou substituição do pós em favor do hiper. Assim, o que Lipovetsky 
(2011, p 59-60) constata é que  

na hipermodernidade, já não há escolha, não há 
alternativa para evoluir, acelerar a mobilidade 
para não ser ultrapassado pela “evolução”: o 
culto da modernização tecnicista prevaleceu 
sobre a glorificação dos fins e dos ideais. Quanto 
menos o futuro é previsível, mas se torna necessá-
rio ser móvel, flexível, reactivo, pronto para mudar 
permanentemente, supermoderno, mais moder-
no que os modernos da época heroica. A mitolo-
gia da ruptura radical foi substituída pela cultura 
do mais depressa e do sempre mais: mais rentabi-
lidade, mais performance, mais flexibilidade, mais 
inovação 
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 E por fim, cabe ainda observar que não se sabe ainda para 
onde esse modo de ser e viver nos conduzirá: se a uma “moderni-
zação cega”, a um “niilismo tecno-mercantilista”, ou mesmo a um 
“processo de retorno ao vazio sem objetivo nem sentido”. Ou seja, 
essas possibilidades – assim como muitas outras aventadas por 
Lipovetsky – poderão compor o nosso futuro. 
 Pois bem, tendo assim caracterizado o que se entende por 
hipermodernidade, cabe agora assinalar sobre os riscos implica-
dos nas generalizações a que todas as denominações (pós, 
hiper... e similares) remetem. Há quem advogue - especialmente 
os teóricos que lidam com subdisciplinas afiliadas à Antropologia - 
que o mais correto seria nomear a sociedade do presente no 
plural, uma vez que no interior do que se nomeia no singular – a 
hipermodernidade, por exemplo - há uma pluralidade de modos 
de ser e viver (de culturas) que não é algo que se possa uniformizar 
ou generalizar sob a denominação de sociedade ou modernida-
de x, y, ou z. Tal postura poderia evitar o que Appadurai nota em 
seu estudo sobre a geografia da raiva, que a maioria veja as 
minorias como ameça, como transformação de um modo de vida 
consagrado e seguro. E os novos movimentos de solidariedade e 
contestação no mundo atual evidenciam uma maior alteridade e 
voz para essas sociedades antes silenciadas.

Os novos ativismos transnacionais têm mais 
espaço para construir solidariedade a partir de 
pequenas convergências de interesses e, 
embora possam também invocar grandes 
categorias, como os “pobres urbanos”, para 
construir seus programas, constroem suas 
verdadeiras solidariedades de modo mais 
específico, lógico e sensível ao contexto. Eles 
estão, assim, desenvolvendo uma nova dinâmi-
ca em que as redes globais são postas a serviço 
de  entend imentos  loca i s  de  poder  
(APPUDARAI, 2009, p. 100).

 Dessa maneira, modos de vida que não podem ser compre-
endidos à luz da modernidade, pois são existências, formas de 
perceber, construir e lidar com o tempo e espaço, de manifestar 
sentimentos, distintas do chamado Norte Global (EUA, Europa, 
Austrália, etc.), ganhariam reconhecimento e legitimidade como 
produtores de conhecimento.
 Mas, por outro lado, há que ter em consideração que há 
determinados modos de ser que parecem perpassar todo mundo 
ocidental. Referimo-nos aos processos industriais, tecnológicos, 
midiáticos ou informacionais, mercadológicos, entre outros. 
 Por isso pensamos que o uso das denominações generalizan-
tes aludidas se justifica. 
 O que doravante estará sendo chamado de cultura hiper-
moderna é o modo de ser e de viver na contemporaneidade, um 
jeito de ser e viver que predomina nos espaços urbanizados do 
ocidente. 
 E por espaços urbanizados compreende-se aqui não apenas 
as cidades ou aglomerados urbanos, mas também os espaços que 
em anos recentes foram ocupados por práticas e dispositivos que, 
até recentemente, eram exclusivos do mundo urbano. Falamos dos 
processos mecânicos ou automatizados, dos recursos comunicacio-
nais baseados em meios eletrônicos (como rádio, tv, celular, lap top, 
tablet...) que, até o final do século passado, eram próprios do mundo 
urbano ou urbano-industrial. A geógrafa Bertha Becker, por exem-
plo, vem defendendo que mesmo os espaços amazônicos, tidos ou 
considerados com um espaço “natural” ou mesmo “selvagem”, até 
tempos recentes, tendem agora a ser vistos e considerados como 
um espaço “urbanizado”. Ou seja, no espaço compreendido pela 
chamada Amazônia Legal (que compreende uma pluralidade de 
realidades não somente ambientais ou ecossistêmicas - com seus 
diferentes biomas -, mas também culturais), cada vez mais, se fazem 
presentes os processos, acontecimentos e produtos que eram, até 
tempos bem recentes, característicos no mundo urbano. Assim, na 
Amazônia legal estariam presentes formas de ser e viver que já não 
diferem substancialmente das formas de ser e viver do mundo 
urbano ou do mundo urbano-industrial-comunicacional.
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 Mas voltemos a nossa inicial questão: o problema da 
temporalidade ou a maneira como a contemporaneidade, que é 
hipermoderna, vê a questão do tempo e as implicações com a 
dilapidação dos recursos naturais e das florestas em particular, 
que é o foco de nosso interesse e análise.
 O que tem caracterizado tal sociedade (ou os diferentes 
segmentos que a compõem) é a valorização do presente, do 
imediato e uma recusa tanto dos referenciais do passado quanto 
a abominação de que será no futuro que a felicidade ou o bem-
estar será concretizado. 
 Antes recordemos como as culturas anteriores compreen-
diam e se relacionavam com o presente. 
 O tempo presente fora desqualificado quando não con-
denado pelas culturas anteriores: tanto a grega e medieval 
quanto a cultura moderna. 
 Na grega, por exemplo, conforme apontado por Sébastien 
Charles havia a condenação do presente e a evocação de uma 
suposta idade de ouro. Isso pode ser constatado através do 
pensamento de dois representantes da cultura da Grécia clássica: 
Platão e Plínio (o Velho)³.  O primeiro se incomodou com a “deteri-
oração dos valores e com a emergência da raça de ferro, a sua, 
que não tinha grande coisa em comum com a raça de ouro dos 
tempos míticos, dotada de todas as virtudes” (Charles, 2011, p 15). 
Como sabem os leitores de Platão, o (re) estabelecimento da 
justiça no mundo grego era um dos focos de sua preocupação. 
Como esta não se fazia presente no seu tempo, evocava um 
passado onde a mesma teria imperado. Foi por isso que ele 
“formulou um projeto” onde buscou traçar as linhas gerais de uma 
cidade ideal. O que é a sua A República senão um projeto, um 
programa ou uma grande carta de intenção para efetivar o que 
ele sonhara como “cidade ideal” mirando numa suposta idade de 
ouro que ele supusera existir no passado? 
 Quanto a Plínio, ao fazer a análise do mundo em que vivia o 
via como que “conduzido irreversivelmente para o seu fim de tal 
maneira era o estado avançado de corrupção” (Charles, ibidem). 

 O mundo cristão-medieval também pode ser descrito como 
uma cultura cuja característica marcante foi o apego à tradição, à 
tentativa de reviver um passado de ouro, de voltar a estabelecer na 
terra, ou melhor, no céu, tal passado vivido pela humanidade. Isto é 
expresso no sonho de reviver o jardim do éden, o tempo mítico de um 
paraíso que se perdeu (ou esteve presente no passado), e que se cria 
poder reconstruí-lo no futuro – ou seja, no novo paraíso celeste como 
o qual sonhavam os homens daquele momento. Nas palavras de 
Charles (op cit, p. 16) “no mundo cristão, a Queda original e o Juízo 
Final eram os dois faróis que iluminavam um presente transitório 

4encarado como desprovido de essência”.  
 Já dos modernos, que rompem com a maneira de pensar dos 
medievais (“derretendo” os sólidos que estes haviam constítuido, 
como postula Bauman), pode-se dizer que uma de suas marcas foi 
sua fé no progresso, na melhoria do que até então esteve estabeleci-
do. O pensamento dos modernos se afirmou enquanto pensamento 
progressista, no seu nascedouro, nos séculos XVII e XVIII, atacando as 
tradições (da nobreza e do clero, especialmente) que miravam no 

5passado . O pensamento dos modernos, portanto, passa por cima 
do presente e mira no futuro. Seria numa temporalidade futura que os 
ambiciosos projetos da razão iriam se concretizar. A modernidade foi 
o “momento das promessas”, podemos hoje dizer. Pois os homens 
modernos acreditavam que os grandes projetos da razão iriam se 
concretizar no futuro. Se a justiça, a liberdade, a igualdade, a frater-
nidade não se concretizaram de imediato como esperavam os 
homens dos séculos referidos, estes homens não deveriam desani-

6mar, uma vez que tais sonhos, com certeza , haveriam de se concreti-
zar, no futuro. Se o domínio e o controle da natureza prometidos 
ainda não ocorrera, os homens não deveriam abraçar o ceticismo, 
esposar a incredulidade. Pois seria no futuro que as grandes promes-
sas da Nova Ciência iriam, enfim, concretizar, efetivar. A modernida-
de arrogou para si o início de uma história do tempo – linear progres-
sista e triunfante. Como avalia Bauman (2001, p.p. 128-129), “A 
história do tempo começou com a modernidade. De fato, a moder-
nidade é, talvez mais que qualquer outra coisa, a história do tempo: a 
modernidade é o tempo em que o tempo tem uma história”. 
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 Assim, seria neste futuro projetado que ocorreria tanto o 
domínio da natureza externa (ou do mundo bio-físico-químico) 
quanto o da interna ou subjetiva (as pulsões humanas, a animali-
dade incontrolada e causadora da violência, das guerras e da 
barbárie). Esta temporalidade futurista é a marca dos tempos 
modernos, com suas noções de progresso, melhorias, avanços e 
conquistas tecnológicas. Nela os sonhos humanos haveriam de se 
realizar, a menoridade (de que falara Kant) seria superada. Era 
num horizonte situado no futuro, que o almejado progresso materi-
al haveria de se estender a todos os humanos, assim como as 
conquistas no campo da razão, as quais propiciariam paz, equida-
de e justiça. Um moderno é um ser que vive na vigília, aguardando 
a aurora da plena liberdade, igualdade e fraternidade humanas 
prometidas. É alguém que vive de expectativas de dias melhores, 
de um futuro mais promissor que o passado.  Por isso, o homem 
moderno é o homem de projetos. Ainda que busque a concretiza-
ção de seus ideais no presente, o seu olhar está voltado para o 
futuro. E é em nome desse futuro, que ainda não chegou, mas 
haverá de chegar, que se tem justificado as limitações do progres-
so prometido quando da instauração da modernidade. Limita-
ções estas que como visto se dão tanto no plano da objetividade 

7(ou do controle total da natureza) ,  quanto no da subjetividade 
(domínio das pulsões humanas, como a de acumular e não repartir 
os bens – Chegará o tempo em que todos os bens da terra serão 
distribuídos de forma equitativa de modo a quem ninguém morra 
de fome. O mundo justo que Platão sonhou, que o cristianismo 
tentou levar à frente e que foi retomado por Marx, enfim seria 
concretizado, esperava o típico homem moderno.
 Com a emergência da pós-modernidade muda-se o foco; 
já não será o futuro e muito menos o passado a predominar. No 
mundo pós-moderno ou hipermoderno é a temporalidade presen-
tista quem irá imperar. 
 Mas devemos ficar atentos: esta temporalidade que irá 
reinar sozinha, ainda que seja a prevalente, nos tempos atuais 
também se recorre ao passado assim como ao futuro para justifi-
car as práticas ou o modo de ser contemporâneo. 

 Ainda que seja considerado, o futuro tende a ser descartado, 
pois o mundo moderno legou-nos o componente da indetermina-
ção em substituição ao determinismo dos dias gloriosos da física 
newtoniana. Assim, se tudo está indeterminado no que se refere ao 
futuro, o mais sensato é que se recorra e se valorize o presente. 
Recordemos: 
 Já se foram os tempos de certeza preconizados por Descar-
tes, o determinismo que se extraiu da física Newtoniana foram 
derrotados por Poincaré, Heisenberg falava do princípio de incerte-
za. 
 O passado, mesmo que seja rememorado, visitado pelo 
pensamento, dele não se extrai algo que seja muito animador, que 
abone uma nova aposta nele. Pois, quando se olha para o passado 
este até pode evocar a memória de um paraíso perdido, mas se 
fixarmos nele o olho da crítica o que se verá nada tem a ver com 
paraíso. O que se constata é inquisição, colonização, holocausto, 
promessas feitas e não cumpridas. 
 Assim se entende porque ele, assim como o futuro, é descar-
tado pelo homem do presente, pelo homem contemporâneo.
 Talvez outra razão para descartar o passado seja o fato de 
que “os hipermodernos” vivam o momento da velocidade e preci-
sam ser leves para não comprometer os seus deslocamentos. Ora, 
toda a tradição implica uma carga a ser conduzida. Assim, as 
tradições devam mesmo ficar à margem do caminho, descartadas. 
Ninguém quer conduzir um fardo que, além de obsoleto, vá pesar 
neste momento caracterizado pela velocidade, deslocamento 
rápido, pela leveza dos corpos e das mentes dos tempos hodiernos. 
 Assim é, predominantemente, no presente que a sociedade 
contemporânea ou a sociedade urbano-industrial-comunicacional 
do ocidente pousa os olhos; é na presentidade que funda suas 
esperanças de realização. 
 Fazemos aqui questão de assinalar o predominantemente, 
uma vez que, o fato de privilegiar o presente não quer dizer que o 
homem hipermoderno não poderá recorrer ao passado e ao futuro. 
Eventualmente farão isso, conforme já apontou Lipovetsky (op cit) e 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



133

reafirmou Charles (op cit). Mas o que irá predominar é a presenti-
dade.
 Assim se compreende que é no mundo contemporâneo, 
este mundo presentista, que emerge a cultura do consumo e do 
descarte, ou a cultura do efêmero, como a chamou Gilles Lipo-
vetsky. Este mundo em que nada dura, que tudo se liquefaz como 
indicou Zygmunt Bauman. E o mundo que descredita as meta-
narrativas e esposa as explicações restritas, pontuais, ad hoc, 
conforme indicado por Jean-François Lyotard. 
 Nesta cultura, preservar bens materiais, um patrimônio ou 
mesmo valores imateriais ou simbólicos soa como extemporâneo. 
De algum modo, o sedentarismo exigido na modernidade – por 
questões de Estado, vigilância da fronteira, implantação de um 
sistema de vida – sofre uma “vingança” do nomadismo – os 
perseguidos de outrora –, por não ter raízes em um local e viver em 
trânsito. No entanto, esse nomadismo é fruto e vítima de um 
capitalismo abstrato que é esquizofrênico, pois esse nomadismo 
esbarra numa política que filtra quem pode ultrapassar as frontei-
ras. Emigrantes sofrem perseguições e humilhações, quando não 
são turistas com o poder econômico para o consumo imediato ou 
profissional qualificado, mas “aventureiros” que se lançam no 
mundo em busca de emprego e da realização de sonhos. Porém, 
não por prazer, senão por falta de opção. Assim como passam a 
ser desclassificadas as práticas relacionadas à fixação – seja em 
um solo, em uma empresa, em uma profissão, etc. Estas práticas 
foram mais valorizadas no mundo moderno, ou mesmo pós-
moderno. Mas já não são em um mundo contemporâneo. Certa-
mente serão nele mais bem sucedidos aqueles que se ajustarem 
ao desenraizamento, a mobilidade, a instabilidade do tempo dos 
fluxos. 
 O que conta neste mundo é o consumo, a moda, o uso e o 
descarte a seguir, a fruição, o hoje, o aqui-agora. Do passado 
adotou-se tão somente o carpe diem. As tentativas de buscar 
referenciais no passado ou visualizar o futuro, com projetos de 
médio e longo alcance são combatidas e desqualificadas pelos 
que adotaram a cosmovisão pautada pela temporalidade pre-
sentista – esta de nossos dias. 

 Assim se compreende como é difícil para uma mentalidade 
presentista acatar a ideia de preservação de recursos. A esta menta-
lidade certamente soa como um absurdo a ideia de preservar 
floresta, manter mananciais despoluídos e piscosos com vista a 
garantir um futuro sustentável para os filhos e netos. Pois se se pode 
extrair agora o lucro ou a riqueza monetária potencial de um deter-
minado ambiente natural por que haveria de deixar isto para futuras 
gerações? 
 E para encerrar apontamos que estamos cientes de que a 
descrição acima pode ser acusada de estar carregada com tintas 
demasiadamente fortes. Mas fizemo-la de propósito, para demarcar 
as diferenças que o nosso mundo tem com relação ao da moderni-
dade e além desta. 

NOTAS

¹ O texto que segue resulta e levantamentos bibliográficos que se 
deram por ocasião do estágio de pós-doutoramento do primeiro 
autor, que ocorreu entre mar. de 2011 e fev. de 2012. Os coautores 
deram, posteriormente, suas contribuições visando aclarar e ampliar 
as informações e ou argumentos presentes no texto inicial elaborado 
em 2012. Para o estágio referido o primeiro autor contou com apoio 
financeiro da CAPES, na forma de bolsa de estudos.

² Ver o texto, escrito em parceria com Jean Serroy, La Culture-Monde. 
Réponse à une Société Désorientée, Odile Jacob, 2008.

³ Caio Plínio Romano, conhecido como Plínio, o Velho (para diferen-
ciar do nome de seu sobrinho de mesmo nome - e mais jovem), era 
historiador, naturalista e oficial romano. Morreu em 79 d. C. quando 
buscava colher informações sobre a erupção do vulcão Vesúvio.
4 Esta visão da temporalidade medieval e que remeteria a um 
passado idílico - e que de certo modo se aproxima da visão platóni-
ca - não gosa de unanimidade entre os teóricos do tempo. O historia-
dor Le Goff, na obra História e Memória, no cap. Passado/Presente, 
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fala da concepção de tempo em Agostinho, para quem haveria 
um presente imperante. Le Goff cita Mircea Eliade que estuda as 
Cartas de São Paulo e Agostinho – e defende que na Idade Média 
a presentidade teve uma defesa sistemática. Isto pelo fato de que, 
com o cristianismo, uma nova compreensão da temporalidade 
passa a ser requerida. “De S. Paulo a Santo Agostinho até os 
grandes teólogos da Idade Média, a Igreja procurará orientar o 
espírito dos cristãos para um presente que, com a encarnação de 
Cristo, ponto central da história, inicia o fim dos tempos” (Le Goff, 
1990, p. 217). Assim há, na Idade Media demarcada pelo pensa-
mento judaico-cristão, essa ambiguidade a respeito da temporali-
dade, que oscila entre um passado de ouro que teria se perdido 
pelo pecado de Adão e uma nova temporalidade que seria dada 
com a encarnação do Filho de Deus. Por isso, “[a] pesar das 
inúmeras soluções propostas a partir do fim do primeiro século, o 
problema do presente histórico  mantém-se, ainda hoje, no pensa-
mento contemporâneo" (Eliade, 1978, p. 336, apud. Le Goff, 1990, 
p 211).

5
 Hegel, por exemplo, refere ao passado com um fardo. Cf. Le Goff. 

Op cit.

6 Lembro que a noção de certeza foi muito cara aos modernos. 
Esta noção está presente no nascedouro da modernidade. Basta 
ver o Discurso do Método, de Descarte.

7 Até ontem ainda sonhávamos que seria possível  controlar e 
dominar, sem riscos, a energia atômica. Shernobyl, e, mais recen-
temente Fukushima, pôs fim a este sonho.
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RESUMO

 O artigo busca desenvolver ideias sobre o desenvolvimento na África Subsaariana e subsidiar com alguns 
debates acerca do desenvolvimento econômico. A África subsaariana continua sendo um ponto de estrangula-
mento no debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico, em primeiro lugar, por se confrontar com alguns 
fatores sociais e culturais que contrastam com o racionalismo econômico cartesiano, porque o homem africano 
como o poeta Leopoldo Sedar Senghor definiu, ele é emotivo por natureza, portanto o ser para ele é eivado de 
emoção e essa emoção muitas vezes é carregada do existencialismo étnico-tribal. Nesta base, na escolha entre 
qual ou quais sistemas econômicos que devem seguir, os fatores étnicos, religiosos e culturais interferem sobremane-
ira na política econômica da maioria dos governos africanos. Isso se encontra em referência no texto do artigo. E 
em segundo lugar, apesar de múltiplos esforços e avanços realizados no plano econômico de alguns países, ainda 
não se tem um plano de desenvolvimento integrado, uma vez que as ideologias políticas dominantes não conse-
guem se desvencilhar dos processos de produção ainda verificados como herança, do modo de produção 
colonial.

Palavras-chave: África Subsaariana. Desenvolvimento Econômico. Pax Colonialis.
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ABSTRACT

  The article search to develop ideas about the 
development in sub-Saharan and subsidize some debates about 
economic development. Sub-Saharan Africa continues a 
bottleneck in the debate on economic development model, firstly, 
by the confrontation with social and cultural factors that contrast 
with the Cartesian economic rationalism, because the African man 
as the poet Leopold Sedar Senghor defined he is emotional by 
nature, so being for it is fraught with emotion and that emotion is 
often charged the ethnic-tribal existentialism. So, the choice 
between which one or ones you should follow economic systems, 
ethnic, religious and cultural factors interfere greatly in the majority 
of African governments economic policy. This is in reference in the 
article text. And secondly, despite multiple efforts and progress 
made in the economic plan some countries still do not have an 
integrated plan of development, since the dominant political 
ideologies fail to disentangle the production processes still exist as a 
legacy of colonial mode of production.

Keywords: Sub-Saharan Africa. Economic Development. Pax 
Colonialis.

INTRODUÇÃO

A
região da África Subsaariana (ASS), também conhecida 
por África Negra é atualmente formada por 47 países, 
dentro estes, cerca de 35 têm menos de 10 milhões de 

habitantes e cerca de 15 países constituem enclaves. Histórica e 
etimologicamente o nome deriva da convenção eurocentrista, 
segundo a qual o Norte está "acima" e o Sul está "abaixo" daí o 
prefixo "sub", <http://www.luventicus.org/mapaspt/africa>..., 
acesso em 19 dez.2013.

 A formação do PIB é pouco mais de meio milhão de dólares, 
sem contar com a África do Sul. A África Subsaariana tem uma 
população de 500 milhões de habitantes (estimativa 2011) o que 
representa, cerca de 10% da população mundial. De acordo com as 
estatísticas do Banco Mundial em 2009, a África Subsaariana possui 
um PIB de U$ 1.163.100 milhões de dólares, o que representa em 
termos de potencialidade 75,23% da renda econômica gerada por 
esta região no total da África, no ano de 2009 (World Bank, 2009). 
Nigéria e Angola representam juntos uma potencialidade 
econômica na região, de cerca de 32,83%.
 Esta contribuição deve-se em grande parte de receitas 
provenientes de exploração de Petróleo. Entretanto, apesar desta 
região em termos de geoeconômica representar uma 
potencialidade em de recursos humanos e materiais, apenas 
contribui mundialmente com cerca de 1,6% do PIB e um 1,3% das 
exportações. Enfim, a região contribui com menos de 1% do Valor 
Agregado Bruto (VAB) industrial (IMF, 2013 e World Bank, 2012), o que 
demonstra que a África subsaariana centra-se no modelo primário 
exportador, fruto de uma herança colonial com base no exclusivo 
metropolitano, ainda por resolver. É para esta África que toda a 
atenção mundial encontra-se voltada. Apesar de múltiplos esforços 
feitos, ainda não se tem um plano de desenvolvimento integrado, 
uma vez que as ideologias políticas dominantes não conseguem se 
desvencilhar dos processos de produção herdados do modo de 
produção colonial.

O PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA ÁFRICA SUBSAARIANA: 
DEFINIÇÃO E DEBATES

 Para melhor se ter uma ideia sobre o processo histórico da 
intervenção política e econômica na África em nome da expansão 
da fé e de trocas no Além Mar é preciso entendê-lo e analisá-lo no 
contexto da acumulação de capital sob a égide do capital 
mercantil e sob o contexto global da articulação mundial de 
potências econômicas, em cada momento da articulação de 
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interesses econômicos camuflados pelas justificativas da 
implantação e da defesa da ordem social e política no mundo. O 
entendimento desses subterfúgios implica não só em aprofundar a 
análise sobre as características do Modo de Produção Capitalista, 
no tocante a acumulação por via de trocas desiguais no comércio 
entre África e o mundo desenvolvido industrial, mas também 
identificar como o continente africano foi articulado entre 
ideologias opostas que dividiram o mundo em dois polos 
econômico e politicamente (o Capitalismo e o Socialismo).
 Apesar do mundo globalizado politicamente se fazer 
prevalecer em termos de decisões em conjunto nos fóruns 
econômicos, o reflexo da herança colonial ainda se faz presente 
nas economias dos países africanos. Esse reflexo torna-se a 
principal pedra angular na formulação de teorias econômicas à 
luz da realidade africana. Isto equivale dizer que tanto os líderes 
governantes quanto os setores econômicos de países africanos 
estão sempre sujeitos às adaptações sucessivas das exigências 
impostas de fora, sobretudo às oriundas dos centros de poder 
econômico mundial.
 A complexidade do processo de desenvolvimento e ao 
mesmo tempo a sua relevância para o bem-estar de bilhões de 
pessoas do planeta têm funcionado como uma importante 
motivação a incentivar os pesquisadores que atuam nessa área. 
Como avançar em cada uma das dimensões que caracterizam o 
desenvolvimento? Há complementaridades entre elas? Qual 
deveria ser priorizada? Quais instrumentos utilizar? 
 O termo desenvolvimento na literatura econômica foi 
tema de várias definições consoantes o entendimento e 
vinculação político-ideológica de alguns economistas de 
expressão mundial: Colman e Nixon (1981) definem o 
desenvolvimento como um processo de aperfeiçoamento em 
relação a um conjunto de valores. Certamente que a visão destes 
autores baseia-se na distinção entre o crescimento e o 
desenvolvimento econômico, porque na visão deles o 
crescimento seria o mero aumento da renda per capita enquanto 

que o desenvolvimento envolveria transformações sociais. 
Entretanto na visão de economistas neoclássicos o conceito 
desenvolvimento muitas vezes é analisado dentro da vista capitalista 
de acumulação, ou seja, só se pode conceber como país 
desenvolvido um país industrializado. Dentro dessa visão míope 
muitos países outrora primário-exportador apostaram na 
industrialização como caminho para o desenvolvimento. 
 PEREIRA (2006) não fugindo muito desse contexto de análise 
baseado no processo de acumulação de capital define o 
desenvolvimento como um fenômeno histórico que passa a ocorrer 
nos países ou estado-nação que realizam sua revolução capitalista, 
e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da 
renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de 
acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Para  
FURTADO, (1974) a análise do desenvolvimento não deve ser 
dissociada dos elementos que podem ser considerados ao mesmo 
tempo uma consequência e necessidade da afirmação do Modo de 
P r o d u ç ã o  C o l o n i a l .  O u  s e j a ,  a  d e p e n d ê n c i a  e  o  
subdesenvolvimento. Segundo FURTADO (1974), a problemática da 
d e p e n d ê n c i a  e s t á  r e l a c i o n a d a  a o  f e n ô m e n o  d o  
subdesenvolvimento que para ele é “... coetâneo do 
desenvolvimento, como um dos aspectos da propagação da 
Revolução Industrial”. Partindo desse pressuposto, ele afirma que o 
subdesenvolvimento não é uma fase do sistema capitalista, mas na 
verdade uma consequência e necessidade do mesmo:

[...] o ponto de partida do subdesenvolvimento 
são os aumentos de produtividade do trabalho 
engendrados pela simples realocação de 
recursos visando obter vantagens comparativas 
estáticas no comércio internacional. (Furtado, 
1974, p.78).

 Nessa mesma sequência de análise, FURTADO (1974), explica 
que a existência de uma classe dirigente com padrões de consumo 
similares aos de países onde o nível de acumulação de capital é 
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muito mais alto e impregnada de uma cultura urbano-
industrializada, cria laços de dependência e direciona as forças 
produtivas de acordo com seus interesses, subjugando o país ao 
subdesenvolvimento.
 Segundo esta formulação, a definição de dependência é 
a de uma situação na qual a economia de um grupo de países é 
condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outras. Uma 
relação de interdependência entre dois ou mais países ou entre 
estes países e o sistema mundial de comércio torna-se uma 
relação de dependência quando alguns países podem expandir-
se por movimento próprio através da acumulação e apropriação 
de excedentes econômicos, enquanto outros, estando numa 
situação de dependência, só podem expandir-se como um 
reflexo da expansão dos países dominantes, os quais devem ter 
efeitos positivos ou negativos nos seus desenvolvimentos 
imediatos. 
 Essa tendência a super acumulação, com a consequente 
necessidade da expansão das oportunidades de investimentos, é 
contrastada pelo capitalismo monopolista através do uso não 
produtivo do excedente em itens como os serviços de 
propaganda, gastos militares, etc. Esses mercados, como BARAN 
(1974) mostra, servem simultaneamente para expandir o consumo 
e para reduzir o excedente reinvestível. Assim, tanto a realização 
do excedente, quanto à apropriação de excedente dos países 
periféricos não é logicamente necessária ao desenvolvimento do 
centro.
 Apesar de o conceito desenvolvimento ser amplamente 
debatido nos fóruns econômicos mundiais a teoria econômica, 
sobretudo, a pós-keynesiana, nos meados e finais do século vinte, 
veio confirmar as falácias do conceito do desenvolvimento 
baseado na industrialização. As experiências mostram que o 
modelo da industrialização tem levado ao crescimento do 
produto interno bruto (PIB) e não ao desenvolvimento, por causa 
de transferências de rendas que este modelo provoca. 
Normalmente, quando se compara o Produto Interno Bruto - PIB e 

o Produto Nacional Bruto - PNB dos países em vias de 
desenvolvimento, nota-se a diferença do PIB sempre a maior que o 
PNB. 
 Não obstante, alguns institutos de pesquisas econômicas 
elegerem o PNB per capita como medida de referência para o 
desenvolvimento econômico no que refere à distribuição de renda, 
ele não é capaz de ser a medida de referência para comparar as 
rendas de diversas nações. Isso ocorre, sobretudo, devido a fatores 
que distorcem a medição do produto. Dentre o qual pode ser citada 
a grande circulação de produtos e serviços na taxa de câmbio real e 
nos preços relativos (DOMINGUES, 2004).
 O desenvolvimento econômico, portanto, no seu conceito 
mais amplo pode ser definido como uma combinação de 
crescimento sustentado, reestruturação produtiva com 
aprofundamento tecnológico e melhoria nos indicadores sociais da 
população em geral (IPEA TD 1000: 40 anos de pesquisa economia e 
aplicada). 
 O desenvolvimento segundo a literatura econômica 
apresenta metas relativamente fáceis de definir, mas difíceis de 
alcançar: no último meio século, contam-se nos dedos de uma mão 
os países que deixaram a condição de subdesenvolvidos. Isso reflete 
o fato de que o desenvolvimento não se alcança com receitas 
prontas, predefinidas: o que funciona em um país pode não 
funcionar em outro, a política certa em uma época pode se tornar 
um equívoco no momento seguinte. Conceituar e medir 
desenvolvimento econômico não são tarefas fáceis, existem 
complicadores que são a inexistência de uma forma adequada de 
consenso a respeito do assunto e a ausência de técnicas de 
medições suficientemente eficazes. A classificação dos países 
segundo os estágios de desenvolvimento é arbitrária: os de renda per 
capita mais elevadas são classificadas como “desenvolvidos” e os 
demais como “subdesenvolvidos”
 Neste contexto, para entender a tentativa dos modelos de 
desenvolvimento por que passaram diversos países da África é 
necessário analisar não apenas o modo de produção implantado na 
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África colônia e da consequente divisão de trabalho com base no 
exclusivo metropolitano, mas também os diferentes estágios por 
que passaram a África partilhada e explorada pelas grandes 
companhias comerciais.  

PRODUÇÃO COLONIAL (CAPITAL MERCANTIL)

 O entendimento sobre o subdesenvolvimento na África e a 
busca de modelos para o desenvolvimento passa pela análise do 
modelo econômico baseado no modo de produção colonial, ou 
seja, da fase de acumulação sob a forma de capital mercantil.
 A introdução do modo de produção colonial (pré-
capitalista)¹ na África condicionou o aparecimento do trabalho 
forçado no campo e de “assalariamento”²  nos centros urbanos 
reforçado de expropriação de terras dos nativos para torná-las 
propriedades privadas, concentradas nas mãos dos europeus ou 
das elites dominantes locais e das grandes companhias 
comerciais dedicadas às atividades de exportação (ALCOA, 
NOSOCO, CASA GOUVÊA, ULTRAMARINA, etc.)³. A dissolução da 
produção coletiva da terra nas aldeias e a desintegração do 
artesanato urbano afastaram os camponeses e artesãos de seus 
meios tradicionais de subsistência, criando um pseudo 
proletariado miserável concentrado nas cidades, dedicando-se 
aos serviços domésticos e de empregados de balcão.

AS CONSEQUÊNCIAS DO COLONIALISMO: O EMPOBRECIMENTO, O 
SUBDESENVOLVIMENTO E A IMPOSIÇÃO CULTURAL.

 Os efeitos verificados foram causados pelos dois fatores 
econômicos relacionados ao Modo de Produção Colonial: 
“exclusivo metropolitano” e a determinação da “vocação 
produtiva” com base na Divisão Internacional de Trabalho (DIT). 
Esses fatores teriam que ser sustentados pelas novas filosofias 
econômicas: exportação de capitais para investir em 
infraestruturas que facilitassem o escoamento da produção e 
incentivo forçado à exportação (extraversão econômica).

 As exportações de capitais e de produtos manufaturados 
proporcionaram o aumento da lucratividade e consequentemente 
o aumento das riquezas dos países industrializados, isto porque nas 
colônias, os impostos cobrados eram altos, os preços das terras e os 
salários eram baixos e as matérias primas eram baratas, ou seja, este 
processo de transferência de renda permitiu a aceleração da 
acumulação do capital nas colônias e a expansão do capitalismo 
comercial nas colónias. Essa expansão via colonialismo criou, pela 
primeira vez, um mercado mundial, onde a economia das colônias 
fornecedoras de minerais e de gêneros agrícolas era complementar 
à economia dos países industrializados. 

O INCENTIVO FORÇADO PARA EXPORTAR

 A criação de um mercado mundial não representou 
benefício para as colônias porque a venda de seus produtos não se 
realizava conforme as leis da oferta e da procura. Foi, antes de tudo, 
"o produto de uma relação de forças", ou seja, a metrópole, através 
do seu poderio econômico e militar, impôs o preço da matéria prima. 
A Comercialização dos produtos coloniais ficava a cargo das 
companhias europeias que se apropriavam da maior parte do lucro, 
restando à burguesia colonial associada a menor parte dele. 
O que restava para as populações nativas criadoras destas riquezas? 
 Apenas restava a pobreza apesar de recursos naturais 
abundantes, a fome apesar de terras agriculturáveis suficientes, a 
miséria apesar do conceito da grande família africana baseada na 
cultura solidária, enfim todo o tipo de exploração de homem pelo 
homem. O desenrolar desse episódio veio culminar com protestos 
nacionalistas, organizados em sociedades civis e políticos e, militar 
em algumas colônias. 
 Com ascensão à independência, a maioria dos países 
africanos passou a enfrentar a necessidade de reestruturação 
política e de reestruturação da sua base econômica, uma vez que 
tudo que havia em termos de infraestruturas foram construídas em 
função do atendimento aos reais interesses do colonizador. Além 
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disso, havia a necessidade de os novos líderes se organizarem em 
torno de um ideal para se situarem no contexto político e 
econômico mundial.
 Nesse contexto, os líderes africanos conscientizados sócios 
e politicamente pelo estado de miséria e pelo estado de 
subordinação ao capital monopolista que o colonialismo deixou 
seus países em um mundo pós-guerra e bipolarizado tentaram 
criar uma organização em torno da qual os estados-nação, recém 
independentes podessem se abrigar para defenderem seus 
interesses políticos e econômicos. Esta decisão pode ser 
interpretada como um grito de emancipação político e 
econômico da África. 

DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA À BUSCA DA EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA

 A década 60 ficou conhecida na história do continente 
africano como o ano da África por ser nessa década que muitas 
colônias se tornaram independente, nomeadamente, Argélia, 
Senegal, Gâmbia, Mali, Costa do Marfim, Togo, Burkina Fasso, 
Gabão, República Democrática do Congo (Congo Kinshasa), 
República Popular do Congo (Congo Brazaville), Benin (Daomé), 
República Centro Africana, Camarões, Niger, Burundi, Ruanda, 
etc.

OUA - SÍMBOLO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DOS POVOS AFRICANOS: 
ESPERANÇAS DO RESSURGIMENTO DO WELFARE STATE

 No dia 25 de maio de 1963, 32 chefes de Estado africanos 
se reuniam em Adis Abeba, capital da Etiópia, num momento 
histórico para fundar a organização que seria o símbolo de luta e 
da reafirmação africana contra a colonização e subordinação a 
que todo um continente repetidamente foi submetido durante 
séculos. Colonialismo, neocolonialismo, "partilha da África". Os 
termos mudaram ao longo do tempo, mas os africanos viam suas 
riquezas naturais e humanas sendo pilhadas pelas nações que se 

consideravam economicamente desenvolvidas. Nessa reunião que 
ocorreu na capital da Etiópia, esses líderes capitaneados pelo 
Presidente do Gana Kawame N´krumah, o primeiro Presidente do 
país na África Negra a se tornar independente (1957), criaram a OUA 
(Organização da Unidade Africana), hoje a União Africana.
 Portanto, uma vez criada essa organização política em torno 
da qual decisões importantes a nível político, econômico e 
geopolítico passariam a ser tomada, era necessário se precaver não 
apenas contra a pressão que poderia provir desse mundo 
bipolarizado pela guerra fria, mas também se levar em conta o 
entendimento sobre a visão economicista dos países capitalistas 
industrializados em relação ao mercado dos países periférico. Esse 
entendimento passaria necessariamente pela interpretação e 
assimilação dos sistemas econômicos então delineados pela guerra 
fria.

A INTERPRETAÇÃO E ASSIMILAÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS 
DELINEADOS PELA GUERRA FRIA

 O entendimento sobre a escolha de qual sistema econômico 
será adotado por cada um dos países deverá passar pelos seguintes 
questionamentos: Qual o sistema econômico apropriado para a 
África onde, apesar da assimilação de alguns valores ocidentais 
(aculturamento político consumista) introduzidos pelo colonialismo, 
a organização política e administrativa do estado ainda se confunde 
um pouco com a da estrutura étnica e de costumes tribais? Em torno 
de que ideias políticas hegemônicas ou históricas deverá ser 
estruturado o sistema econômico ao modo da África? Equivale dizer, 
em torno de quais ideias e sistemas econômicos, os países africanos 
dependentes economicamente de recursos financeiros deverão se 
alinhar? 
 A África dos anos 60 a 90 estava dividida entre os países não 
alinhados, simpatizantes ao sistema político socialista e os países 
alinhados a política econômica de seus antigos colonizadores. O 
mais agravante é que, mesmo em tempos atuais, o sistema de 
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governo de algumas novas nações africanas mal consegue 
disfarçar o seu sistema político influenciado pela estrutura étnica e 
tradicional do sistema moderno e universal. A produção e a sua 

4destinação ainda se enquadram no ciclo de autossubsistência   
da maioria dos países africanos. O modo de produção também 
era e ainda calcado na monocultura com base no modelo 
primário exportador. AMIN (1977), ao analisar o sistema fundiário 
na África esclarece que o processo de expansão da propriedade 
fundiária estruturada com base no modo de produção colonial 
tanto na África como na América Latina e Ásia esteve 
subordinado aos respectivos modelos de exploração, 
implantados por cada potência colonizadora, e, dependente, 

5portanto, do chamado “exclusivo metropolitano” . Portanto, na 
África independente, o modelo de subordinação da agricultura 
passa a ser distinto, ou seja, não há ruptura social análoga à 
verificada em outras partes do mundo, mas apenas a ampliação e 
o aprofundamento da economia de troca. As funções da 
sociedade rural resumem-se em: (1) fornecer, acessoriamente, 
produtos agrícolas baratos, permitindo a redução do valor da 
força de trabalho nos setores capitalistas; (2) a terra, apesar da 
maioria de estados africanos a considerar propriedade coletiva, o 
seu modo de apropriação é feito com base nos costumes étnicos. 
 Na região onde a religião é predominantemente 
muçulmana, prevalece o sistema da administração da terra e da 
produção tipo feudal. Os chefes tribais são donos de terras, 
segundo o legado religioso e seus súditos são meeiros ou 
trabalhadores de terras em nome da coletividade, sendo que 
após a colheita recebem a parte que lhes cabe.       
 Em verdade não existe o empreendedorismo no sentido 
estrito do termo negócio no sistema tradicional tribal. A produção 
agrícola é baseada na monocultura e direcionada para o tipo de 
bens que o “mercado” determina. Os pequenos produtores 
tradicionais enfrentam dois tipos de subordinações: (1) a legal, 
respaldadas geralmente pelos governos, com base na sua política 
econômica, sobre a vocação da “produção nacional”; (2) a 
comercial quando, sem escolha, se entregam aos intermediários. 

As políticas de garantias ao preço mínimo, sobretudo dos produtos 
agrícolas, não funcionam porque entre os pequenos produtores e o 
mercado estão os intermediários que são donos de meios de 
transporte ou locatários, portanto, são eles que estabelecem preços 
de produtos agrícolas. 
 Ainda assim os países africanos mantinham-se firmes em seus 
ideais de desenvolvimento. Neste contexto, sob a égide da 
Organização das Nações Unidas criou-se a Comissão Econômica 
para a África (CEPA) com a sede em Adis Abeba na Etiópia. 
Diferentemente da Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), a CEPA não deve ter se empenhado sistematicamente no 
incentivo à criação de fóruns acadêmicos que ajudassem organizar 
debates em torno dos quais pudessem elaborar teorias econômicas 
que indicassem rumos para o desenvolvimento dos países africanos. 
Por exemplo, a CEPAL se transformou em uma escola de 
pensamento econômico na América Latina, tendo como principal 
objetivo estudar a desigualdade e pobreza nessa parte do 
continente americano formado por maioria de países latinos. Os 
trabalhos finais desses estudos contribuíram para criar uma nova 
teoria econômica denominada Teoria da Dependência. Dessa 
famosa Escola - CEPAL, fizeram parte economistas entre os quais, 
Raul Presbich, Alberto Aumada, Celso Furtado, Fernando Henrique 
Cardoso, Florestan Fernandes, Inácio Rangel, Maria da Conceição 
Tavares e tantos outros. 
 A Teoria da Dependência tinha como fulcro o estudo da 
desigualdade no sistema de trocas, entendiam que essa 
desigualdade só seria debelada caso fosse produzida internamente 
os bens de consumo cujas importações geravam maior peso na 
balança comercial. Foi a partir daí que se implantou o modelo de 
substituição de importações. O Brasil de imediato aderiu a esse 
modelo, conseguindo assim dar um salto qualitativo no seu 
crescimento econômico.
 A África com a falência do modelo de desenvolvimento teve 
como saída a política de regionalização econômica com objetivo 
de criar um mercado regional para se proteger da desigualdade dos 
Termos de Trocas. 
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POLÍTICAS DE REGIONALIZAÇÃO ECONÔMICA

 A preocupação e o interesse pelo desenvolvimento dos 
países então colonizados levaram os líderes a se organizarem em 
torno de propostas para criação de mercados regionais que 
pudessem não só facilitar a vida econômica dos produtores 
africanos (agricultores), mas também fortificar as relações 
econômicas entre os países de cada região. Nesta base, surgiram 
os primeiros entendimentos para a criação dos Blocos Econômicos 
Regionais que começaram com a Comunidade dos Estados da 
África Ocidental (CEAO) englobava todos os países de expressão 
oficial francesa; a Comunidade Econômica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO) os países de expressões oficiais francesa, 
inglesa e portuguesa, Comité Interdisciplinar de Luta contra a seca 

6(CILSS) os países do Sahel , Bacia do Rio Gâmbia, Comunidade dos 
|Países da África Austral (SADC) Angola, Namíbia, África do Sul, 
Zimbábue, Moçambique, Zambia etc. Dado que a maior parte 
dos países africanos mantêm fortes laços comerciais com as ex-
metrópoles, então o rompimento desses laços em favor de uma 
união de interesses africanos foi legado ao segundo plano.   
Surge então uma questão para a reflexão. A quem interessa esta 
ideia da regionalização se os países signatários continuam sendo 
dependentes economicamente e tomadores de preços no 
comércio internacional? 
 Resposta a esta questão leva em buscar descobrir os 
entendimentos que se fecham em torno dos interesses 
econômicos entre os países africanos com as suas ex-metrópoles. 
Muitos produtos manufaturados importados, por exemplo, da 
Europa para um país africano, acaba sendo reexportados para 
outros países da comunidade com a isenção de impostos 
alfandegários. Este procedimento caracteriza a transferência de 
renda desses países para a Europa para além daquela já 
verificada na diferença entre o preço recebido pela exportação 
da matéria prima e o preço pago pela importação de produtos 
manufaturados. 

DA LUTA PARA LIBERTAÇÃO DO COLONIALISMO PARA AS GUERRAS CIVIS

 O impacto da expansão colonial capitalista sobre as regiões 
dominadas resultou quase sempre no empobrecimento e no 
subdesenvolvimento em que elas se mantêm até hoje. Em algumas 
regiões, a indústria local foi destruída por não poder concorrer com a 
indústria dos países capitalistas adiantados. 
 Se o colonialismo trouxe o “progresso” representado por 
processos modernos de cultivo e de irrigação, ferrovias, telégrafos, 
portos, hospitais escolas, universidades e bancos, significou também 
muito sofrimento com guerras coloniais, massacres de populações 
nativas, subalimentação, erosão dos solos, desestruturação de 
comunidades tribais e descaracterização de culturas. As 
contribuições das técnicas e da ciência ocidentais foram reais, mas 
cabe perguntar se elas não poderiam ser divididas sem a dominação 
política e a exploração econômica. 
 O fim da Pax Colonialis, seguida da independência, 
provocou, em muitos casos, o afloramento de antigos ódios tribais, 
de velhas rivalidades despertadas pela proclamação da 
independência, provocando violentas guerras civis (como as da 
Nigéria, do Congo e, mais recentemente, as da Angola, 
Moçambique, Ruanda, Burundi, Serra Leoa, Libéria, Somália, Chade, 
Sudão e Guiné-Bissau).
 Essas lutas geraram uma crônica instabilidade em grande 
parte do Continente que contribuiu para afastar os investimentos 
necessários ao seu desenvolvimento. Hoje a África, com exceção da 
África do Sul, Nigéria e o Quênia, encontra-se praticamente 
abandonada pelos interesses internacionais. 

TRANSFORMAÇÕES NA ORDEM ECONÔMICA MUNDIAL FACE À QUEDA DO 
MURO DE BERLIM (RE)SURGIMENTO DA VISÃO ECONÔMICA GLOBAL

 O fenômeno Globalização trouxe não apenas inovações no 
mercado ajudando a consolidar as metas da economia capitalista 
baseada em economias de escala, economias de escopo, sinergia, 
integração dos mercados e culturas consumistas etc., mas também 
acelerou o aumento do ciclo vicioso da dívida externa e do 
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comprometimento sobremaneira da desejada independência 
econômica dos países africanos. A clarividência sobre esta 
afirmação vem demonstrada no quadro sobre os indicadores 
econômicos de alguns países africanos figurando entre eles os de 
maiores expressões em termos de potencialidades de recursos 
petrolíferos e minerais, nomeadamente África do Sul, Angola, 
Nigéria, Moçambique e Gabão.

INDICADORES ECONÔMICOS DE ALGUNS PAÍSES DA ÁFRICA, 2004

Fonte: SISCOMEX, 2004.

 A Globalização na sua forma estrutural para os países 
africanos, nada mais é que a reedição da Divisão Internacional de 
Trabalho conhecida como a nova DIT ou (NDIT), ou seja, a injeção 
do capital financeiro internacional através de aberturas de filiais 
de grandes bancos internacionais para financiar a compra do 
direito de exploração de lavras de minérios e de prospecção e 
exploração de poços de petróleos. Estas operações costumam 
confundir-se com a “privatização” das atividades do comércio 
que por razão de ordem econômica e natural ficam sob a 
responsabilidade destes governos. Os fracassos registrados são 
atribuídos a má gestão pública porque na cultura econômica 

capitalista o governo é visto como um mau administrador. Nesta 
base, cria-se uma nova bandeira de globalização denominada Livre 
Comércio onde passa-se a dar a retroalimentação do capital 
internacional. 
 Esta bandeira da globalização não só integra os mercados 
financeiros e mercados de produtos proliferando vendas de bens e 
serviços, como também cria a interdependência internacional 
unindo povos de culturas diferentes por uma cultura global que é o 
comércio. 
 O aumento então da “Classe dos Consumidores” passa a 
estar vinculado à identificação da marca global e à escolha do 
estilo de vida. Fatores ligados à tecnologia tais como: rede internet, 
mídias eletrônicas, telefones celulares, outdoors, roupas, marcas e 
patentes passam a influenciar a cultura local e modificar o modo de 
se expressar e de se comportar no ambiente social, sobretudo dos 
jovens, além de determinar a competição em lugar de ajuda mútua 
ou criar entre outras, expectativas de consumo não correspondidas 
a cada instante da produção, cultura de desperdícios, risco de 
homogeneidade global, enfim proporcionar o aumento do espaço 
das nações de economias mais desenvolvidas em regiões de 
economias periféricas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: QUAL O MODELO IDEAL PARA A ÁFRICA?

 Este questionamento é um pouco difícil de responder sem a 
prévia constatação das informações nos dados macroeconômicos, 
e que possibilitam entender a dimensão da dependência 
econômica do continente africano. Entretanto, cabe observar que 
alguns aspectos dessas informações são mostrados no quadro que 
foi apresentado neste artigo. Quando se visualiza este quadro e se 
faz uma leitura crítica sobre o desempenho econômico desses 
países, bem como suas riquezas em reservas monetárias e não 
monetárias, vários questionamentos passam a ser alvos de reflexões.
 Como é possível o desenvolvimento na África quando o que 
se deve é maior do que se tem? Certamente os países devedores, 
apenas se preocuparão em trabalhar para pagar o serviço da dívida 

 

País/Indicadores Hab 

(106) 

Área 

(103) 

ΔPIB 

% 

RSERV. 

(109)U$S 

DIV.EXT. 

(109)U$S 

Angola 14,3 1,246 1,5 8,45 9,2 

África do Sul 45,7 1,219 1,9 6,5 5,9 

Gabão 1,3 0,268 1,2 0,149 3,3 

Guiné-Bissau 1,3 0,036 4,5 0,070 nd. 

Moçambique 18,9 0,799 7,0 0,818 1,0 

Namíbia 1,9 0,824 3,0 0,323 0,623 

Nigéria 140,0 0,924 3,8 9,9 29,1 

Senegal 9,8 0,197 5,6 0,425 nd. 

São Tomé e Príncipe 0,140 0,001 5,0 0,024 nd. 
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como forma de garantir mais entrada de recursos financeiros. 
Talvez seja essa a explicação sobre a variação positiva do PIB de 
alguns países, acima da média mundial, como foi demostrada no 
quadro dos indicadores econômicos. Apesar do Clube de Paris 
costumar na reunião dos credores conceder anistia às dívidas de 
muitos países africanos, isto pode ser visto como forma de se criar a 
cultura de gratidão dos devedores aos credores, forma de 
comprometimento político e econômico às antigas metrópoles 
coloniais. Os países africanos de um modo geral necessitam cada 
vez mais de um aporte complementar de recursos de capital para 
financiarem a máquina administrativa e governamental e isto 
continua sendo o ponto de estrangulamento de suas economias. 
Nesta base, nem a visita periódica e sistemática do FMI poderá 
resolver. 

NOTAS

¹ O pré-capitalismo foi uma das primeiras fases do capitalismo que 
surgiu no mercantilismo, onde navegadores traziam especiarias 
de outros lugares e vendiam nas cidades.

² Na verdade não se trata do classicismo trabalhista, porque estes 
trabalhadores, mesmo sendo livres, não tinham carteira assinada 
ou outro tipo de benefícios previdenciários que os garantiriam 
direitos trabalhistas. Eram apenas, em alguns casos, empregados 
de balcão nas lojas.

³ São estabelecimentos comerciais francesas, inglesas e 
portuguesas, respectivamente, que detinham o monopólio de 
comercialização de certos tipos de produtos na África colonial. 
Nessas trocas muitas vezes prevalecia tipo de moeda escambo. 
Ou seja, prevalecia uma sociedade comercial com sistema de 
reprodução Mercadoria por Mercadoria. Os nativos entregavam 
seus produtos e recebiam em troca tecidos, aguardente, tabaco 
e algumas quinquilharias. Os produtores raras vezes recebiam em 
dinheiro, apenas quando conseguirem comercializar seus 

excedentes em feiras livres.

4  É ciclo de auto-consumo dos bens produzidos, dentro da escala de 
reprodução econômica simples.

5  A especialização imposta pelo regime colonial determinando que 
as colônias produzissem em função das necessidades da metrópole.

6 Sahel é a região de transição entre o deserto de Saara e a região de 
florestas tropicais, ou seja a região de savana africana, abrange 
todo o território entre Mauritânia e a Guiné-Bissau.
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RESUMO

 Peixoto de Azevedo, entre 1970 a 1990, abrigava mais de 70.000 mil habitantes. Observa-se, com essa 
estimativa, o quão o negócio do ouro movimentou a economia, gerando empregos direta e indiretamente, mas 
que, no entanto, mesmo tendo o trabalhador como principal elemento da cadeia produtiva aurífera, pouco se 
buscou conhecê-los. O negócio do ouro passou por uma fase de estagnação, entre 1990 e 2004, mas a atividade 
ganhou “renovação” a partir de 2008, quando tiveram início expressivas elevações no preço do grama do metal. 
Em Peixoto de Azevedo foram detectados, consideravelmente, os efeitos dessa elevação, quando a atividade foi 
retomada com potencialidade, fazendo com que a mineração, atualmente, recobrasse o lugar de principal 
atividade econômica do município. Sabendo-se que o negócio do ouro utiliza mão de obra intensiva, e que pouco 
se sabe dos agentes envolvidos nesse processo após cinco décadas do negócio do ouro, sendo assim, o presente 
artigo tem como objetivo levantar o perfil dos trabalhadores auríferos de Peixoto de Azevedo.

Palavras-chave: Peixoto de Azevedo. Mão de obra. Atividade garimpeira.

ABSTRACT

 Peixoto de Azevedo, from 1970 to 1990, housed more than 70 million inhabitants. It is observed, with this 
estimate, how the business of gold moved the economy, generating jobs directly and indirectly, but which, however, 
even though the worker as the main element of auriferous production chain, little is sought to know them. Gold 
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business went through a phase of stagnation between 1990 and 
2004, but the activity gained "renovation" since 2008, when began 
significant increases in the price of grass metal. In Peixoto de 
Azevedo were detected, considerably, the effects of elevation, 
when the activity was resumed with potential, making the mining 
currently recaptured the place of main economic activity of the 
municipality. Knowing that the gold business uses labor-intensive, 
and that little is known of the agents involved in the process after 
five decades of the gold business, so this article aims to raise the 
profile of the ore workers Peixoto de Azevedo.

Keywords: Peixoto de Azevedo. Manpower. Mining activity.

INTRODUÇÃO

A
ocupação do Estado de Mato Grosso é repleta de 
especificidades, podendo se destacar o povoamento de 
Peixoto de Azevedo, o qual deveu sua ocupação, não às 

“tradicionais” colonizadoras privadas, visto que ocupado 
espontânea e aleatoriamente. A invasão de suas terras foi 
impulsionada pela “descoberta” de ricos veio auríferos no solo, 
promovendo, como popularmente é conhecida, a “corrida do 
ouro”, portanto, foi dentro dos moldes aventureiros, 
desorganizados e sem intervenção direta do Governo, ocorrido a 
partir de 1970, objeto desta dissertação. O negócio do ouro 
vivenciou por duas décadas o “apogeu”, tendo lugar como 
principal atividade econômica de Peixoto de Azevedo. A atração 
inegável que o ouro promoveu fez com que rapidamente 
inúmeros indivíduos fossem garimpar naquelas terras.
 O levantamento do perfil socioeconômico dos 
trabalhadores da mineração de Peixoto de Azevedo deu-se 
através de um estudo de campo, no intuito de conhecer a 
vivência destes trabalhadores, ou seja, sua realidade do dia-a-dia.

 Foram entrevistadas 225 pessoas, entre homens e mulheres, 
sendo o sexo feminino em menor número 10, e suas atividades 
profissionais são como cozinheiras. Os 215 homens estão distribuídos 
entre serviços gerais e operadores de máquinas pesadas. A ida a 
campo trouxe alma e o sentimento ao trabalho, na medida em que 
cada trabalhador colaborou respondendo aos questionários. 

CONHECENDO O TRABALHADOR

 Buscar-se saber de onde vem o trabalhador, a quanto tempo 
se encontra nesta profissão, pode-se ser uma forma de tentativa de 
conhecer brevemente o histórico dos mesmos a cerca de sua 
profissão.
 Na visão do entrevistado Joaquim:

[...] deixei família em São Luiz no Maranhão, de 
início, todo pouco dinheirinho que ganhava 
mandava para lá, até quando um dia eu 
bamburrei até mandei dinheiro pra casa, mas 
nem a metade do que havia ganhado. E o que fiz 
com o resto? Gastei em uma única noite com as 
putas veias. Hoje, tenho 51 anos, tenho carro, 
casa, um sítio com umas cabecinhas de gado e 
uma poupança. Estou velho, e todo dinheiro que 
pego no garimpo emprego no sítio ou em minha 
casa da cidade. Se eu tivesse o conhecimento 
que tenho hoje, nos anos 80, estaria bem de vida e 
sem estar trabalhando no garimpo; as coisinhas 
que tenho hoje devo, sim, ao garimpo e a minha 
experiência de vida.

 Na fala do entrevistado Joaquim, que relata ter migrado do 
Maranhão, nossa primeira abordagem é configurar a composição 
do corpo de trabalhadores, buscando conhecer os Estados de 
origem dos mesmos, como representado na Tabela 1:
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Tabela 1 – Estado de Origem dos Trabalhadores do Negócio 
Ouro

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 O que se pode observar é que, dos 225 entrevistados, 118, 
correspondendo a 52,4%, têm como origem o estado do 
Maranhão. O que foi observado é que grande maioria destes se 
encontra em Mato Grosso há muito tempo, são poucos os que 
chegaram recentemente.
 De acordo com seu Francisco:

[...] ave maria! Já faz é muito tempo que eu 
estou no trecho rodando quinem pião; primeiro 
eu fui para o Pará, aí lá eu escutei as fofocas de 
garimpos que tavam dando ouro, mas era ouro 
mesmo lá pras banda do Mato Grosso. Juntei 
minha boroca com o pouco que eu tinha e vim 
bater no Mato Grosso e aqui estou até hoje, 
ainda no garimpo, porque num soube 
aproveitar o tempo bom, mas tá melhorando.

 O segundo maior número de garimpeiros é de Mato Grosso, 
33 pessoas, grande maioria é de Peixoto de Azevedo, ou de cidades 
circunvizinhas. Os nascidos na mesma estão no setor de mineração 
aurífera por vontade própria e não por herança de profissão de pai 
para filho, estes possuem oportunidade de trilhar outro caminho, mas 
no momento pretendem aproveitar o bom momento do setor.
 É como revela Lucas:

[...] tem um ano e meio que conclui o ensino 
médio, e no momento optei pela mineração pelo 
alto rendimento e a rapidez de ganho, se a 
atividade chegar a declinar, irei em busca de 
cursar engenharia florestal, por enquanto vou 
ficando por aqui e poupando dinheiro.

 Conforme Aquino (1993, p. 87),

A origem dos garimpeiros que migraram para o 
Mato Grosso, notadamente na década de 1980, 
segundo o Sindicato, é bem diversificada. [...] 
14,63% são da região Norte, 20,42% da Nordeste, 
35% do Centro-Sul, 15% do próprio Estado. [...] Mas, 
como a dos nordestinos, sua concentração maior 
deu-se na região de Peixoto de Azevedo: como 
são originários do Estado do Maranhão, ali 
encontraram o mesmo tratamento tido na região 
da Serra Pelada e Tapajós, de onde migraram.

 O que se pode constatar é que, até os dias atuais, o maior 
contingente de garimpeiros em Peixoto de Azevedo, desde 1980 a 
2013, ainda é formada em sua grande maioria por nordestinos vindos 
do Maranhão, que migrou do Pará, fato curioso que remete que 
muitos dos garimpeiros entrevistados são da década de 80, e até o 
dia de hoje se encontram no município e em especial como 
garimpeiros.
 A questão tempo é relevante em se tratando de trabalho, 
pois é este que indicou o quanto o indivíduo possui de experiência na 
atividade que exerce o que pode ser constatado na Tabela 2:

Estado Quantidade Frequência 

CE 7 3,1% 

GO 7 3,1% 

MA 118 52,4% 

MG 3 1,3% 

MS 3 1,3% 

MT 33 14,7% 

PA 6 2,7% 

PI 9 4,0% 

PR 25 11,1% 

RO 3 1,3% 

RS 3 1,3% 

SC 1 0,4% 

SP 3 1,3% 

TO 4 1,8% 

Total Geral 225 100% 
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Tabela 2 – Quantidade de Tempo que Exerce a Profissão de 
Garimpeiro

           Fonte:  Elaborado pela autora (2014)

 Abordar a quantidade de tempo que cada indivíduo 
exerce a atividade aurífera é um dos formuladores da identidade 
do trabalhador. Nesta questão foi considerado o tempo total 
entre idas e vindas, o intuito de se chegar ao nível de intimidade 
dos trabalhadores com a atividade. 
 33 dos entrevistados já se encontram na atividade entre 
cinco e dez anos, em um período maior, entre trinta anos a 
quarenta anos, 16 trabalhadores exercem a atividade, e no outro 
extremo, de um mês a um ano, o total é de 22 garimpeiros.
 Ao usar a fala de dois entrevistados que se encontram nos 
extremos, um experiente e outro novato, temos: “trabalhei 
praticamente minha vida toda em garimpo, não me vejo 
trabalhando em outro serviço, até mesmo por conta da minha 
falta de estudo, o serviço melhor para um analfabeto ainda é o 
garimpo”.
 Para o novato: “o salário oferecido pelas empresas nem se 
compara com o que se ganha em uma semana no garimpo, claro 
que tem semana que dá baixo e tem a questão da estabilidade 

da carteira assinada, mas em empresa você se mata de trabalhar o 
mês inteiro e no fim do mês é aquela miséria, estou bem melhor no 
garimpo”.
 Conhecendo a quanto tempo exerce a profissão, nada mais 
interessante do que levantar em que ano conheceu e começou a 
trabalhar na atividade aurífera, o que é evidenciado na Tabela 3:

Tabela 3 – Ano em que Iniciou as Atividades como Garimpeiro

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 Devido aos fatos históricos da década de 1980, era de se 
esperar que grande maioria de nossos entrevistados teria iniciado a 
carreira entre 1981 e 1990, num total de 78. Outro volume significativo 
a ser esperado foi o ocasionado pelo aumento do preço do ouro a 
partir de 2005, assim, entre 2001 a 2010 temos um número de 53 
indivíduos iniciando a carreira de minerador. O mais expressivo 
ainda é o curto prazo, de 2011 a 2013, com um total de 50 
trabalhadores, observando-se a elevação do volume em tão pouco 
tempo.
 Um dos entrevistados que começou a trabalhar na extração 
de ouro entre 1981 a 1990 faz a seguinte declaração: 

[...] nasci em uma família muito pobre do interior 

do Ceará; eu tinha 16 anos quando chegou lá um 

garimpeiro que falava que tinha achado muito 

ouro no Pará, eu, vendo aquilo, deixei minha 

família e vim tentar a sorte, foi muito difícil no 

começo, principalmente pelo grande número de 

Tempo de profissão Quantidade 

1m A 1ª 22 

1.1a/m A 2ª 16 

2.1a/m A 3ª 21 

3.1a/m A 5ª 18 

5.1a/m A 10ª 33 

10.1a/m A 15ª 21 

15.1a/m A 20ª 25 

20.1a/m A 25ª 27 

25.1a/m A 30ª 26 

30.1a/m A 40ª 16 

 

Quando começou a trabalhar no garimpo 
 

1970 / 1980 16 
1981 / 1990 78 
1991 / 2000 28 
2001 / 2010 53 
2011 / 2013 50 

 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



150

pessoas que tinha em Serra Pelada, lá eu não 

tive muita sorte, apenas achei malária, nada 

de ouro, quase morri, mas o sonho de voltar 

para o meu Ceará rico falava mais alto, foi 

quando eu vim para o Mato Grosso, em 1985. 

Nesse mesmo ano eu achei muito ouro, aí eu 

virei dono de máquina e busquei toda minha 

família para Peixoto de Azevedo, não investi 

meu dinheiro. Fiquei pobre mais pelo menos eu 

tinha uma casa, e comecei a rodar atrás de 

ouro, pois é só com isso que sei trabalhar.

 Um trabalhador iniciante, que começou entre 2011 e 2013, 

disse o seguinte: “sou operador de PC, fiz um curso por conta da 

fofoca do ouro mesmo, larguei carteira assinada pela incerteza do 

garimpo, mas até então não me arrependo não, viu”.

LEVANTAMENTO SOCIAL DA MÃO DE OBRA AURÍFERA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO

 A idade do trabalhador é uma variável relevante, 

principalmente em empresas, atualmente, a idade passa a ser o 

fator mais importante a cada dia, entrar cedo para o mercado de 

trabalho é importante para que logo se alcance os objetivos, mas 

também devido à exigência de algumas empresas.
 Em empresas onde as atividades precisam de mais 

energia, disposição e capacidade física, as pessoas de idade 

avançada têm suas chances reduzidas, para não dizer nula, de 

conseguir um emprego.
 O que se observa na Tabela 4 é se o setor extrativista 

aurífero de Peixoto de Azevedo faz distinção de idade ou leva em 

contra outros fatores, pois o esforço físico nesse ramo é 

significativo:

Tabela 4 – Faixa Etária dos Trabalhadores 

   Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 Observando os dados, o maior número de trabalhadores se 

encontra na faixa etária entre 27 e 37 anos, considerados cidadãos 

ativamente econômicos, uma vez que nessa faixa etária se encontra 

uma quantidade de 63 pessoas, dos 225 entrevistados.
 Segundo a lei, a pessoa é considerada idosa quando possui a 

idade igual ou superior de 60 anos, sendo assim, de acordo com os 

dados tem-se: 10 pessoas, que talvez se encontrem nesta faixa etária 

entre 57 a 67 anos, destes, têm pessoas que já adquiriram o direito, 

por idade, a aposentadoria, que de acordo com a lei é igual ou 

superior a 65 anos.
 Analisando a idade dos indivíduos dentro do quadro de 

intervalos utilizado, tem-se uma considerável distribuição. O que 

pode ser observado é que o setor extrativista aurífero não promove 

uma seleção por idade, por mais que o maior número esteja entre 27 

e 37, visto uma quantidade expressiva nos demais intervalos.
 Para o mercado de trabalho atual, além da idade ser um 

fator relevante, outro ponto que está na mídia diz respeito ao nível de 

escolaridade, o que pode ser constatado no Gráfico 1.

Intervalo Obs Freq 
18 27,8 36 16% 

27,8 37,6 63 28% 
37,6 47,4 61 27% 
47,4 57,2 55 24% 
57,2 67 10 4% 
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Gráfico 1 – Grau de Instrução dos Trabalhadores

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 A título de informação, a divisão escolar utilizada teve 

como base as subdivisões “antigas”, com o intuito de facilitar a 

interpretação dos entrevistados. De acordo com o gráfico, 133 

indivíduos possuem o antigo fundamental ainda incompleto, o 

baixo nível de escolaridade pode ser justificado pelo fato de 

muitos começaram a trabalhar muito jovens, como relata seu 

Zenon:

[...] considero que tenho estudo não, menina, 

só fui na escola conhecer as letras, mas como 

meus pais precisavam de mim para trabaiá na 

roça, tive que largá e a dispois nunca mais 

voltei, dividi que eu tinha que trabaiá pra 

subriviver, agora já to véio, dá mais, não.

 O entrevistado Lucas expressou sua opinião:

[...] eu nasci em Peixoto de Azevedo e conclui o 

ensino médio faz 2 anos, ajudo muitos os meus 

colegas de trabalho, e vejo que muitos não 

tiveram oportunidade de estudar, muitas vezes 

por questões familiares outras financeiras e, 

comparando o passado com hoje, está bem mais 

fácil, só não estuda quem não quiser mesmo.

 São inúmeros os relatos e buscas de tentar explicar o porquê 

do baixo grau de escolaridade. Para uma melhor visualização, pode-

se observar primeiramente que 100% dos trabalhadores diretos na 

extração do ouro, que se encontram dentro das frentes de serviço 

são do sexo masculino, a mulheres encontradas nesta atividade são 

em menor número variando de 1 a 3 por frente de serviços e estas são 

responsáveis pela alimentação dos trabalhadores, estas também se 

enquadram dentro do índice de baixa escolaridade. Como já 

observado na pesquisa aqui realizada dos 225 entrevistados, 10 são 

do sexo feminino, sendo 215 do sexo masculino.
 Sendo majoritário o contingente masculino e ligando o fato 

ao da naturalidade, cuja maioria migrou do Maranhão, lugar que 

ainda hoje possui índices consideráveis de pobreza, e que pela 

“cultura”, o filho homem tem que ajudar o pai na roça, ou seja, ser o 

provedor de alimento com dinheiro, passando da produção de 

subsistência para o trabalho remunerado e, assim, lhe é tirada, ao 

longo do tempo, a oportunidade de obter conhecimento escolar, ou 

seja, de estudar. 
 Para Aquino (1993, p. 88; 136), 

Como mão-de-obra, o garimpeiro constitui um 

exército de reserva: é uma força de trabalho 

disponível que tanto serve aos proprietários de 

dragas ou balsas como ao capitalismo 

dominante, rural e urbano.
[...]
Trata-se de trabalhadores com baixo índice de 
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alfabetização e cuja mão-de-obra é 

desqualificada que chegam para disputar um 

estreito mercado de trabalho e um promissor 

futuro de enriquecimento rápido. Triste ilusão.

 O Gráfico 2 nos apresenta dados ligados à saúde, o peso 

corporal dos trabalhadores:

Gráfico 2 – Média, do Peso Corporal dos Trabalhadores

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 Primeiramente, os trabalhadores não sofrem de 

desnutrição, para tanto, pode-se deduzir que os mesmo não 

sofrem de maus tratos ou estão presos. Pelos dados, 91 dos 

entrevistados estão com o peso corporal entre 61 a 70 kg, peso 

considerado saudável, sabendo que para se ter uma afirmação a 

respeito precisava-se comparar o peso com a altura do indivíduo.

 Mesmo que não tenha neste momento como ligar 

diretamente o peso com a altura, devido à tabulação gerar números 

totais, apesar de importante, essa não é a finalidade dessa 

dissertação, e sim ter uma conhecimento meio geral no momento. O 

próximo Gráfico 3 aduz a quantidade de indivíduos segundo sua 

cútis:

Gráfico 3 – Quantidade de garimpeiro por sua cor da cútis

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 A não compatibilidade com a subdivisão formulada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) das cores da cútis 

apresentadas se deve ao fato de que a resposta do trabalhador foi 

de como ele se vê, e não das subdivisões padronizadas.
 O número maior corresponde a pessoas da cor da pele 

moreno, com 91. Sabe-se que homogeneização da população 

brasileira é diversificada, não promovendo concentrações como na 
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África e na Alemanha. O Brasil é um país de muitas corres e faces. 

O segundo maior número é de pardos, com 57 indivíduos, entre 

brancos e negros a diferença é mínima.
 A relação pessoal dos indivíduos afeta a economia, pois a 

pessoa que possui uma família tem gastos diferentes de uma 

pessoa solteira, e que suas ações individuais afetam a economia 

diretamente, pois um consome mais que o outro ou simplesmente 

pela diferença dos produtos consumidos. Para tanto, segue-se o 

Gráfico 4 que possibilita ter uma visualização da relação do 

contingente de trabalhadores:

Gráfico 4 – Estado Civil dos Entrevistados

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 Primeiramente, gostaria de esclarecer que na união 

estável o indivíduo não necessariamente precisa ter assinado um 

documento, pois pode considerada união estável todas as 

pessoas que moram juntas por um período superior a 6 meses, que 

antigamente era denominado amancebado.
 O maior índice observado é de trabalhadores casados, o 

que corresponde a 41% de pessoas casadas legalmente. O 

segundo o contingente, relacionado aos indivíduos considerados 

com relacionamento de união estável, o número de solteiros perante 

aos dois citados anteriormente pode ser considerado baixo, de 19%, 

o que remete à conclusão de que pessoas que possuem família 

assumem mais responsabilidades, principalmente em relação ao 

sustento financeiro. No âmbito desta pesquisa, essa variável também 

poderia ser associada a questões econômicas. No entanto, preferiu-

se sua apresentação enquanto razão social.
 Seguindo a pontuação da responsabilidade familiar, a 

Tabela 5 aduz a quantidade de dependentes que estão ligados aos 

trabalhadores:

Tabela 5 – Número de pessoas que dependem da renda do 

entrevistado

        Fonte: Elaborado pela Autora (2014).

 Observa-se que 55 garimpeiros possuem a quantidade de 3 

pessoas dependentes, geralmente referente à esposa e dois filhos, 

ou os pais e esposa. Tem-se ainda que 43 trabalhadores têm como 

dependente duas pessoas, podendo ser esposa e um filho, ou aos 

pais apenas. Outro caso, de 42 indivíduos dependem, geralmente, 

esposa e filhos. Para uma melhor compreensão a respeito do total de 

nº de dependentes Indivíduos 
Nenhum 19 
1 pessoa 24 
2 pessoas 43 
3 pessoas 55 
4 pessoas 42 
5 pessoas 19 
6 pessoas 16 
7 pessoas 4 

Acima de 8 pessoas 3 
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19 e 16 garimpeiros, no primeiro caso, de 5 dependentes e o 

segundo de 6, de acordo com dados das entrevistas eles referem-

se a esposa e filhos, pais ou sogros, justificando, assim, o grande 

número de dependentes. Esses dados poderiam ser apresentados 

nas relações econômicas, mas optou-se pela sua apresentação 

em nível social, devido às relações humanísticas que podem servir 

de justificativa para o que levou e leva esse trabalhador a 

continuar trabalhando como garimpeiro, ainda seguindo as 

razões humanísticas reveladas na Tabela 6:

Tabela  6  – Motivos que os trouxe a Peixoto de Azevedo

          Fonte: Elaborado pela autora (2014)

 Como observado, o maior contingente de garimpeiros 
veio do Maranhão, visto o Estado nesta época estar passando por 
dificuldades socioeconômicas. O que os trouxe a Peixoto de 
Azevedo foi a busca por melhoria de vida, afirmação revelada por 
115 entrevistados, explicando não vieram diretamente para o 
município, passando por outros, no estado do Pará e mesmo 
dentro de Mato Grosso, como relato o Sr. João da Silva:

[...] antes de vir pra cá, eu estava nos garimpos 
do Pará, ai sai a fofoca de muito ouro em Mato 
Grosso, em Alta Floresta. No caminho para lá 
ouvi falar de Peixoto, então desci aqui e estou 

até hoje. Já sai pra outros lugares de garimpo, 
como a Guiana Francesa, mas bom mesmo é 
aqui.

 E quando perguntado ao mesmo entrevistado o porquê ele 
saiu do Maranhão, ele disse:

[...] a vida lá é muito sufrida, sabe, você trabalha, 
trabalha e trabalha e ainda passa fome. Aqui no 
Mato Grosso não, nóis encontra oportunidade. Eu 
vim mesmo em busca de miorar de vida, e falo pra 
senhora que eu encontrei o que vim em busca, 
perante ao que eu teria lá no Maranhão.

 Sobre o motivo que os trouxe para Mato Grosso, 
especificamente para Peixoto de Azevedo, a grande maioria 
respondeu que vinha em busca de melhoria. Sobre a indagação: 
Você considera que encontrou essa busca de melhoria? As respostas 
foram as mais diversas, mas a quase unanimidade dos 115, ou seja, 
110 responderam que sim, que encontraram a melhoria que 
buscavam.
 Como diz seu Francisco Dias:

[...] óia, eu encontrei sim, mas não aproveitei 
direito. Ganhei muito e gastei tudo, hoje não, o 
que eu ganho eu emprego no sítio, compro um 
gadinho e hoje eu digo que encontrei, sim, a 
melhoria de vida.

 Ainda seu Raimundo Dantas admite:

[...] Mato Grosso é um lugar muito rico, mas tá 
ficando difícil pra quem não tem estudo como eu. 
O garimpo foi e é minha salvação e sustento e 
com ele eu consegui tudo que tenho hoje e ajudo 
os meus pais que não quiseram sair do Maranhão.

 

Motivos Indivíduos 
Busca de melhoria de vida 115 

Fugiu 14 
Garimpo 6 
Outros 30 

Trabalhar 22 
Veio com família 33 
Nada a declarar 5 
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 Observa-se que apenas nordestinos rumaram ao Mato 
Grosso em busca da tão sonhada melhoria de vida, mas isso não 
foi uma particularidade nordestina, pois, segundo o sulista Sr. Alex 
Santos:

[...] no estado de Mato Grosso do Sul a 
oportunidade para os pequenos produtores 
sumiu, já não temos terra e nem dinheiro. 
Larguei tudo lá e vim pro garimpo, nunca tinha 
visto ou trabalhado em um, primeiro. Fui pra 
Alta Floresta, mas lá começou a dar confusão 
aí vim para cá, tem 18 anos que estou aqui e 
trabalhando no garimpo. Tenho casa, meu 
pedacinho de terra e minhas cabecinhas de 
gado. Hoje considero que vivo bem, Mato 
Grosso é lugar de oportunidade.

 Uma das indagações feitas aos entrevistados foi a 
seguinte: se eles gostavam do lugar ondem vivem em relação do 
Estado e cidade. 220 entrevistados responderam que sim, que 
gostam de onde vive, isso pode ter sido observado já nas falas 
anteriores, assim como na colocação de seu Otacílio: “[...] mas 
menino, como não gostar de Mato Grosso que tanto está 
crescendo, e de Peixoto de Azevedo, cidade tranquila e 
acolhedora, sim, a falta de estrutura existe, mas não deixa de 
torná-la atrativa”.
 Atrelada à questão anterior, foi perguntado aos 
trabalhadores se eles preferiam o Mato Grosso do ontem, de hoje 
ou o de amanhã, um total de 131 responderam que preferem o 
Mato Grosso de hoje, como relata seu Francisco Soares: “[...] no 
passado, tudo era mais difícil tá que o garimpo era mais liberado, 
mas mesmo assim o dinheiro era menos. Hoje a gente ganha bem 
e tem luz, água nos alojamentos, tem televisor; antes era no meio 
do mato, de qualquer jeito, com as mudanças no Estado, o 
garimpo também mudou”.
 No entanto para seu Antônio Moreira: “[...] gosto do Mato 
Grosso de hoje, ele tem crescido bastante e tem emprego, mas a 

cobrança também é maior, tanto pra nós quanto para a sociedade 
no gera”.
 Levando em consideração que o nível de exigência 
burocrática ligadas ao garimpo faz com que os entrevistados 
gostem do lugar onde vivem e preferem Mato Grosso de hoje, por 
outro lado sentem receio, pois sabem que se o garimpo não estiver 
“legalizado” eles podem ficar sem emprego, e isso os leva a 
desgostarem do Estado.
 Considerando que ficar sem emprego pode ser considerado 
um temor, foi aplicada a questão desse teor, sendo que 125 
responderam que não, que não tinham medo algum sobre nada. No 
entanto, 100 trabalhadores responderam que sim, e para eles foi 
realizada uma segunda pergunta: o que consideraria o seu maior 
medo. Dos 100, o maior número declarou ter medo de morrer, este 
pode ser considerado um medo “comum” ligado ao ser humano, 
sendo que 16 dos entrevistados expressaram temor de ficar 
desempregados. Essa quantia, apesar de alta, mesmo assim pode-se 
dizer que o garimpo, por mais que seja considerado inseguro, hoje 
em dia vem diminuindo o temor, notado na entrevista com o Sr. 
Carlos:

[...] o medo de ficar de desempregado por conta 
do garimpo é muita, mas isso é devido eu só saber 
trabalhar com isso, não tenho outra profissão e 
nem estudo, sei que aqui onde trabalho no 
garimpo do seu Truilho é legalizado, e faz 3 anos 
que trabalho só com ele, mas, mesmo assim, 
ainda tenho medo de ficar desempregado por 
conta das burocracias.

 Apesar da inserção da tecnologia no garimpo ter diminuído o 
índice de acidentes, segundo o DNPM, 12 dos entrevistados 
declararam ter medo de acidente de trabalho, principalmente pela 
falta de segurança social trabalhista, já que os mesmos trabalham 
sem carteira assinada. 15 garimpeiros revelaram ter medo de 
doenças, principal do câncer ou doenças que lhes deixe sofrendo e 
dependente.
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 Foi perguntado também aos trabalhadores se estes 
professavam alguma religião, 165 disseram que sim, que possuíam 
a preferência por alguma religião, e 60 falaram que não tinham 
preferência. Aos que responderam sim, foi indagado a que religião 
pertencia e costumavam a frequentar. 143 entrevistados 
responderam que pertenciam à religião católica, 13 evangélicas e 
5 assembleia de Deus, e 4 não pertenciam a qualquer religião.
 Na questão relativa ao nível de escolaridade, 28, dos 225 se 
consideram analfabetos, alocados dentro dos 105 entrevistados 
que disseram não gostar de ler.
 Aos 120 trabalhadores que disseram gostar de ler, foi feita 
uma sub pergunta: o que mais gostavam de ler, 30 dos mesmos 
afirmaram ser a bíblia sua leitura preferida, 27, alegaram não 
possuírem leitura única, mas que que gostavam de diversificar, e 23 
entrevistados disseram gostar de ler livros, em especial 
educacionais que lhes agregavam algum conhecimento, como 
se expressou o Sr. Ezenon:

[...] gosto de ler de tudo um pouco, jornal, gibi, 
livro de histórias demoro um pouco para sair de 
um pedaço para outro, mas o que vale é o 
conhecimento que estou adquirindo. Foi minha 
esposa que começou a me ensinar a ler, depois 
estudei um pouco, mas dá pro gasto.

 No entanto, para o Sr. Alistel, a bíblia é a melhor leitura: “[...] 
ler a bíblia, mesmo com aquelas letrinhas miudicas, me faz bem, 
assim, me sinto mais perto de Deus. Não sei ler muito, por isso me 
dedico à leitura apenas da bíblia”.
 Os que revelaram gostar de ler, a estes também foram 
perguntados se gostavam de poesia. 92 responderam que sim, 
mas, destes, 45 praticavam a leitura de poesia, os demais 
entrevistados, 47, disseram gostar de ouvir, das declamações e 
recitações. Como expôs o Sr. José: “[...] eu gosto de escutar 
poesia, ela tem alma, é doce. Quando leio não sinto isso, já 
ouvindo não eu sinto tudo, é legal, tenho CDs de poesia 
nordestina”.

 Prosseguindo, foi questionado aos entrevistados se eles 
tocavam algum instrumento musical. Apenas 13 pessoas disseram 
tocar algum instrumento, e qual deles 13 relatou tocar o instrumento 
de corda, entre violão e viola como relatou o Sr. Josué: “[...] é uma 
paixão que tenho desde menino, tentei tocar profissionalmente, mas 
a oportunidade me faltou. Hoje ainda toco nos barzinhos, mas mais 
por diversão mesmo”.
 As questões tiveram o intuito de mostrar o lado sociável dos 
garimpeiros, seus sonhos, desejos e anseios. Egressos de uma classe 
discriminada, a indagação a seguir parece um tanto quanto irônica, 
mas, observando o sistema de produção atual, o negócio do ouro 
não foge dos demais no quesito meio ambiente. Para tanto, lhes foi 
perguntado se eles se preocupam com o meio ambiente.
 Os 210 entrevistados responderam que sim, foram as mais 
diversas explanações, mas algumas se destacaram, tal como a 
exposta pelo Sr. Antônio Dantas:

[...] tem sim que se preocupar com o meio 
ambiente, nóis aqui não deixa as coisas 
espalhadas e cuidamos para não derramarmos 
óleo, não deixarmos plásticos, reaproveitamos 
material e principalmente a madeira para fazer a 
caixa onde fica o ouro, e não usamos mais 
carpetes, agora se usa sarrapilha (espécie de 
fibra têxtil) que, além de ser melhor para segurar o 
ouro, ela se desmancha mais fácil que o carpete, 
que era usado antigamente, e é mais barata.

 Nota-se que, mesmo que o garimpo seja visto como um 
degradador natural, seus agentes se preocupam, sim, em tentar 
preservá-lo de alguma forma com atitudes, uma vez que as áreas de 
extração de garimpo empregam-se mais material poluente que as 
áreas de plantio de soja e pastagem, mas esse fator deve ser objeto 
de próximas pesquisas.
 Tendo em vista que, para exercer a atividade mineradora o 
garimpeiro necessita ter boas condições de saúde. Pensando-se 
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neste fator, foi indagado dos garimpeiros se os mesmos cuidavam 
de sua saúde: 183 responderam que sim, como o do Sr. Moisés:

[...] óia fia, até que a gente tenta cuidar da 
saúde, mas como não tem sobra dinheiro e a 
saúde pública é ruim, fica difícil, mas sempre 
que posso, e dou sorte de encontrar um 
médico, eu faço exames sim, se bem, que sabe 
como é, né, o brasileiro, só busca ajuda quando 
tá ruim, então, muitas vezes eu só vou quando 
tô sentindo algo e ai quando é grave parto para 
o particular e uso minha poupança.

 Em suma, o que se pode observar é que o atendimento 
público de saúde é o meio mais utilizado pelos garimpeiros para 
buscar cuidados médicos, porém é de conhecimento que a saúde 
pública encontra-se em estado de calamidade. Outro ponto a 
destacar é a poupança para os casos de emergência, tendo em 
vista que o garimpo é inconstante e a poupança permite acudir os 
casos emergenciais de saúde.
 Nessa direção, foram feitas mais duas perguntas sendo a 
primeira se ele faz uso do Sistema Único de Saúde da cidade de 
Peixoto de Azevedo Dos 225 entrevistados, 195 disseram que sim. 
Foi perguntado também como ele avalia a qualidade da saúde 
pública do município, dando lhes as seguintes alternativas: bom, 
regular e ruim. Dos 195 entrevistados, 55 consideram-no bom, já 60 
qualificam o SUS como regular, e 80 ruim a saúde pública de 
Peixoto de Azevedo. Os que consideram ruins expõem que o 
sistema é ruim devido à carência de médico, a falta de aparelhos 
modernos e ausência de materiais e funcionários.
 Segundo a opinião do Sr. Raimundo Fonseca, que 
considera o SUS bom: “[...] olha, tá bom, sabe, as vezes que eu fui e 
precisei fui atendido, eu não tenho o que reclamar, pior é se nem 
tivesse esse aí estaria pior”.
 Devido à inserção da classe média ao mundo consumista, 
e a oportunidade de realização de alguns sonhos, dentre estes, 

viajar foi formulado, a seguinte indagação aos garimpeiros: se eles 
teriam vontade de viajar de conhecer outros lugares. 170 
entrevistados responderam que sim. Para estes se fez um segundo 
questionamento: que lugar gostaria de conhecer?
 Porém, como esta questão ficou muito aberta, foram 
definidos Brasil e o exterior. 135 pessoas disseram querer conhecer 
lugares dentro do Brasil, e 35 querem conhecer outros países. Dos 55 
garimpeiros que responderam não ter vontade de viajar, duas falas 
chamou a atenção, sendo a primeira expressada pelo Sr. Luiz Lima: 
“[...] vontade até tenho, mas sem estudo fica difícil, pois eu queria 
mesmo era conhecer as praias do Rio de Janeiro, mas sem estudo 
como é que se vira?”.
 Observa o Sr. Antunes: “[...] já viajei demais nessa vida, tô 
cansado, agora chega, quero é meu cantinho, por mais que eu 
tenha viajado a procura de trabalho eu também aproveitei e 
conheci lugares, agora quero sossego”. Observou-se que o baixo 
nível de instrução impera entre os garimpeiros, porém quase todos 
buscam melhorar de vida. Assim, foi questionado aos garimpeiros se 
estes possuíam o interesse de estudar, de concluir os estudos, iniciar 
ou realizar um curso. Dos 225 entrevistados, 127 disseram que sim, que 
gostariam de estudar, e 98 expuseram não possuir interesse pelos 
estudos.
 De acordo com a fala do Sr. Joaquim Moreira: “[...] já estou 
velho, não aprendo mais nada não, e nem tenho tempo para isso, se 
eu não trabalhar como irei sustenta minha família?” Vontade opostas 
foi expressa por Júnior: “[...] tenho muita vontade de concluir o meu 
ensino médio e fazer o curso de operador de máquinas, e quem sabe 
no futuro ser um engenheiro mecânico”.
 Aos que expressaram o desejo de voltar a estudar, 
perguntou-se que curso gostaria de fazer. Dos entrevistados, 33 
querem apenas ter a oportunidade de concluir os estudos de onde 
pararam, 27 desejam um curso de informática, 22 pensam em fazer 
um curso de operador de máquinas, 10 disse querer fazer o curso de 
torneiro mecânico e 35 não saber, no momento, o que querem 
cursar, mas que pretendem, sim, estudar.
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 De acordo com Aquino (1993), o consumo de bebidas 
alcoólicas, o uso de entorpecentes e o consumo de cigarros 
podem ser considerados frequentes em áreas de garimpo, por isso 
esses trabalhadores são vulneráveis ao uso contínuo destes 
produtos, ora por falta de conhecimento, ou por saudade e 
carência da família que deixou longe.
 Verificou-se, através da pesquisa, diferenças e 
semelhanças no comportamento dos trabalhadores, da fase de 
1980 para a de 2013; a primeira por intermédio de outros trabalhos 
e relatos dos próprios garimpeiros, o segundo, pela pesquisa de 
campo, chegando-se a averiguar que existem muitas diferenças, 
em principal, no gasto dos ganhos como garimpeiros, e para 
observar mais este fato, o do uso de drogas ilícitas e lícitas, foram 
elaboradas perguntas sobre isso.
 A primeira questão refere-se ao consumo de bebida 
alcoólica. Foi perguntado aos garimpeiros se eles consumiam 
bebida alcoólica, e dos 225 entrevistados, 114 afirmaram que a 
ingerem, e 111 não faziam uso.
 Para os 114 entrevistados que disseram ingerir bebida 
alcoólica chegou-se a perguntar que tipo de bebida era mais 
consumida, tendo sido a resposta as fermentadas, em específico, 
a cerveja, preferência de 100 garimpeiros, sendo que 14 preferem 
destilados, tal como a cachaça.
 Em sequência à pergunta anterior, foi indagado ao 
garimpeiro se faz uso de algum entorpecente, ou seja, drogas 
ilícitas, como a maconha. 222 pessoas responderam que não 
fazem uso de drogas, sendo que 3 relataram que faziam. 
 Em seguida, foi perguntado ao garimpeiro se ele fumava 
ou não, 70 pessoas confirmam fazer uso do cigarro e 155 relataram 
não fumar. Um dos motivos alegados pelos estudiosos para 
explicar tal situação, é que se leva em consideração o tempo de 
afastamento da família, ou seja, a saudade.
 A psicologia tenta explicar o uso de drogas, tendo como 
ponto de partida os problemas emocionais, por exemplo, 
frustação profissional e desentendimento com familiares. Tendo 

em vista essa segunda colocação, perguntou-se aos trabalhadores 
se eles viviam bem com a família, se não tinham confrontos extremos. 
207 disseram viver bem com a família, e 18 afirmaram possuir 
problemas familiares. As questões sociais foram abrangentes no 
presente estudo, que se propôs a conhecer o universo social e 
humanístico dos garimpeiros de Peixoto de Azevedo.

PERFIL ECONÔMICO DO TRABALHADOR DO NEGÓCIO DO OURO DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO

 A questão econômica vai muito além do que um a gente, 
podendo contribuir ou “afetar” a economia de uma dada 
localidade. Segue-se ainda a ótica de satisfação do mesmo perante 
suas decisões como cidadão e consumidor.
 A base de conhecimento relacionada ao negócio do ouro 
em Peixoto de Azevedo está centrada na mão de obra ilegal, dado 
que os trabalhadores não possuem carteira de trabalho assinada. 
Dos 225, 224 declararam não possuir vínculo empregatício com 
carteira de trabalho, apenas um indivíduo possui carteira assinada.
 Surgem, a partir desta situação, dois pontos a serem 
analisados. Declarou o Sr. Raimundo Correa:

Trabalhar de carteira assinada até que é bom, 
pois você tem alguns benefícios, mas tenho 
certeza que em outro trabalho um analfabeto 
como eu, no caso em uma empresa, não ganha o 
que eu ganho, e pra ganhar um salário mínimo só 
pra ter a garantia de algumas coisas e ter que ter 
um descontão, não compensa.

 Para confirmar e acrescentar a colocação do Sr. Josias:

Os riscos no garimpo diminuíram demais, e na 
empresa não temos a liberdade que temos, e o 
salário para um semianalfabeto é baixo, e os 
encargos são muitos, e pra garantir a 
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aposentadoria podemos pagar a previdência 
por conta própria, fora que se o dono do 
garimpo for obrigado a assinar a carteira de 
trabalho ele vai estabelecer um rendimento 
menor para nós, já que ele vai passar a pagar 
mais contas.

 Analisando as questões empresariais no Brasil, de fato, os 
encargos cobrados aos empresários, acabam recaindo no 
pagamento de menores salários. Outro ponto a ser analisado é 
que perante a Lei do Código Mineral o dono do garimpo 
“empresário garimpeiro”, não possui respaldos para se tornar uma 
empresa mineradora.
 De acordo com Zaluca (2013), um funcionário que recebe 
um salário de R$ 1.800,00, custa em média para uma empresa em 
torno de R$ 607,86. Para se chegar a esse valor foi contabilizado o 
13º salário, DRS e encargos sociais – FGTS e INSS, ou seja, foram 
contabilizados apenas os quesitos básicos relativos às férias.
 Assim sendo, um garimpo que não possui uma renda fixa 
pode garantir aos seus funcionários um salário fixo, e os 
pagamentos de encargos, ou seja, torna-se inviável o negócio do 
ouro nessas circunstâncias, provocando desemprego e geração 
de renda.
 Observando-se os donos dos garimpos visitados, boa parte, 
algo em torno de 80%, possui outras fontes de recursos, tais como 
alguma empresa na cidade, a exemplo de loja, mercado, 
terraplanagem, dentre outras. Portanto, tornar o garimpo numa 
empresa mineradora de pequeno porte que seja, é um assunto 
bem delicado, que necessita de políticas mais adequadas e 
concisas à realidade da atividade garimpeira no Brasil e nas muitas 
esferas, pois as especificidades ocorrem em todas as esferas, 
mudando até mesmo de uma cidade para outra.
 Dando continuidade, aos entrevistados foi indagado se 
eles estavam satisfeitos com o salário que recebiam: 182 
trabalhadores responderam que sim e 43 disseram que não. Na 
opinião do Sr. seu Edezio, justificando sua insatisfação:

Olha o trabalho não é fácil e o preço do ouro não 
ajuda. Sei que o seu Truilho (dono do garimpo) é 
um bom companheiro e que o baixo valor do ouro 
não é culpa dele, mas deveria existir alguma 
política que garantisse um valor melhor do ouro, 
ou pelo menos o mínimo, pois quando o ouro cai 
demais, a coisa fica feia; ai, os garimpos fecham e 
ficamos desempregados.

 O que o Sr. Edezio expôs é uma realidade, pois sua falta de 
segurança advém da inexistência de um valor mínimo do preço do 
ouro que garanta o funcionamento na atividade, o que nos faz 
indagar: se existem políticas públicas para garantir o preço mínimo 
da soja e de demais grãos, o porquê não se buscar alternativas para 
a mineração aurífera?
 Atualmente, os trabalhadores encontram-se “bem”, quanto 
ao preço do ouro atualmente encontrar-se em patamares de 
consideráveis de alta, mas se de repente ele cai, provocando uma 
situação de instabilidade. Isso é correto e bom para a economia? De 
antemão, pode-se afirmar que não. Levando-se em conta a reserva 
ou uso do metal, já que os trabalhadores têm contato direto com o 
mesmo, lhes foi perguntado se recebem em dinheiro ou produto 
ouro: dos 225 entrevistados, 119 optam por receber em produto, 
sendo que 106 em dinheiro.
 De acordo com o Sr. Antunis Braga, o recebimento em 
dinheiro ou ouro é opcional:

Aqui (no garimpo em que esta trabalhando) nós é 
quem escolhemos como queremos receber, se 
em dinheiro ou ouro, vai da necessidade de cada 
um; Quando eu quero guardar ouro ou usar pra 
fazer alguma coisa, eu pego em ouro, senão, 
depois eu passo na compra de ouro e pego em 
dinheiro.

 A frase: “Depois, passo na compra de ouro e pego o dinheiro” 
aguçou a curiosidade do entrevistador que lhe perguntou como 
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funciona realmente o pagamento, e se a compra de ouro é 
realizada numa casa legalizada pelos órgãos que promovem a 
compra e venda do ouro, e fazem o recolhimento de impostos e 
liberação de uma nota fiscal de compra do produto ou venda, ao 
que ele respondeu:

Olha dona, é bem assim, o patrão vai na 
compra de ouro, faz a queima do ouro para 
tirar as impurezas, ai o ouro é pesado, 
geralmente vai com ele o “chefe” do grupo da 
frente de serviço. Ai, depois do ouro pesado, é 
tirada a nossa parte, depois isso é calculado 
conforme o preço do dia do ouro, aí o dinheiro 
fica na compra de ouro, adispois cada um 
passa lá e pega o seu.

 Com a conversa, surgiu mais uma indagação, no entanto 
essa foi respondida por outro entrevistado que se encontrava 
próximo: Se por acaso o senhor não for buscar no mesmo dia o 
dinheiro, e o preço aumentar ou baixar, o senhor recebe o do dia 
da pesagem do metal, ou valor do dia?
 O Sr. Antonio Rodrigues respondeu:

Bem, depende da compra de ouro e do dono 
da máquina, mas o mais seguro mesmo é o do 
dia da pesagem, aí fica afirmado que o valor a 
ser recebido é o do dia que foi pesado e não o 
do dia que eu resolver ir buscar. É por isso que eu 
prefiro pegar o ouro, pois assim eu que escolho 
que dia vender o ouro. Às vezes fico esperando 
para ele dar um aumento pra ganhar um 
pouco mais, mas o medo de cair é grande, se 
bem que ultimamente tá muito é bom.

 O que se pode observar é que praticamente todas as 
ações do grupo são conversadas e pensadas para o bem de 
todos, assim sendo, pode-se considerar que a relação dos 
garimpeiros é harmoniosa e organizada. Dando sequência às 

entrevistas, indagou-se aos garimpeiros se estes recebiam algum tipo 
de extra, por horas a mais trabalhadas, ou bonificações por serviços 
prestados a parte ou ainda por férias ou final de ano. 199 declararam 
não receber qualquer tipo de extra, e 26 declararam que sim, e a 
estes foi ainda questionado quais as modalidades de extra.
 De acordo com o Sr. Joaquim Camargo, “recebo tipo uma 
bonificação no final do ano”. O grupo de trabalho do Sr. Joaquim é 
composto por 10 pessoas, e todas declararam realmente receber 
esse bônus ao final do ano, e acrescentaram que é uma forma do 
dono do garimpo garantir a volta deles para o serviço, e que isso é 
muito bom.
 Dos demais entrevistados, 16 também compõem um grupo 
de trabalho, e declararam receber uma bonificação de R$ 500,00 
quando os rendimentos do garimpo são muito baixos, como relata o 
Sr. José Ribamar:

Ele dá um agrado para nós quando o garimpo vai 
mal, isso é bom, é garantido que quando vai mal 
temos R$ 500,00, uma garantia, e foram poucas as 
vezes, graças a Deus, mas quando precisou ele 
não falhou com a gente, não.

 Em relação a rendimento salarial, perguntou-se se gostariam 
de ganhar mais, 183 responderam que sim, e foi unânime a frase, 
“afinal, quem não gostaria de ganhar mais?”
 Dos 42 que responderam não querer ganhar mais, destacou-
se a resposta do Sr. Raimundo Fonseca:

Para que eu quero mais dinheiro, ganho bem e 
estou velho, não tenho com o que gastar mais, eu 
e minha velha moramos bem, viajamos todo final 
de ano lá pro Maranhão; os filhos estão criados, 
estou bem, tem dinheiro na poupança chega; eu 
irei morrer e não levarei nada disso, o garimpo já 
me mostrou seus dois lados, o da miséria e o da 
abonança, e hoje estou no equilíbrio e estou bem 
como estou.
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 Observa-se, que para aquele que está começando a vida 
o querer mais é natural e necessário, porém, quem viveu os dois 
lados de uma moeda conhecida, encontra equilíbrio e contenta-
se com o que ganha. A Tabela 7, considerada a mais significativa 
do estudo, apresenta o rendimento salarial dos trabalhadores do 
negócio do ouro, dado a carência de dados referentes a quanto, 
em média, ganha atualmente um garimpeiro:

Tabela 7 – Média mensal do rendimento salarial do trabalhador 
do negócio do ouro em 2013

            Fonte: Elaborado pela autora (2013)

 O valor do salário que foi utilizado para a aplicação do 
questionário e elaboração da Tabela é de R$ 678,00, sendo que 66 
dos entrevistados declararam receber entre R$ 2.035,00 a R$ 
2.712,00, e 42 expuseram que recebem de R$ 1.357,00 a R$ 
2.034,00, e dos entrevistados 32 disseram ganhar entre R$2.713,00 e 
R$ 3.390,00.
 A divergência de declarações muito se deve ao medo de 
falar realmente quanto ganha, além disso, o pagamento é 
realizado semanalmente. Por essa razão, os garimpeiros não 
costumam contabilizar o ganho no mês, desconhecendo, assim, o 
valor mensal de seu salário.
 No entanto, promoveu-se um apanhado e pode ser 
observado que os trabalhadores do negócio do ouro de Peixoto 

de Azevedo, em sua grande maioria, são nordestinos, sendo que 
grande parte possui o ensino fundamental incompleto, e mesmo 
com essas adversidades possuem um salário excepcional. 
Analisando em relação a outros setores da economia, tais 
trabalhadores dificilmente chegariam a ganhar em outra profissão, o 
que ganham atualmente no garimpo, sendo que, atualmente o que 
atribui valor ao seu salário é o nível de escolaridade e idade, fatores 
estes que poucos dos entrevistados possuem. Observa-se que os 
garimpeiros sabem disso, e por isso valorizam o seu trabalho suado e 
honrado, preocupando-se com as cobranças exageradas do 
Governo e a falta de oportunidade que este lhes oferece, visto ser o 
garimpo uma atividade que pode ser considerada significativa em 
geração de emprego e renda, mas, principal, como fonte de renda 
de muitos municípios.
 Outro fator que se deve considerar é a questão de ser o 
garimpo uma atividade sazonal, assim como a agricultura, como 
expõe Tessari (2011, p. 1):

Quando observamos o padrão de trabalho no 
mundo rural percebemos que uma característica 
importante é que ele não é contínuo, sistemático 
e linear, como é o trabalho nas fábricas. Por 
depender demasiadamente das forças da 
natureza e por ser dependente do ciclo de vida 
de cada planta, do clima e da ação do clima 
sobre as plantas, o trabalho agrícola faz-se de 
maneira descontínua, com tarefas e ritmos 
diferentes ao longo do ano agrícola e alternando 
momentos de trabalho intenso, de pouco 
trabalho e de não trabalho (a vacante). Podemos 
dizer, portanto, que havia uma alta sazonalidade 
na demanda por mão de obra na agricultura.

 O garimpo pode ser considerado sazonal porque, no inverno, 
a intensidade das chuvas diminui o ritmo do trabalho, sendo que no 
verão, o ritmo é intensificado. Esta sazonalidade influência o 
processo de produção e, consequentemente, interfere no quadro 
de morbidade, ou seja, atua diretamente na geração de emprego e 
renda.

Salário Indivíduos 
De 1 a 1 e meio 4 
De 1 e meio a 2 20 
Acima de 2 a 3 42 
Acima de 3 a 4 66 
Acima de 4 a 5 32 
Acima de 5 a 7 16 

Acima de 7 a 10 13 
Acima de 10 6 
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 De acordo com que foi observado na pesquisa de campo, 
o garimpo geralmente funciona de junho a novembro, o que 
equivalem à época da seca, sendo que quando começam as 
chuvas grande parte dos garimpos para devido à cheia do rio, 
que provoca o alagamento das frentes de serviço, provocando 
uma alta sazonalidade na demanda por mão de obra no negócio 
do ouro.
 Quanto à questão do garimpeiro ter residência própria ou 
não, ela é elucidada pela Tabela 8:

Tabela 8 – Forma de moradia e bens que possui na residência

        Fonte: Elaborado pela autora (2013)

 Observa-se que 62%, dos entrevistados possuem residência 
própria, sendo a conquista da casa própria almejada pelos 
garimpeiros. 190 declararam morar em residências situadas dentro 
do perímetro urbano do município, 224 relataram a existência do 
fornecimento de energia elétrica, e 214 casas possuem a rede de 
água tratada, sendo o saneamento básico uma carência no 
município.

 Dos entrevistados, 211 possuem aparelho televisor, sendo que 
196 declararam possuir antena parabólica que garante acesso a 
outros canais de TV e um sinal de qualidade. Já 215 possuem 
geladeira e 212 indivíduos disseram ter eletrodomésticos: batedeira, 
liquidificador, máquina de lavar roupas, dentre outros. 
 Com base na pesquisa e declaração dos entrevistados, 
pode-se observar que os garimpeiros possuem uma vida econômica 
ativa, e que adquirem os bens que consideram necessários e 
importantes para suprir as necessidades. Foi perguntado se estes 
possuíam outros bem imóveis que compõem seu patrimônio, 175 dos 
entrevistados declararam possuir outro bem e, 114 disseram se tratar 
de um único bem. Destes, 53 afirmaram possuir cabeças de gado e 
algum sítio, 22 possuem imóveis para locar, 46 são proprietários de 
uma margem de terra denominada sítio, 25 trabalhadores têm na 
soma de seu patrimônio terrenos urbanos, e 50 declararam não 
possuir outros bens imóveis para compor seu patrimônio.
 Levando-se em consideração que os trabalhadores do 
negócio do ouro costumavam gastar tudo que ganhavam, muitas 
vezes, em uma única noite, a presente pesquisa objetivou verificar se 
garimpeiro contemporâneo (1980 a 2013) manteve o mesmo 
comportamento ou se essa prática foi modificada. Dos 225 
entrevistados, 174 declararam realizar o depósito de certa 
quantidade mensal em poupança. Destes, 104 afirmaram poupar 
pelo menos um valor em torno de R$ 100,00 a R$ 500,00 reais mensais, 
sendo que 40 poupam entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00, valores não fixos 
devido à flutuação constante do rendimento dos mesmos no 
negócio do ouro. 67 indivíduos declararam promover outros tipos de 
investimento, tais como construção ou melhoria de casas, ou 
compra de gado e terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O termo negócio foi trazido para este artigo inspirado em 
Celso Furtado, que apontou a colonização brasileira como uma 
empresa do Império Português. E, aqui um parêntese o tornar-se 

Residência Sim Não 
Casa Própria 140 85 

Mora em Perímetro Urbano 190 35 
Energia 224 1 

Água encanada 214 11 
Televisor  211 14 
Parabólica 196 29 
Geladeira 215 10 

Eletrodomésticos no geral 212 13 
Computador 71 154 

Carro 56 169 
Moto 145 80 

Bicicleta 117 108 
Outros 116 109 
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brasileiro foi um processo longo, pela dificuldade em aceitar outras 
culturas diferentes.
 De antemão, com base nos dados colhidos e analisados, 
mesmo levando em consideração que no negócio do ouro existe 
uma relação da concentração de renda, o foco do presente 
estudo foi o de conhecer e descobrir se, como o sócio minoritário, 
qual era seu comportamento e ganho pelo trabalho. Assim, os 
garimpeiros de Peixoto de Azevedo obtém uma renda favorável 
dado seus esforços, e que os mesmos podem garantir a si e à sua 
família, uma vida melhor, com mais conforto e segurança.
 O que se observa é que os garimpeiros possui o caráter 
“aventureiro”, sem vínculo de permanência, e a sobrevivência e 
subsistência deram o toque do “tudo” ou “nada” nesse mundo 
marcado pelo “provisório” e pelo “descartável”. Essa situação, 
bastante característica no início dos garimpos, tem amenizado, e 
as pessoas passaram a fixar residência na localidade, firmando 
vínculo com o dono dos meios de produção. A relação de 
trabalho entre os indivíduos parece amistosa, e com base nos 
dados e observações tem-se que o rendimento da classe 
trabalhadora do ramo do ouro tem aumentado.
 A ilusão do enriquecimento “rápido” e “fácil” fez com que 
os trabalhadores, na fase inicial, não se dessem conta do conjunto 
de forças que levaram muitos à ruína. O sonho, cooptado pela 
organização do próprio sistema, fez com que esse tipo de 
organização fosse cada vez mais fortalecido e o “ter” suplantou o 
“ser”. Só para se ter uma ideia, veja os motivos alegados pelo Sr. 
Lucas para o adiamento dos estudo: “tem um ano e meio que 
conclui o ensino médio, e no momento optei pela mineração pelo 
alto rendimento e a rapidez de ganho. Se a atividade chegar a 
declinar, irei em busca de cursar engenharia florestal, por 
enquanto vou ficando por aqui e poupando dinheiro”.
 Ao observar Peixoto de Azevedo, verificou-se que a 
cidade, ao longo de toda sua curta trajetória de existência, mais 
doou do que recebeu. Aliás, recebeu frutos amargos devido à 
dificuldade do empresário de planejar a curto e médio prazo, mas 
também da falta de desenvolvimento, se comparado a outras 
áreas.

 Contudo, sempre resta uma esperança, e como filha de 
Peixoto de Azevedo, o lembrete de que “o que se reluz ao meio da 
lama é o SER e não o ouro”.

NOTAS

¹ Artigo extraído da dissertação de Mestrado intitulada: “O negócio 
do ouro no município mato-grossense de Peixoto de Azevedo: 
algumas observações sobre a mão de obra aurífera”, apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios e 
Desenvolvimento Regional, da Faculdade de Economia da 
Universidade Federal de Mato Grosso, em 2014, sob a orientação do 
Prof. Dr. Fernando Tadeu de Miranda Borges.
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RESUMO

 Este artigo aborda os principais modelos de desenvolvimento econômico da economia brasileira e mato-
grossense, dividindo-os em dois períodos cíclicos: ciclo primário exportador (1880 a 1930) e ciclo da industrialização 
(1930 a 1980). A releitura desses dois ciclos, considerados clássicos na historiografia econômica nacional, pode 
auxiliar na compreensão do modelo de desenvolvimento econômico mato-grossense da segunda metade do 
século XX, e da primeira década do século XXI, que se encontra ainda fortemente atrelado a produção de 
produtos primários e ao mercado externo. O destaque ficou com as exportações de commodities: soja, arroz e 
algodão, e a constatação é de que mesmo com a expressiva produção de produtos primários, Mato Grosso ainda 
não possui uma participação considerável na formação do produto interno bruto do país. Um dos apontamentos é 
que cabe ao Estado discutir e propor a transformação na base da economia mato-grossense, na busca pela 
redução da dependência externa.

Palavras-chave: Modelos de Desenvolvimento, Ciclos Econômicos, Economia Mato-Grossense. 

ABSTRACT
 
 This paper presents the main models of economic development of the Brazilian economy, dividing the minto 
two cyclic periods: primary export cycle (1880-1930) and industrialization cycle (1930-1980). Rereading these two 
cycles considered classic events in the national economic history, can help to understand the model of the 
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economic development of the state of Mato Grosso in the second 
half of the XX century, and the first decade of the century XXI, which 
is still deeply linked to the primary production and the foreign 
market products. The emphasis was revealed by the export of 
commodities: soybeans, rice and cotton. The conclusion shows 
that even with the significant production of primary products, Mato 
Grosso does not have a considerable visibility in the formation of 
the gross domestic product. It is suggested that the state generates 
discussions and propose changes on the base of economy in Mato 
Grosso, aiming at reducing the external dependence.

Keywords: Development models, Economic cycles, Economy in 
Mato Grosso.

INTRODUÇÃO

E
ste artigo tem como propósito relatar importantes fases da 
trajetória do desenvolvimento econômico do Brasil, e fazer 
observações sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico do Estado de Mato Grosso. 
 Para efeito de compreensão este artigo dividiu os períodos 
econômicos brasileiros em dois, mesmo tendo em conta as 
especificidades contidas em cada uma deles, por conta dos 
regimes políticos: 1880 a 1930, ciclo primário exportador, e 1930 a 
1980, ciclo da industrialização.
 No primeiro período, 1880 a 1930, observa-se em Mato 
Grosso um modelo de desenvolvimento econômico voltado para 
uma produção especificamente de produtos primários, com 
cultivo da borracha, erva-mate, poaia e a produção de gado em 
pé, para a exportação, ou seja, o atendimento do mercado 
externo, e tendo a Europa como principal destino. 
 Ao observar o período de 1930 a 1980, verifica-se na 
economia brasileira uma maior participação do setor industrial, 
com consideráveis transformações econômicas, políticas e 

demográficas. Na economia mato-grossense, nota-se um 
aperfeiçoamento das técnicas de produção dos produtos 
essencialmente primário exportador, proporcionando, com isso, ao 
Estado, na primeira década do século XXI, a conquista do "título" de 
maior produtor e exportador de grãos do país, embora ainda 
centrado em um modelo de desenvolvimento econômico exógeno.

NOTAS SOBRE O CICLO PRIMÁRIO EXPORTADOR E O CICLO DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO

 Para FURTADO, (2000, P.39) ao analisar o sentido da formação 
econômica brasileira, tendo em conta o processo de colonização 
observa que:

A exploração do Brasil foi uma empresa 
concebida nos mesmo termos do Império das 
Índias: como um simples empreendimento 
comercial. As necessidades da colonização 
mudarão, entretanto, a fisionomia externa da 
colonização.” E, assim conclui, “Essa mudança, 
porém, afetará apenas a roupagem exterior. O 
sentido de empresa comercial dirigida pelo 
Estado se conservará bem marcado. Esse sentido, 
que será o da evolução econômica da Colônia, 
presidirá a formação da sociedade brasileira.

 Na formação econômica do Brasil, do período colonial até 
aproximadamente 1930 verifica-se, que as atividades econômicas 
eram basicamente a produção de produtos primários para 
exportação. No decorrer deste período houve vários ciclos de 
produção, sendo os de maiores destaque - o ciclo da cana de 
açúcar, do ouro e do café - tendo em comum nestes ciclos o 
suprimento de demanda do mercado externo, Alcoforado (2003). 
Este autor observa que durante o ciclo do ouro, no século XVIII, a 
região de Cuiabá despontava-se com grande quantidade de ouro 
de aluvião, e tornou-se um importante exportador do produto. O 
povoamento e a ocupação de Cuiabá e Mato Grosso deve-se muito 
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a exploração da mineração.
 No período de 1820 a 1890, Villela (2013), destaca que a 
economia brasileira teve um crescimento econômico muito 
inferior em relação às demais economias internacionais, ficando 
abaixo da taxa de crescimento do PIB per capita mundial (0,80% 
a.a.), e muito distante do crescimento da economia americana 
(1,43% a.a.). Um dos motivos que explica esse atraso da economia 
brasileira reside no fato de que, a partir de 1870, o crescimento de 
parte das economias internacionais que se destacavam ser 
devido aos avanços tecnológicos causados pela Segunda 
Revolução Industrial e pelas conquistas de novos mercados, 
advinda do “imperialismo”, de acordo com a teoria marxista, ou 
da "globalização", segundo a teoria neoclássica. Isso, por sua vez, 
impactou a estrutura produtiva da economia, através da 
transferência de recursos dos setores menos produtivos 
(agricultura) para o mais produtivo (indústria e serviço).  O autor 
conclui que foi a partir deste momento que o Brasil ficou para trás 
na economia em relação às demais economias. 
 Sem técnica própria e pouca formação de capital que 
pudessem ser transferidos para novas atividades, principalmente à 
indústria, restou ao Brasil no século XIX somente o comércio externo 
para o seu desenvolvimento, enfatiza Furtado (2001). O autor 
conclui também que o desenvolvimento centrado no mercado 
interno foi possível somente a partir do momento em que a 
economia alcançou um determinado nível de complexidade, 
evidenciado através da autonomia tecnológica.  
 Comunga deste mesmo pensamento, Vieira (2007), ao 
enfatizar que para Celso Furtado, o corte com o passado colonial 
deve existir, assim como com os costumes agrários, para que 
ocorra a passagem para a sociedade democrática, urbana e 
industrial, apontando para uma necessidade de transformação 
estrutural no país.      
 De acordo com Rodrigues et all (1995), de forma sintética, 
as regiões onde foram estabelecidas as técnicas capitalistas de 
produção receberam a denominação de centros, já os países 

onde a produção era incipiente, sob a ótica da organização e da 
tecnologia, foram tidos como periféricos. Porém, é primário 
trabalhar esta relação de mercado com esse tipo de definição, uma 
vez que, a relação entre as economias têm se aproximado e à 
medida que as periferias "conseguem" incorporar os avanços 
técnicos nos seus setores produtivos de matérias primas e alimentos, 
os produtos adquirem um custo menor e a exportação também 
passa a ser incentivada. 
 Desta forma, ainda segundo Rodrigues et all (1995), a 
diferença estrutural desta relação econômica reside no fato de nos 
países periféricos a produção e a exportação de alimentos e 
matéria prima estarem sob os seus encargos, e nos países centrais a 
produção e exportação de bens industriais. Observa-se então que 
nos países centrais, a estrutura produtiva é diversificada e 
homogênea enquanto que nas periferias é especializada e 
heterogênea. Portanto, nesta relação percebe-se claramente o 
domínio dos países centrais sob os países periféricos, uma vez que a 
produção nos mesmos tem o propósito de fornecer máquinas e 
equipamentos para as periferias, mantendo, com isso, a relação de 
troca de forma desigual, através da utilização de uma mão de obra 
mais barata, com menor produtividade, e necessidade de 
ampliação de cada vez mais aumentos na quantidade produzida. 
 Na economia brasileira nota-se um ritmo de crescimento 
diferente entre a segunda metade do século XIX e o período entre 
1889 e 1930, sendo detectado no primeiro momento um 
crescimento de 0,4% a.a na renda per capita contra um aumento de 
0,9% para o segundo momento, e verifica-se também um 
crescimento populacional de 1,72% e 2,18% a.a. respectivamente, 
Villela (2013). 
 Barat (2007) aponta que no período de 1880 a 1930, o Brasil 
viveu uma economia extremamente voltada à exportação de 
produtos primários, seja ela em matérias primas industriais ou de 
alimentos. Portanto, a principal atividade econômica do país neste 
período foi a do setor primário exportador.  
 Bresser-Pereira (1977) classifica a economia brasileira nesse 
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período como modelo primário-exportador, uma vez que, os 
países tendem a permanecer como exportadores de produtos 
primários, podendo ser tanto de origem agrícola como extrativa. 
As características deste modelo basicamente baseou-se na 
abundância de terras, na agricultura extensiva, na monocultura, 
devido ao progresso técnico praticamente inexistente e índices 
muito baixos de remuneração para a mão de obra. Sobre este 
modelo existe um grande debate na teoria neoclássica e na lei das 
vantagens comparativas, e que traz a informação de que a 
produtividade cresce mais nos países centrais do que nos países 
periféricos, e que isso não tem implicado em melhoria das relações 
de troca para os países periféricos.
 Rodriguez et all (1995) apresenta também a relação 
existente entre os países centrais e os países periféricos quanto a 
sua dinâmica, de modo que, o processo de desenvolvimento 
parte do pressuposto de que a diferença entre desenvolvidos e 
subdesenvolvidos é  inseparável, . 
 Para melhor compreensão faz-se necessário pontuar como 
Furtado (2001) trabalhou a relação desenvolvimento versus 
subdesenvolvimento. Na opinião do autor o subdesenvolvimento 
é uma invenção do desenvolvimento, ou seja, o resultado da 
forma de organização de uma determinada sociedade, dos seus 
processos técnicos, da divisão de trabalho, e da sua inserção na 
revolução industrial. Diante disto cabe dizer que as relações 
introduzidas nestas sociedades tendem a perenizar de forma 
dependente, sendo esta dependência, no início, amparada pela 
divisão do trabalho e pelo progresso tecnológico. Posteriormente 
esse controle de dependência foi realizado nos países centrais 
através de atividades mais agregadoras em tecnologia. Portanto, 
o subdesenvolvimento não pode ser considerado uma fase do 
desenvolvimento, mas o resultado de um processo de 
desenvolvimento que se alimenta do subdesenvolvimento.
 Nesta mesma perspectiva, (Vieira, 2007), acrescenta que 
também para Celso Furtado,

[...] o desenvolvimento era um processo de 

invenção cultural. As tentativas de construção de 
uma visão totalizante da problemática do 
desenvolvimento pressupõem a delimitação de 
marcos histórico-estruturais, no universo de uma 
morfogênese soc ia l ,  que poss ib i l i ta r ia  
compreender potencialidades e sentidos da 
ação transformadora do homem, nas diversas 
formações econômicas e sociais [...]     

 Importante observar também na relação entre os países 
centrais com os países periféricos que o progresso técnico tende a 
ser sempre maior nos primeiros e os incrementos da produtividade do 
trabalho são mais expressivos na indústria (centro) do que nos setores 
primário exportador (periferia), e isso impacta nos ritmos de aumento 
da produtividade média. Nos países centrais a renda real média e a 
produtividade são maiores e crescem de forma desigual do que as 
economias dos países periféricos. Outra análise presente nesta 
relação é que as desigualdades, a renda real média e a 
produtividade encontram-se vinculadas as postulações relativas à 
deterioração dos termos de intercâmbio. Esta deterioração implica 
que o poder de compra de bens industriais de uma unidade de bens 
primários de exportação se reduz com o passar do tempo, Rodriguez 
et all (1995).
 O destaque da economia brasileira no período de 1880 a 
1930 são as exportações da cultura do café que aumentaram em 
média de cinco milhões de saca de 60 kg em 1880, para sete milhões 
de saca em 1890, e em valor monetário passando de 13 milhões de 
libras, em 1880, para 22 milhões de libras em 1890. Porém o café já 
vinha se destacando na economia brasileira por mais de um século, 
e entre 1840 e 1870, o mesmo foi responsável por mais de 40% do 
valor total das exportações, tendo atingido em alguns momentos 
até 80% do total das exportações, Saes (1997).    
 Associado a este crescimento está a contribuição 

geográfica do país, sendo a região paulista favorecida pelo clima e 

o bom solo da região oeste do estado para o plantio do café, 

contribuindo assim com a produção e exportação. Outro fator de 
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grande relevância para o crescimento sem dúvida foi ampliação 

da malha ferroviária do país, e que contribuiu para o crescimento 

interno, e principalmente por aproximar a região de produção dos 

portos litorâneos, Villela (2013). No período entre 1900 e 1930, a 

região de São Paulo era responsável por aproximadamente 70% 

do total da produção de café no Brasil, seguido por Minas Gerais 

com 20% e Rio de Janeiro com 10% aproximadamente, Saes 

(1997). 
 Vale ressaltar que durante este período o café foi a cultura 

com maior destaque na produção e exportação, porém, outras 

também se despontaram em determinados momentos, como é 

caso, por exemplo, da borracha, que entre 1898 e 1910 chegou a 

representar aproximadamente 25% do total das exportações 

brasileiras. Outro produto de destaque e que teve maior expansão 

após a Primeira Guerra Mundial foi o açúcar, neste caso, o 

consumo do mercado interno teve grande contribuição na 

produção desta cultura. Outras produções em nível regionais 

como - cacau, fumo, mate e algodão - tiveram suas 

representatividades no total da exportação do Brasil.      
 Neste sentido Furtado (2001) aponta que os países com 

características econômicas primário exportadoras tendem à 

superprodução, por existir em demasiado terra e mão de obra, e 

por não haver tantas opções de investimento, tendendo assim a 

reinvestir o lucro na própria atividade. O autor complementa 

observando que a superprodução ocorre mesmo quando os 

valores internacionais demonstram tendência à queda, como é o 

caso do café, onde houve a procura do mesmo somente à 

medida que aumentava a população e não o crescimento da 

renda populacional, impactando com isso numa produção maior 

que a demanda, e que desencadeava em crise de 

superprodução.         
 
 O crescimento econômico do Brasil, antes 1930, foi 

marcado por três ciclos, sendo: crescimento das exportações 

cafeeiras, ampliação da malha ferroviária e grandes fluxos de 

capital humano e físico. Este crescimento era liderado pelas 

exportações dos produtos primários, porém à medida que o ano 

avançava verificava-se a expansão dos setores industriais e de 

serviços, isto comprovado até pelo avanço do setor urbano no país. 

Villela (2013).   
 No que diz respeito à industrialização neste período é salutar 

dizer que a principal característica da indústria estava centrada na 

produção de bens de consumo, sendo empresas nacionais, tanto 

de brasileiros quanto de estrangeiros moradores no país, e 

localizados no eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Houve, também, 

focos de indústria nos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

No entanto, até antes de 1930, já havia produção de bens 

intermediários e de capital no Brasil, assim como também, já existia 

uma pequena presença do capital estrangeiro na indústria 

brasileira, sem ser de grande destaque para o período, Saes (1997).      
 Para este período Furtado (2001) descreve que o processo de 

industrialização do país teve como foco o aumento do nível de 

renda, impactado pela elevação das exportações. O autor destaca 

neste momento a evolução da indústria têxtil, que em 1885 produziu 

aproximadamente 22 milhões de metros, e em 1905 passou a 

produzir 242 milhões, e em 1921 aproximadamente 522 milhões de 

metros. Este aumento foi possível graças às exportações dos 

produtos primários que impulsionava o aumento da renda nacional 

e consequentemente estimulava o consumo no mercado interno.   
 Para melhor elucidar o período primário exportador, verifica-

se no gráfico 1, que a evolução do PIB Real encontra-se mais 

relacionado com a evolução do Produto Agrícola do que à do 

Produto Industrial. Vale destacar a impressionante evolução das 

atividades de transporte e comunicações em função da economia 

exportadora. 
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Gráfico 1: Evolução do PIB (incluindo componentes) e dos valores 
das exportações: Período 1900-1929 (Em índices, 1900 = 100)

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

 Borges (2010) observa que em Mato Grosso também foi 
visível o estabelecimento de uma produção voltada para o 
abastecimento do mercado externo, e que a mesma foi 
responsável pela expansão da economia durante o período de 
1870 a 1930. Um fator importante a ser destacado é que entre o 
período de 1872 a 1897 os valores das exportações de Mato Grosso 
são inferiores ao das importações, demonstrando que durante 
esse período o Governo Imperial enviava recursos para o governo 
de Mato Grosso, através da conta "Movimento de Fundos". A partir 
de 1901 verificou-se que as exportações começaram a ultrapassar 
as importações, sendo isto possível devido ao grande crescimento 
das exportações da erva-mate e borracha, que chegou a ser 
responsável por aproximadamente 80% do valor dos principais 
produtos exportados por Mato Grosso. Porém, de 1914 em diante, 
este número não foi mais possível de ser sustentado, uma vez que, 
o Oriente passou a grande produtor de borracha, ocasionando a 
sua desvalorização frente ao mercado internacional. Muito 
embora a erva-mate continuasse a obter destaque, em 1914, 

nota-se que a pecuária começou a sinalizar como fator de 
destaque na economia mato-grossense. O autor realça que durante 
este período os produtos de produção e exportação de Mato 
Grosso em destaque podem ser divididos da seguinte forma: 
produtos extrativos: ipecacuanha, borracha e erva-mate - produtos 
de pecuária: gado em pé, couros, caldo e extrato de carne - 
observa-se ainda que nesse período os produtos essencialmente 
agrícolas não tinham grandes destaques nas exportações.      
 Assim sendo, o período de 1880 a 1930, conhecido também 
como Primeira República, conforme destaca Villela (2013), refere-se 
à fase de transição do regime considerado de pequeno 
crescimento extensivo da agricultura para a do crescimento 
econômico com a participação do setor industrial. 
 A partir da década de 1930, o modelo primário exportador foi 
substituído pelo modelo nacional-desenvolvimentista, e isto ocorreu 
quando o então Getúlio Vargas assumiu a Presidência. Desta forma 
o mercado interno passou a ser mais valorizado pela política 
econômica proposta pelo governo, impactou o crescimento 
industrial, e resultou no processo de urbanização. Alcoforado (2000). 
 A crise do comércio internacional após a Grande Depressão 
de 1929, que ocasionou a divisão do trabalho internacional entre 
países industrializados e fornecedores de matéria primas, bem 
como, a mudança do comando mundial da velha economia 
industrial inglesa para os Estados Unidos, foram primordiais na 
transformação do desenvolvimento do Brasil. Neste momento de 
transição da economia mundial, a integração do Brasil com a 
economia norte-americana quanto ao novo formato de divisão 
internacional do trabalho, proporcionou de forma concomitante a 
industrialização do país por meio do processo de substituição de 
importações, destaca Barat (2007). Esta integração só foi possível 
devido ao modelo de primário exportador, resultado das divisas 
geradas do café.
 E, nesse aspecto, cabe a observação de Villela (2013) de que 
o Brasil era um país com crescimento "retardatário" quanto à 
industrialização, uma vez que, o setor primário exportador 
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continuava a ser objeto decisivo no comando da política 
econômica. O autor complementa dizendo que a revolução 
industrial brasileira, no começo, foi fortemente dependente do 
setor exportador, sendo esta relação de dependência amenizada 
à medida que a demanda do setor industrial estimulava o seu 
próprio investimento.  
 Já Furtado (2001) caracteriza uma economia dependente 
como sendo aquela em que o progresso tecnológico exerce 
papel de submissão. E, complementa dizendo que o 
desenvolvimento de uma economia dependente é o reflexo do 
progresso tecnológico dos países centrais. 
 Alcoforado (2003) menciona que a Primeira Guerra 
Mundial, a crise econômica de 1929 e a Revolução de 1930, 
proporcionaram ao Brasil suporte essencial para o processo de 
substituição do passado colonial até então existente com o início 
do processo de industrialização do país. Brum (1984) enfatiza que 
com a Primeira Guerra Mundial houve a interrupção das trocas de 
mercadorias, e o bloqueio de entrada de capitais estrangeiros no 
país, e que com isso o Brasil viu-se na decisão de ter que 
industrializar-se para buscar de fato dinamizar a sua economia.    
 Barat (2007) alega que entre 1930 e 1945, houve a transição 
de uma economia "aberta" e altamente dependente do mercado 
externo para uma economia "fechada", favorecendo, com isso, a 
industrialização. É importante relembrar que isso só foi possível 
devido à transferência de renda do setor agrícola para a indústria - 
principalmente da renda das exportações do café - por meio de 
instrumentos fiscais e cambiais; reservas de mercado e proteções 
alfandegárias à indústria e ação do Estado na provisão das 
infraestruturas e mesmo na produção de bens e serviços. 
 Com a substituição do mercado externo pelo interno a 
agricultura de exportação deixou de ser o fator principal da nossa 
economia, e deu destaque a produção manufatureira destinada 
ao mercado interno, propiciando o surgimento de demanda para 
a produção interna, tanto industrial quanto agrícola, Furtado 
(2001).   

 Conforme o gráfico 2, verifica-se que o aumento do PIB Real 
no período de 1930 a 1945, começou a ter mais relação com a 
ascendência do Produto Industrial. Embora se observe que as 
flutuações do Produto Agrícola e do valor das exportações 
continuaram a influenciar o comportamento do PIB, o setor industrial 
já anunciava o papel de “propulsor” do desenvolvimento 
econômico nos anos de 1940, fortalecendo-se nos anos de 1950.

Gráfico 2: Evolução do PIB (incluindo componentes) e dos valores 
das exportações: Período de 1930-1945 (Em índices, 1930=100)

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

 Villela (2013) aponta que em 1939 o valor adicionado no 
setor produtor de bens intermediários era de aproximadamente 23% 
do total, um aumento de cerca de 6% em relação a 1919, assim 
como também aumentou neste período a produção de bens de 
capital e de consumo duráveis, com destaque para a sofisticação 
do tecido industrial. Este processo de industrialização foi 
proporcionado pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.    
 Ao analisar o período de 1930 a 1945, nota-se que o Brasil 
cresceu a um ritmo bem mais lento durante a Segunda Guerra 
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Mundial, e isso foi devido à queda nos investimento industrial e ao 
fraco desempenho agrícola, com um crescimento médio da 
economia em 4% a.a. e de um crescimento demográfico de 2% 
a.a, que proporcionou um aumento médio de 2% a.a. da renda 
per capita. Comparando este período com a Primeira República, 
verifica-se um aumento no PIB per capita duas vezes superior ao 
período em comparação, Villela (2013). Outro importante item a 
ser destacado neste período refere-se a grande mudança na 
estrutura produtiva da economia brasileira, observado no gráfico 
3.

Gráfico 3: Distribuição setorial do PIB brasileiro, 1900-1945 (em %)

              Fonte: Bonelli (2003).

 No período compreendido entre 1945 e 1980, Barat (2007), 
descreve que ocorreu um intenso crescimento da economia 
brasileira, devido em grande parte à industrialização que teve seu 
alicerce no processo de substituição de importação e expansão 
do mercado interno. Contudo, essa expansão só foi executada 
devido às diversas ações tomadas no setor político, econômico e 
institucional, como por exemplo: política cambial, fiscal, criação 
de autarquias, empresas públicas etc. O resultado destas ações 
pode ser observado no crescimento da produção de insumos e 

produtos industrializados, como o caso do cimento, da gasolina e 
dos veículos automotores que, em 1950, tinha uma produção de 
1.386 mil toneladas, 24 mil m³ e 63 mil unidades, e em 1980, passou a 
produzir 27.193 mil toneladas, 11.580 mil m³ e 1.165 mil unidades, 
respectivamente.  
 Ainda neste período o país passou por grandes 
transformações quanto ao seu crescimento econômico, com uma 
das taxas mais elevadas do mundo, e o maior responsável pelo 
desenvolvimento em andamento foi a industrialização, através da 
substituição de importações, com participação primordial do 
Estado na economia, portanto, a produção do país acabou 
centrada na indústria e nos serviços. Esta substituição de importação 
foi uma estratégia de desenvolvimento classificada como 
sequencial, tendo seu início no setor de bens de consumo-duráveis, 
e o seu findar na substituição da importação de bens de capitais e 
bens intermediários pela produção doméstica através do II Plano 
Nacional de Desenvolvimento - II PND, Ferreira et all (2013). 
 Furtado (2001) afirma que o processo de substituição de 
importação foi o fator determinante para o período de 1930 a 1980, 
e alerta que o satisfatório crescimento industrial - como pode ser visto 
entre 1939 a 1949, fase essa em que a produção cresceu a uma taxa 
de 7,2%, entre 1949 a 1959, passou a 8,5%, e entre 1959 a 1967, e 
atingiu o patamar de 9,7% - tendo contado para isso, com a 
importante participação da ação governamental, através da 
política cambial e créditos, e da política de incentivos, sem deixar de 
ter na mira a indústria. Para Furtado a indústria brasileira não teria 
crescido de tal forma se não tivesse também o governo atuado na 
criação da indústria de base e também com subsídios cambiais e 
com taxas negativas de juros de empréstimos oficiais.  
 O Brasil nesse período, de 1930 a 1980, viveu a fase da 
transformação de uma sociedade rural para urbana, causada 
fundamentalmente pela queda de produtividade do setor da 
agricultura. Em 1950 aproximadamente, 63% dos trabalhadores 
estavam na agricultura, 17% na indústria e 20% no setor de serviços, 
após 30 anos este número passou a ser 38%, 23% e 39%, 
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respectivamente conforme Ferreira (2013). Cabe ressaltar que 
todo este período foi marcado por um baixo investimento na 
educação, que resultou ao final do mesmo em baixa escolaridade 
da população, e altas taxas de desigualdades de renda e 
elevada pobreza.
 Magalhães (2012) demonstra que a migração de 
trabalhadores da área rural para a área urbana ocorre quando a 
expectativa do salário da cidade é maior do que a do campo, 
sendo esta medida elaborada da seguinte forma: salário pago na 
cidade multiplicado pela probabilidade do trabalhador rural 
encontrar o seu emprego. Para melhor entender este raciocínio, o 
autor explica a diferença entre o crescimento dos países centrais, 
com características unitárias, e os países periféricos, de forma 
dual. No primeiro caso nota-se o avanço simultâneo em todos os 
setores da economia, e sem formar uma diferença salarial entres 
eles, e no segundo, percebe-se que o crescimento dos setores 
acaba não ocorrendo de forma paralela, gerando assim um setor 
mais avançado, e com salários mais altos, na maioria das vezes nas 
cidades, enquanto que nos outros setores o salário permanece na 
forma de subsistência. Portanto, a migração é mais rápida e 
concentrada nos países periféricos por apresentarem a diferença 
salarial muito mais acentuada do que nos países centrais.        
 No período de 1956 a 1961, destaca-se no governo de 
Juscelino Kubitschek, o Conselho Nacional de Desenvolvimento, 
que esteve incumbido de elaborar o Plano de Metas, com o 
objetivo de acelerar a industrialização do país através da 
implantação de bens de consumo duráveis - automóveis e 
eletrodomésticos - e de bens intermediários - papel, alumínio, 
combustível líquido, etc. Alcoforado (2003).  
 Brum (1984) observa que ao escolher a indústria de bens de 
consumo duráveis, conforme o Plano de Metas, o país deixou de 
lado o projeto de implantação e expansão da indústria de base 
do governo Getúlio Vargas. O autor acrescenta que o modelo de 
governo de Juscelino Kubitschek trouxe importantes 
consequências para o país, entre elas: a desnacionalização da 

economia brasileira; o desequilíbrio nas contas externas, 
ocasionando elevação dos níveis de endividamento externo; o 
aumento de inflação e enfraquecimento da economia brasileira 
como - insegurança na agricultura; e o aumento das desigualdades 
regionais e as oscilações no controle socioeconômico.  Desta forma, 
a partir de 1950, a economia brasileira, principalmente a 
industrialização, transitou por novos caminhos, ou seja, o 
crescimento da indústria que antes era feito por empresas nacionais 
passou a ser guiado pelo capital estrangeiro, que de certa forma 
passou a controlar a economia brasileira.  
 Quanto ao capital estrangeiro Magalhães (2012) verifica que 
o mesmo entrou nos países periféricos naturalmente, sem necessitar 
de nenhum tipo de incentivos para atraí-los, o que pode ser 
questionado. No caso do Brasil pode ser observado que na época 
do café, o capital estrangeiro auxiliou na infraestrutura de ferrovia e 
portos, e recursos para instalação de serviços urbanos. Outro fato 
semelhante na economia brasileira veio a ocorrer na década de 
1950, quando as empresa transnacionais criaram filiais no setor fabril, 
como veículos automotores e eletrodomésticos.    
 O período compreendido entre 1961 e 1964, ficou marcado 
por grandes dificuldades de crescimento da economia brasileira 
com base na expansão da indústria de bens duráveis, e o país viveu 
um período de estagnação e recessão, Brum (1984). Já em 1964, no 
governo de Castelo Branco, foi formulado um programa de curto 
prazo com a finalidade de controlar a inflação e corrigir as distorções 
realizadas na economia brasileira (resultado da bruta substituição 
de importação da década de 1950 e do período de inflação). 
 No governo de Castelo Branco (1965/1966) houve reformas 
financeiras e fiscais coligadas à política econômica e de arrocho 
salarial, que levou a maior concentração na distribuição de renda, e 
que permitiu a "recuperação" da economia brasileira, logo em 1967, 
sendo esta "recuperação" conseguida através da expansão do 
setor de bens de consumo durável. Alcoforado (2003).
 Posterior a esse período de instabilidade econômica, o país 
teve um período de elevadas taxas de crescimento econômico, 
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sendo este momento chamado de "milagre econômico", e nesta 
fase a indústria foi a grande responsável por este desenvolvimento 
econômico, assim como também as atividades econômicas do 
setor público. Baer (1983) credencia também a este momento o 
fato de que sem ter acontecido as "políticas de estabilização", as 
"reformas institucionais" e o "planejamento de governo" em "nível 
de projeto", "dificilmente"  teriam ocorrida as altas taxas de 
crescimento econômico, um pensamento que foi muito difundido, 
mas que hoje é questionável, por não levar em conta o regime 
político ditatorial da época. 
 No final da década de 1970 o Brasil sofreu umas das 
principais crises econômicas, sendo um dos principais responsáveis 
por esta crise a ausência de ajustes na economia brasileira quanto 
aos problemas referentes a balanço de pagamento, causado 
pela elevação dos preços do petróleo no mercado internacional.              
 Contudo, entre 1950 a 1980, houve a expansão de 
aproximadamente 4,4% da renda per capita, e ao analisar alguns 
períodos em separado, verificam-se algumas oscilações, como 
por exemplo, no ano de 1950, que a renda per capita cresceu 4,1% 
a.a., e logo no início da década de 1960, sofreu uma queda 
considerável no seu crescimento, tendo, contudo, recuperado, 
em 1968 com o então "milagre econômico", que proporcionou um 
crescimento da renda per capita de aproximadamente 7,9% a.a, 
Ferreira (2013).   
 Portanto, o crescimento do PIB Real no período de 1945 a 
1980, esteve relacionado à expansão do Produto Industrial, e não 
com as oscilações do Produto Agrícola e do Valor das 
Exportações, como observado no gráfico 4. Conforme Barat 
(2007), o Produto Agrícola e o Valor das Exportações encontram-se 
agregado à industrialização e, a partir de 1970, ocorreu um 
crescimento representativo, influenciado pelos incentivos do 
governo e pelo próprio fortalecimento de uma posição mais 
constante para os novos produtos agrícolas e manufaturados 
brasileiros no mercado externo, Barat (2007).     

Gráfico 4: Evolução do PIB (incluindo componentes) e dos valores 
das exportações: Período 1947-1980 (Em índices, 1947 = 100)  

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBG.

 Alcoforado (2003) argumenta que o processo de 
industrialização aumentou a concentração regional das atividades 
econômicas, e tornou complexo ainda mais o processo da 
redistribuição. Nesse período, 1930 a 1980, veiculava alguma ideia 
de que a industrialização através da substituição de importação 
faria com que a economia brasileira viesse a torna-se mais 
independente dos países centrais, porém não sendo isso possível 
devido à entrada das empresas transnacionais, a relação de 
dependência aumentaria em relação aos mesmos.     
 Para Furtado (2001 b), o processo de substituição de 
importação constituiu uma das particularidades da industrialização 
dos países subdesenvolvidos, assim como outro ponto importante 
era que a substituição fora realizada de acordo com a assimilação 
de uma tecnologia que é fruto dos países centrais.
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 No que diz respeito ao Estado de Mato Grosso, neste 
segundo período, de 1930 a 1980, em análise, verifica-se a 
presença marcante da política de ocupação de fronteiras 
agrícolas, derivada da marcha para o Oeste, com objetivo de 
preencher espaços tidos como vazios no interior do país. Como 
resultado desta política destaca-se o fato de a economia de Mato 
Grosso ter incrementado o desenvolvimento da pecuária 
extensiva. Em algumas regiões, como é caso de Dourado (hoje 
pertencente ao Estado de Mato Grosso do Sul), diferentemente do 
restante do Estado, trabalhou-se fortemente com a modernização 
da pecuária, através do uso de tecnologias modernas, 
consequentemente, construíram bons índices de produtividades 
dos fatores de produção. Todavia, ambas as produções ainda 
eram para o atendimento da demanda externa, ou seja, a 
relação primária exportadora permanecia como o motor da 
economia mato-grossense. Há relatos também que ao final da 
primeira metade do Século XX, Mato Grosso presenciou um 
aumento na produção do arroz para o abastecimento do 
mercado interno, Pereira (2007). 
 Durante as décadas de 1950 e 1960, nota-se em Mato 
Grosso um crescimento mais de ordem quantitativa (aumento 
representativo em estabelecimentos agropecuários) do que 
qualitativa na produção agropecuária. Destaca-se neste período 
a parte norte do Estado, com o aumento na produção de itens 
básicos como: milho, arroz, feijão etc. Em especial na década de 
1960 a parte sul do Estado, deu um passo importante para a 
inovação tecnológica da produção pecuária, sendo também 
neste momento notado o surgimento da cultura da soja. O plantio 
da soja proporcionou ao Estado e principalmente a parte sul um 
grande avanço na modernização do campo, fato este 
comprovado através do aumento nos números de tratores na 
região. Já na década de 1970, a economia de Mato Grosso 
ganhou um melhor destaque nacional devido o abastecimento 
do mercado interno do Brasil e do mercado externo através do 
excedente de produção (agrícola e pecuária). Com o passar dos 

anos, no começo da década de 1980, a economia mato-grossense 
sofreu drásticas mudanças nas suas relações técnicas, econômicas 
e no arranjo das forças produtivas interna, marcando de fato, assim, 
a modernização da agricultura de Mato Grosso, conforme Pereira 
(2007).   
 Mato Grosso atualmente vem destacando-se em âmbito 
nacional devido as suas atividades agropecuárias, sendo um dos 
principais produtores e exportadores do Brasil. O principal produto é 
a soja, sendo os municípios de Sorriso, Sapezal e Campo Novo do 
Parecis os principais produtores. Na cultura da soja, em 2010, Mato 
Grosso foi o primeiro produtor, com 18,8 milhões de toneladas, e 
também com a cultura do algodão, com aproximadamente 1,4 
milhão de toneladas, na cultura do arroz foi o terceiro maior a 
produzir aproximadamente 687,1 mil toneladas, e, além disso, o 
Estado possui o maior rebanho bovino, com 28,8 milhões de 
cabeças, SEPLAN (2012). O agronegócio em Mato Grosso 
representou aproximadamente 70% do PIB do Estado. Em algumas 
regiões como: Norte, Centro-Sul e Sudeste do Estado nota-se, nesses 
períodos, alguns focos de indústria de transformação nos segmentos 
de alimentos e confecção de vestuário. E, na região Sudoeste a 
extração do calcário aprece com forte evidência, representando 
aproximadamente 9,8% da produção nacional, algo em torno de 
3,5 bilhões de toneladas para o ano de 2005, CNT (2011).  
 É preciso, no entanto, compreender melhor como se deu a 
participação de Mato Grosso na formação total da riqueza do País. 
No período entre 2005 a 2009, nota-se uma participação estável, ou 
seja, com taxas variáveis entre 1,5% e 1,9% do PIB brasileiro, sendo a 
mesma considerada uma representatividade tímida, ainda, porém, 
quanto à variação do volume produzido, o Estado ficou acima da 
média nacional. Esta participação do Estado acima da média 
nacional pode ser explicada principalmente pelo alto rendimento 
da produção agropecuária, com destaque para a soja que na safra 
de 2010/2011 teve um rendimento médio na produção de 3.190 
quilos por hectare, acima das médias de 3.106 kg/ha do Brasil e de 
2.299 kg/ha dos Estados Unidos, SEPLAN (2012). Segundo a própria 
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Secretaria de Planejamento de Mato Grosso as vantagens 
comparativas conquistadas nos produtos agropecuários também 
contribuíram para expandir a participação do Estado no volume 
das exportações brasileiras e também na região Centro-Oeste. 
Esta participação teve uma expansão considerável, no ano de 
2000, com uma taxa anual de 1,9%, e em 2010 a taxa alcançou o 
patamar de 4,2%. Com isso, Mato Grosso, em 2010, passou a ser o 
maior exportador da região, sendo responsável por 54,1% de todas 
as vendas do Centro-Oeste. 
 Diante desses aspectos econômicos considerados 
positivos apresentados por Mato Grosso na última década, pode-
se classificar a economia do Estado como de exportadora de 
produtos primários. Porém, isto parece ser preocupante quando se 
observa que os bens industrializados de Mato Grosso representam 
apenas 7,7% das exportações, e mais ainda quando verificamos 
que 99,3% do total dos bens importados são produtos 
industrializados. Essa elevada exportação de produtos primários, 
sem nenhum tipo de processamento industrial que possa agregar 
valor à produção do Estado, tem deixado a economia mato-
grossense suscetível às oscilações do mercado internacional. Com 
isso, fica o alerta de que Mato Grosso deve procurar repensar sua 
estrutura produtiva, SEPLAN (2012).           
 No que tange ao aspecto social - demografia, saúde, 
trabalho e renda - o Estado veio apresentando alguns avanços nas 
últimas décadas, porém, ainda bastante acanhado, em especial 
nas regiões mais afastadas da Capital.
 Mato Grosso, na década de 1940, tinha aproximadamente 
192.531 habitantes, em 2010 este número passou a 3.033.991 
habitantes, sendo que destes, em torno de 82%, vivem na zona 
urbana. Importante observar que no período entre 1940 e 1970 o 
crescimento populacional deu-se de forma lenta. Foi somente a 
partir da década de 1970 que o crescimento populacional no 
Estado, em especial na região norte, teve elevado crescimento. 
Mato Grosso entre 1970 e 1980 obteve um crescimento anual de 
6,62%, enquanto que no Centro-Oeste e Brasil o mesmo foi de 

2,98% e 2,49%, respectivamente. Na década seguinte o Estado 
permaneceu no mesmo ritmo, sendo observada, no começo de 
1991, uma retração até a primeira década do século XXI, com uma 
taxa de 2% ao ano. Esta diminuição no seu crescimento pode ser 
explicada pela enérgica queda dos fluxos migratórios, SEPLAN 
(2010).   
 Na área da saúde o Estado de uma forma geral não 
apresentou grandes transformações. Ainda persistem sérios 
problemas como: a falta de leitos, equipamentos e novas 
tecnologias na área hospitalar. Mato Grosso, na década de 2000, e 
nesta segunda década deste novo milênio passa por uma crise, no 
sentido de que a oferta não suporta tamanha demanda da 
população, como por exemplo, exames e cirurgias. Ao observar o 
período de 1999 a 2009, nota-se um decréscimo no total de hospitais 
do Estado, isto justificado pelo grande número de hospitais privados 
fechados, de 126 para 88, quanto aos hospitais públicos percebe-se 
um pequeno aumento de 51 para 59. Transformando esses hospitais 
em capacidade instalada tem-se um total de 7.142 leitos existentes 
para o ano de 2009, sendo 58,2% pertencente Sistema Único de 
Saúde - SUS, tendo ao final o índice de 2,3 leitos por mil habitantes, 
SEPLAN (2010). 
 Ao analisar a taxa de mortalidade infantil, considerada um 
dos indicadores significativos das circunstâncias de vida e 
desenvolvimento de uma população, que impacta também nas 
condições socioeconômicas e ambientais do meio em que a 
criança nasce, percebe-se que em Mato Grosso houve um pequeno 
acréscimo, sendo que, em 1997, a taxa era de 26,7 mortes para 
cada mil crianças nascidas vivas, e em 1999, a taxa passou a 16,2. 
Portanto, observa-se uma melhora das condições médico-sanitário 
e socioeconômica do Estado, SEPLAN (2008).    
 Quanto ao desemprego em Mato Grosso nota-se que entre 
2008 e 2009, devido à crise, houve um aumento de 0,4 pontos 
percentuais, de 5,8% para 6,2, e a população desocupada 
aumentou em 9,5%, ou seja, de 94 mil para 103 mil habitantes. Mesmo 
assim, conclui-se que essa taxa de desemprego ficou abaixo da 
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média apurada no período de 2001 a 2008, com 6,9%. Verifica-se 
também quando discuti sobre emprego e renda em Mato Grosso, 
que o rendimento médio do trabalho alcançou em 2009, o valor 
próximo de R$ 1.006,00. Sobre o trabalho formal, nota-se que entre 
2004 e 2009, ocorreu um aumento de aproximadamente 31,7%, 
passando de 472.6 mil para 622.4 mil posto de trabalho. Para o 
mesmo período foi apurado um crescimento de 10,5% da 
população economicamente ativa (PEA) e 9,3% de população 
residente, resultando num crescimento três vezes acima do 
crescimento populacional.       

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo abordou os modelos de desenvolvimento 
econômico ocorridos no período extrativista entre 1880 e 1930, e 
no período da industrialização, de 1930 a 1980, tendo em vista 
subsidiar a compreensão do modelo de desenvolvimento da 
economia mato-grossense.
 Na trajetória da história econômica de Mato Grosso 
percebe-se que o modelo de desenvolvimento adotado foi o da 
produção de produtos primários voltado para o mercado externo, 
e ainda nesta segunda década do século XXI o Estado mantém 
essa forte herança do passado colonial.
 O modelo agroexportador mato-grossense representa, 
aproximadamente, 70% do PIB estadual, e proporciona ao Estado 
o título de maior produtor e exportador de grãos. Porém, com tudo 
isso, cabe ressaltar que esse valor representa aproximadamente 
somente 2% do PIB nacional.   
 Com isso, o Estado deve repensar o seu modelo de 
desenvolvimento econômico, e algumas políticas na aérea 
industrial, como forma de agregar essa potencialidade precisa ser 
incentivada no Estado. A médio e longo prazo, o Estado poderia 
ter em sua base econômica a produção de produtos primários e 
industriais, um mercado interno mais ampliado, menos desigual, e, 
portanto, "verdadeiramente" democrático.         

NOTAS

 Este artigo baseia-se na dissertação de mestrado "Logística de 
Transporte e Desenvolvimento Econômico no Estado de Mato Grosso 
na primeira década do século XXI", sob a orientação do Prof. Dr. 
Fernando Tadeu de Miranda Borges.
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RESUMO

 Com base nas principais Escolas: Clássica, Neoclássica, 
Marxista e Keynesiana, analisam-se: crescimento, desenvolvimen-
to e desenvolvimento econômico na agricultura, compreendidas 
como categorias econômicas e apontando trilhas de convergên-
cias teóricas entre elas. Inicialmente verifica-se que, com perspec-
tiva reducionista, as análises sobre crescimento e desenvolvimento 
econômico se encaminham para entendimento de que, com 
unicidade de interpretação, representam simples incremento da 
produção física de uma economia ao longo do tempo. Como 
esse reducionismo gera a necessidade de se avançar na direção 
de outras compreensões, centra-se o debate no desenvolvimento 
social, onde se inserem dimensões como saúde, educação, 
moradia, nutrição e cultura; posteriormente, o cerne dos argu-
mentos concentra-se no desenvolvimento econômico na agricul-
tura, que exerce papel estratégico na redução da pobreza e da 
desigualdade da distribuição de renda, conducentes ao aumen-
to da equidade social. 

Palavras-chave: Crescimento Econômico. Desenvolvimento 
Econômico. Desenvolvimento na Agricultura. 

ABSTRACT

 Based on the main schools: Classical, Neoclassical, 
Keynesian and Marxist, are analyzed: growth and economic 
development in agriculture, understood as economic categories 
and pointing tracks theoretical convergences between them. 
Initially it appears that, with reductionist perspective, the analysis of 
economic growth and development head into understanding 
that, with unity of interpretation, represent simply increasing the 
physical output of an economy over time. As this reductionism 
generates the need to move toward other understandings, the 
debate focuses on social development, which fall within 

dimensions such as health, education, housing, nutrition and culture; 
later, the heart of arguments focuses on economic development in 
agriculture, which plays a strategic role in reducing poverty and 
inequality of income distribution, leading to increased social equity.

Keywords :  Economic Growth. Economic Development. 
Development in Agriculture.

INTRODUÇÃO

C
omo reconhecem as pessoas que fazem parte do ambiente 
acadêmico, a abordagem teórica é indispensável para a 
organização e a sistematização das ideias, assim como para 

o entendimento mais apropriado do contexto empírico, posto que, 
ao se ancorar uma investigação aplicada em determinado modelo 
teórico, viabiliza-se melhor e mais confiável entendimento dos 
assuntos pesquisados. Diante disso, com adoção exclusivamente de 
temas teóricos e delineando-se convergências entre eles ao longo 
da história do pensamento econômico, esse artigo aborda 
interpretações sobre crescimento econômico, desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento na 
agricultura.
 É desnecessário se afirmar que as contribuições teóricas das 
Escolas em economia sobre o crescimento e o desenvolvimento 
econômico, por serem mutantes ao longo do tempo, se revelam 
instigantes para as lentes da pesquisa acadêmica, em especial, 
pela falta de consenso entre os estudiosos sobre as diferentes 
interpretações que acompanham as trajetórias cognitivas dessas 
categorias ao longo da história do pensamento econômico.
 Dada a importância da rota de expansão dessas análises e 
pelo fato de que as métricas dos agregados econômicos, realizadas 
por intermédio de múltiplos indicadores, retratam as relações e a 
estrutura de qualquer sociedade, esse artigo traz síntese possível 
acerca dessas matérias, sem, por natural, se ter a pretensão de se 
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abarcar todos os assuntos ou tópicos indispensáveis para um 
itinerário de discussão mais amplo ou mais completo do debate.
 Em linhas gerais, com início no final do Século XVIII e com 
final no início da segunda metade do Século XX, o artigo analisa 
como a expressão crescimento econômico se transmuta para 
desenvo lv imento  econômico,  em segu ida para  o  
desenvolvimento social e, em plano menos abstrato, como essa 
linha de análise se encaminha para o seio de uma atividade da 
economia, tipificada pela agricultura. As extrações teóricas aqui 
discutidas, entretanto, reafirmando-se, apontam um caminho 
possível dos comentários tecidos, pois há muitas outras veredas 
abertas e pavimentadas pelas ciências sociais, em geral, e pelas 
ciências econômicas, em particular, ao longo da história do 
pensamento econômico.
 Além desta introdução, o artigo possui quatro capítulos; no 
primeiro, a partir do limiar da economia como ciência, abrigando 
contribuições dos pensadores considerados mais relevantes, o 
eixo teórico da análise posiciona-se na transição do termo 
crescimento para o desenvolvimento econômico e no 
entendimento dessas duas categorias estritamente como 
aumento físico da produção; no segundo, aborda-se o 
desenvolvimento econômico enquanto desenvolvimento social, 
se constituindo, sob essa ótica, em perspectiva analítica com 
influência magna na vida e no dia a dia das pessoas; no terceiro, 
destaca-se como o debate sobre desenvolvimento econômico se 
direciona para atividade ou segmento da economia, em singular, 
para a agricultura; no quarto capítulo, constam os comentários 
finais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMO CRESCIMENTO ECONÔMICO

 Depois das contribuições do Mercantilismo e da Escola 
Fisiocrata, a economia foi considerada ciência a partir da 
emergência da Escola Clássica, cujos principais pensadores, 
como todos sabem, foram: Adam Smith (1723-1790) e David 

Ricardo (1772-1823). Através da sua obra seminal: Uma investigação 
sobre a Natureza e a Causas da Riqueza das Nações, publicada em 
1776, o liberalismo econômico é entendido por Adam Smith como 
conjunto de ideias que fundamentam de maneira bem definida a 
lógica interna e os movimentos da economia. O modelo elaborado 
por  Adam Smith, dentre muitas outras bases, se ancora e se 
expande a partir do egoísmo individual, viabilizando a transição das 
suas análises do plano individual para o coletivo, nessas condições, 
definindo e modelando uma sociedade coesa e estável. 
 Contudo, conforme orientação de Thomas Hobbes (1588-
1679), o egoísmo deve ser concebido como categoria teórica 
socialmente positivada. Assim interpretado, considerando os  
ensinamentos da filosofia que se sustenta no empirismo-racionalismo 
e como o egoísmo faz parte da natureza humana, ele deve ser 
interpretado em perspectiva atemporal, pois:

O homem natural é um conceito que não muda 
com o passar dos anos, visto que todos os homens 
s ã o  s e m p r e ,  e m  t o d o s  o s  t e m p o s ,  
substancialmente iguais entre si. Com efeito, o 
homem natural hobbesiano é um conceito que 
trata da natureza do homem em todos os tempos 
(CASTRO, 2007, p.65). 

 Desse modo, os argumentos desse ideário se sustentam no 
egoísmo individual socialmente positivado, isto é, pressupondo que 
cada ser procura atingir seus objetivos e que os agentes econômicos 
interagem de modo independente. Entretanto, não se deve 
esquecer que, para que os movimentos do modo de produção 
capitalista ocorram de forma natural, deve-se abranger nesse 
quadro os demais elementos teóricos que fundamentam o 
liberalismo, com destaque para a liberdade das empresas, 
propriedade privada, liberdade de contrato e liberdade de câmbio, 
que, em conjunção, viabilizam o progresso coletivo com 
estabilidade ou coesão social, com a presença da “mão invisível”, 
enquanto categoria analítica. 
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 Com esse enfoque e uma vez compreendendo-se os 
mecanismos intrínsecos ao mercado, com plataforma no modelo 
de Adam Smith, pode-se “mensurar” o desenvolvimento de 
acordo com o número de trabalhadores produtivos em relação 
aos improdutivos, bem como por intermédio da redução do 
desemprego de mão de obra e da evolução da renda média do 
conjunto da população (SOUZA, 1997, p. 16). Por sua vez, a 
evolução da dinâmica do capitalismo a partir da renda média da 
população fez com que muitos pensadores, de forma 
simplificada, infiram o crescimento econômico: “como o aumento 
contínuo do produto nacional ao longo do tempo”. 
 Essas duas inferências, como se depreende, viabilizam a 
unificação teórica entre crescimento e desenvolvimento 
econômico enquanto elementos que imprimem dinamismo ao 
modo de produção capitalista, assim como às questões 
distributivas entre classes sociais, presentes na obra de Adam 
Smith, como destaca Adelman (1972, p. 24): “Sua preocupação 
principal foi evidentemente a questão dinâmica do crescimento e 
desenvolvimento, embora sua teoria do valor e distribuição tenha 
recebido relativamente mais atenção na história do pensamento 
econômico”.
 Por sua vez, David Ricardo (1772-1823), no livro Princípios de 
Economia Política e Tributação, publicado em 1817, também se 
preocupou com a formação da riqueza nacional, assim como 
com aspectos distributivos entre as classes sociais, particularmente 
com a distribuição dessa riqueza entre capitalistas, trabalhadores 
e proprietários de terras. Nesse livro clássico, entretanto, segundo 
determinadas condições e hipóteses, ele “previu que as 
economias capitalistas acabariam num estado estacionário, sem 
acumulação de capital e, por conseguinte, sem crescimento, 
também em decorrência dos rendimentos decrescentes na 
agricultura” (THIRLWALL, 2005, p. 21). Diante dessas evidências, 
para Ricardo:

O grande problema do crescimento 
econômico estava na agricultura, incapaz de 

produzir alimentos baratos para o consumo dos 
trabalhadores, o que gerava elevações dos 
salários nominais e do valor dos fundos de salários, 
necessários para contratar trabalhadores 
produtivos, adquirir meios de produção e 
aumentar o nível do produto (SOUZA, 1997, p. 
101).    

 Com alusão ao estado estacionário e recordando-se que as 
análises do modelo idealizado por David Ricardo se processam com 
três tipos de renda: lucros, auferidos pelos capitalistas, renda da 
terra, auferida pelos latifundiários, e salários, auferidos pelos 
trabalhadores, esse estado reflete movimento de convergência 
para zero do lucro dos capitalistas, explicado pelo aumento da 
renda da terra dos latifundiários face à expansão do cultivo das 
terras menos férteis e com pior localização, que gera incremento da 
renda nas terras mais férteis e melhor situadas, pressupondo-se a não 
alteração dos salários, que gravitam em torno do nível de 
subsistência. A formulação e efetivação de políticas apropriadas, 
porém, pode evitar o alcance desse estado estacionário, como o 
trajeto ao longo do tempo do modo de produção capitalista tem 
revelado.
 Como ilustração, os caracteres desse ambiente teórico 
criaram as condições para que muitos autores concluam que a mais 
relevante questão que Ricardo analisou está focada na distribuição 
do produto nacional entre as classes sociais do modo de produção 
capitalista, entrementes: 

O problema que ele persegue é o mesmo que 
Smith: o estudo do crescimento econômico. 
Acontece que a composição de classes foi 
considerada por ele como um fator tão 
condicionante do crescimento econômico que 
tal crescimento não poderia ser explicado se não 
se partisse do estudo de como o produto social se 
distribui entre as classes (ARAÚJO, 1986, p. 37). 
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 Após as contribuições da Escola Clássica, aqui ilustradas 
pelos aportes de Adam Smith e David Ricardo, comenta-se sobre 
as extrações da Escola Marxista voltadas à discussão sobre 
crescimento econômico, com base nos escritos de Karl Marx (1818-
1883). Para essa Doutrina, centrada no antagonismo dialético 
entre forças e relações produtivas, o modo de produção 
capitalista se movimenta e se transforma a partir de contínuos 
desequilíbrios, moldados, por lógico, pelas suas contradições 
internas, determinadas, reafirmando-se, pela dialética imanente 
às suas forças e relações de produção. A partir da interação das 
categorias do modelo marxista, essas contradições causam o 
decrescimento da taxa de lucro, cujo caminho se fertiliza e se 
acelera pela concorrência entre as empresas e define o itinerário 
da economia para o estado estacionário. 
 Destarte, considerando as contribuições contidas nos três 
volumes da sua obra mais importante: O Capital, lembrando que o 
primeiro volume foi publicado em 1867, o crescimento econômico 
é entendido como categoria que se notabiliza pelo desequilíbrio, 
ratificando-se, latente à dinâmica do próprio capitalismo. Com 
suporte nesses argumentos, assim como Ricardo: “Karl Marx 
também previu uma crise decorrente da redução do lucro, mas 
por um mecanismo diferente, relacionado com a concorrência 
entre capitalistas e superprodução” (THIRLWALL, 2005, p. 22).   
 Em adição, alicerçada na mesma linha ideológica da 
Escola Clássica, a partir do final dos anos sessenta do Século XIX, 
com adoção do método marginalista, emergiu outra escola de 
pensamento econômico: a Neoclássica, cujos principais 
pensadores iniciais foram William S. Jevons (1735-1882), Léon 
Walras (1834-1910), Carl Menger (1840-1921), e mais tarde: Alfred 
Marshall (1842-1924). Com recorrência às análises ahistóricas, 
dentre suas principais hipóteses, essa doutrina considera que todos 
os mercados se equilibram, não admite a existência de classes 
sociais e, assim sendo, suas análises não se marcam pela presença 
de conflitos no seio da sociedade. Além disso, assim como a Escola 
Clássica a Escola Neoclássica também pressupõe que os agentes 
econômicos exibem e manifestam plena racionalidade.

 Como se percebe, esse ideário recorre a hipóteses não 
aderentes à realidade empírica, como, por exemplo, a inexistência 
de classes sociais. Ademais: “A visão neoclássica, com sua ênfase 
nas virtudes do mercado auto-regulado e no equilíbrio instantâneo, 
colocou o peso do desenvolvimento na flexibilidade dos preços e 
dos salários, o que manteria a economia crescendo com pleno 
emprego”, conforme afirma Netto (2002, p. 89). Portanto, para a 
Escola Neoclássica, o pleno emprego dos fatores de produção se 
constitui em estado natural da economia, que, aliás, também é 
verdadeiro para a Escola Clássica. Por conseguinte, a Escola 
Neoclássica concebe que o crescimento e o desenvolvimento 
econômico podem ser logicamente inferidos:

No fim do século XIX e início do século XX, a 
economia foi dominada pela teoria neoclássica 
do valor, sob a influência de Jevons, Walras e, em 
particular, dos Princípios de Economia de 
Marshall, publicados em 1890. O crescimento e o 
desenvolvimento eram vistos como um processo 
evolut ivo natura l ,  aparentado com o 
desenvolvimento biológico no mundo natural 
(THIRLWALL, 2005, p. 23).

 Por seu turno, em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro 
e da Moeda, publicada em 1936, John Maynard Keynes (1883-1946) 
realça o papel da demanda agregada, mais particularmente da 
demanda efetiva, no crescimento do nível de atividade da 
economia, diferentemente da visão dos economistas da Escola 
Clássica, que centraram suas análises na oferta agregada. Além 
disso, dentre outras relevantes contribuições a Escola Keynesiana 
mostrou que o pleno emprego não se constitui em estado natural da 
economia capitalista, em contraste com a visão da Escola Clássica 
e da Neoclássica. 
 A partir de então, ao sabor do ideário keynesiano, as rotas do 
crescimento econômico se revelam dependentes da ocupação 
gradual da ociosidade da economia. Além do mais, juntamente 

REVISTA ELETRÔNICA 11    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

185



com seus determinantes, o investimento passa a se constituir na 
variável estratégica para o desenvolvimento econômico quando 
a capacidade ociosa da economia se esgota. A partir dessa 
dedução, em decorrência da inexistência de ociosidade, a teoria 
keynesiana se inscreve em ótica analítica de longo prazo.  
 Mais detalhadamente, de modo diferente do 
entendimento da Escola Neoclássica e da Clássica, a Escola 
Keynesiana se revela literalmente cética quanto à capacidade 
do mercado se movimentar com pleno emprego dos fatores de 
produção, pois apreendia que o estado natural da economia 
ocorre com capacidade ociosa dos recursos ou fatores de 
produção. Entretanto, a despeito de ser majoritariamente estática 
e de curto prazo, em diversas partes da Teoria Geral se constatam 
extrações teóricas inseridas no longo prazo, onde se evidenciam 
causas do crescimento do investimento e dos seus efeitos sobre a 
renda e o emprego de mão de obra, logo:

Variáveis atuando no curto prazo, como 
deficiência de demanda efetiva, rigidez de 
preços e salários e baixa propensão a investir, 
geram taxas de crescimento econômico, no 
longo prazo, de magnitudes insuficientes para 
manter o produto efetivo no nível do produto 
potencial de pleno emprego (SOUZA, 1997, p. 
155).  

 A partir dessas guaridas teóricas, foram elaborados 
diversos modelos de crescimento econômico com raízes teóricas 
na teoria keynesiana. Dentre eles, construído e publicado nos final 
dos anos trinta do Século XX, destaca-se o de Harrod-Domar, 
desenvolvido independentemente pelo britânico Sir Roy F. Harrod, 
em 1939, e pelo norte-americano Evsey D. Domar, em 1946. 
Considerado precursor dos modelos de crescimento exógeno, ele 
difunde que o crescimento de uma economia depende do nível 
de poupança e da produtividade do capital, e que, em singular, o 
pleno emprego não se constitui em estado natural da economia, 

revelando, nesses termos, sua inspiração e seus fundamentos 
keynesianos. Para Sandroni (1985, p. 282): “O modelo de Harrod-
Domar pode ser visto como uma tentativa de concretizar a teoria 
keynesiana da determinação dinâmica da renda, considerando os 
efeitos de certas variáveis no tempo”. 
 Também postulando que o pleno emprego não consiste em 
estado natural da economia, dessa forma alinhando-se às extrações 
keynesianas, outro modelo de crescimento econômico que pode 
ser mencionado é o de Nicholas Kaldor, com origem no artigo 
Estabilidade e Pleno Emprego, publicado em 1938.  Além do modelo 
de Harrod-Domar e o de Kaldor, muitos outros podem ser citados, 
pois:

O modelo de Harrod (e Domar) forneceu o ponto 
de partida para os grandes debates da 
e c o n o m i a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  q u e  
preocuparam grande número de economistas 
profissionais durante pelo menos três décadas, 
entre meados da década de 1950 e da década 
de 1980. As frentes de batalha foram traçadas 
entre a escola neoclássica e a escola keynesiana 
(THIRLWALL, 2005, p. 26).

 Um resumo dos comentários alusivos à abordagem 
keynesiana pode ser elaborado tendo como pano de fundo o 
reconhecimento que os aportes dessa doutrina se alicerçam na 
Escola Neoclássica. Dessa maneira, ao se discernir que o ideário 
keynesiano germinou do ambiente neoclássico, deduz-se que essas 
duas vertentes teóricas compartilham o entendimento que o 
desenvolvimento econômico depende essencialmente da 
flexibilidade dos preços e dos salários, indispensáveis para que o 
crescimento da economia se processe com pleno emprego dos 
recursos produtivos. 
 Dessa forma, deduz-se que o desenvolvimento econômico 
com o recorte da visão keynesiana torna-se factível quando a 
economia esgota sua capacidade ociosa, ou seja, quando opera 
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com pleno emprego dos recursos, apesar das interpretações 
anteriores segundo as quais o pleno emprego não se constitui em 
estado natural da economia para esse ideário. A despeito desse 
entendimento pelos keynesianos, todavia, a Teoria Geral abriga 
espaços para a inexistência de capacidade ociosa, de outra 
forma, Keynes não teria dado tanta atenção teórica ao 
investimento e aos seus determinantes enquanto variáveis 
propulsoras dos agregados macroeconômicos. 
 Outrossim, antes de se avançar, registra-se a contribuição 
extremamente importante de Joseph A. Schumpeter (1883-1950) 
para o debate ora em curso, destacando a influência das 
inovações técnicas sobre o crescimento econômico:

A interessante visão schumpeteriana colocou a 
ênfase sobre os investimentos autônomos que 
incorporavam as inovações técnicas. Essas 
últimas são as bases do crescimento 
econômico e dos novos empregos porque 
promovem a mudança da estrutura produtiva 
(THIRLWALL, 2005, p. 28).

 Em decorrência desse e de muitos outros subsídios sobre a 
origem, caracteres e evolução do capitalismo, a obra: A Teoria do 
Desenvolvimento Econômico, de Joseph A. Schumpeter (1883-
1950), publicada em 1912, revela-se como a “contribuição 
neoclássica mais importante para a compreensão da dinâmica 
dos sistemas capitalistas” (ADELMAN, 1972, p. 92). Nesse livro, além 
disso, realça-se a função do empresário e das inovações 
tecnológicas no crescimento econômico:

A análise de Schumpeter, como a dos clássicos, 
coloca em destaque o dinamismo da oferta na 
explicação do crescimento econômico. Não 
há uma preocupação com a taxa de salários e 
com o nível da demanda efetiva. Enquanto 
novos produtos e novos processos de 
produção estiverem sendo adotados pelo 

empresário inovador, com o auxílio do crédito 
bancário, a economia estará em crescimento 
(SOUZA, 1997, p. 174). 

 De acordo com os itens do quadro teórico delineado por 
esse pensador se constata que, como a inovação, o crescimento e 
as transformações se internalizam nos movimentos do modo de 
produção capitalista, naturalmente se deduz que esse ele destaca, 
não o crescimento, mas o desenvolvimento econômico, que: “É 
uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, 
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o 
estado de equilíbrio previamente existente” (SCHUMPETER, 1982, p. 
47).
 Uma vez abordados esses assuntos, como tentativa de se 
fazer um resumo, verifica-se que no período entre 1945 e 1965, na 
mesma linha cognitiva que contempla a unicidade ente 
crescimento e desenvolvimento econômico, comentada 
anteriormente e apoiada na roupagem teórica de Adam Smith, o 
d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o  f o i  c o m p r e e n d i d o  
predominantemente  como crescimento econômico para a 
literatura dominante: 

The process by which an economy is transformed 
from one whose rate of growth of per capita 
income is small or negative to one in which a 
significant self-sustained increase of per capita 
income is a permanent long-run feature 
(ADELMAN, 1961, apud ARNDT, 1987, p. 50). 

 À luz dessa interpretação, como o crescimento econômico 
geralmente traz consigo incremento da renda per capita, que, por 
sua vez, provoca elevação da quantidade de bens consumida e 
como a renda per capita atua como medida do padrão de vida das 
pessoas, a elevação da renda per capita e o crescimento 
econômico se locomovem em sincronia, que, por sua vez, tipificam 
vetores do desenvolvimento econômico. Dessa forma, ao se 
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considerar a elevação da renda per capita como métrica tanto 
do crescimento quanto do desenvolvimento econômico, a renda 
per capita se estabelece como indicador de bem estar, 
independentemente de outros fatores concernentes ao tecido 
social, como o nível de desigualdade da distribuição de renda 
entre as classes sociais, taxa de desemprego de mão de obra, 
condições de saúde, etc.. 
 Não obstante, embora essa inferência tenha acentuada 
relevância para a economia teórica e a aplicada, posto que ela 
afere a relação direta que se consolida entre crescimento 
econômico e renda per capita, que, em conjunto, gestam o 
desenvolvimento econômico, é necessário se avançar na direção 
de trilhas teóricas alternativas, preferencialmente com a 
incorporação de elementos novos, dentre os quais, os sociais, 
como se faz logo a seguir, posto que, à margem de juízo de valor, 
minimamente, o desenvolvimento econômico deve abrigar 
fenômenos socialmente desejáveis.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Não se discute que os componentes teóricos e a lógica 
interna que acompanham cada das Escolas abordadas se 
tornaram amplamente aceitos e propagados no ambiente 
acadêmico, entretanto, vários pensadores não demoraram a 
perceber que o crescimento econômico é uma condição 
necessária, mas insuficiente para se alcançar o desenvolvimento 
econômico, ou seja, ele: “means more than growth in national 
product” (STALEY, 1944, apud ARNDT, 1987, p. 52). Dessa forma: 
“Raising per capita income is not enough ….. Unless the higher 
income per capita means a higher standard of living for the 
majority of people” (HAKIM, 1952, apud ARNDT, 1987, p. 52).
 A partir desse ponto de inflexão, de maneira 
analiticamente consistente, a capacidade produtiva e a 
distribuição de renda passaram a conectar o crescimento e 
desenvolvimento econômico: “steadier use of existing productive 

capacity and more even distribution of its fruits would yield fairly 
satisfactory living standards” (HAKIM, 1952, apud ARNDT, 1987, p. 52).   
Por outro lado, com foco na desigualdade da distribuição de renda 
e na pobreza, outros autores enfatizaram que: “Growth, if associated  
with an increasing inequality in the distribution of income, is consistent 
with an increase both in the absolute  numbers and in the 
percentage of the total population which is living in squalid and 
diseased poverty” (VINER, 1952, apud ARNDT, 1987, p. 53). 
 Nesse cenário, no limiar dos anos 60 do Século XX, reforçando 
ilações anteriores, o olhar que equalizava crescimento com 
desenvolvimento econômico já enfrentava vozes discordantes, isto 
é, alguns pensadores destacaram a relevância da discussão sobre 
desenvolvimento econômico ir além do crescimento da produção 
física. O desenvolvimento econômico, ao sabor dessa assimilação 
alternativa, deveria incorporar, em particular, determinados 
objetivos sociais, como saúde, educação, nutrição e cultural, 
conducentes à melhoria da qualidade de vida da maioria das 
pessoas, porquanto: 

The problem of the underdeveloped countries is 
not just growth, but development. Development is 
growth plus change; change, in turn, is social and 
cultural as well as economic, and qualitative as 
well as quantitative….. The key concept must be 
the improved quality of people´s  life  (SINGER, 
1965, apud ARNDT, 1987, p. 89). 

 Segundo essa linha de argumentos, concebe-se 
desenvolvimento econômico como:

As alterações da composição do produto e a 
alocação de recursos pelos diferentes setores da 
economia, de forma a melhorar os indicadores 
de bem-estar econômico e social (pobreza, 
desemprego, desigualdade, condições de 
saúde, alimentação, educação e moradia) 
(VASCONCELLOS & GARCIA, 1998, p. 205).
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 Ainda de acordo com essa perspectiva:

O desenvolvimento econômico é um processo 
complexo de mudanças e transformações 
sociais, através do qual a sociedade consegue 
produzir maior quantidade de bens e serviços 
destinados a satisfazer as sempre crescentes e 
diversificadas necessidades humanas. O 
processo de mudanças e transformações 
sociais é tomado aqui em seu sentido mais 
amplo, cobrindo todos os aspectos da vida 
social. Comumente, o dispositivo acionador 
desse processo assenta-se nas inovações 
tecnológicas e na maior capacitação cultural 
da humanidade (VIANA, 1978, p. 57).

 Em síntese, a partir dessa leitura, incorporando novos 
entendimentos, que deslocaram os limites das discussões 
pertinentes ao desenvolvimento econômico, a centralidade 
desse  debate  migrou  para  uma nova categor ia :  
“desenvolvimento social”, durante o período 1965-1975. Com essa 
nova lente teórica, ao longo desse período, o núcleo dos 
argumentos passaram a focar: o nível de emprego de mão de 
obra, a equidade da distribuição de renda, a atenuação ou 
eliminação da pobreza, a satisfação das necessidades básicas, e 
questões assemelhadas. Assim, como resumo dessas abordagens: 
“Some equate development with GNP growth, others include any 
number  o f  soc ia l l y  des i rab le  phenomena in  the i r  
conceptualization” (SHARACHCHANDRA, 1991, p. 609).     
 A propósito, essas duas linhas de exploração teórica, 
abarcando distintas fases da interpretação e com compreensões 
divergentes sobre crescimento e desenvolvimento econômico, 
passam a exprimir maior maturidade analítica no sentido de se ter 
elementos teóricos para uso em pesquisas mais elaboradas, 
atuando como plataformas voltadas às percepções mais 
maduras e confiáveis das investigações aplicadas. 

 No entanto, não obstante esses avanços, ainda era preciso 
progredir na direção da aplicabilidade dessas interpretações em 
setores  ou at iv idades da economia,  contemplando 
desenvolvimento como mudança dirigida. Em outras palavras, um 
caminho possível que conduz ao aprimoramento dos 
conhecimentos sobre desenvolvimento econômico pode ser 
identificado ao se entender que: “The point to be noted is that 
development is a processo of directed change. Definition of 
development thus embody both (a) the objectives of this process, 
and (b) the means of achieving these objectives”, como afirma 
Sharachchandra (1991, p. 609).
 Com o alongamento das trilhas do conhecimento sobre os 
assuntos ora em reflexão, ou seja, com o deslocamento das 
fronteiras cognitivas dos temas centrados no desenvolvimento 
econômico,  as análises aplicadas ancoradas nessa categoria 
alcançaram mais clareza e simplicidade, na medida em que, de 
forma natural e sequenciada, adotaram componentes de 
mudança dirigida, sejam espaciais, sejam setoriais, ou com outros 
recortes. 
 A partir dessa fase da pesquisa, se descortinaram caminhos 
viáveis na direção da evolução da qualidade dos modelos teóricos, 
posto que, tomando o surgimento desse prisma analítico como 
referência, depois dele floresceram interpretações que tornaram 
factíveis mudanças dirigidas, interligadas à “escolha do caminho” 
da investigação, isto é, ao método adotado. Uma dessas 
possibilidades se torna viável se o desenvolvimento econômico for 
discutido no âmbito dos segmentos ou atividades da economia, 
como a agricultura, considerando, desse modo, ratificando-se, 
como se faz logo adiante, reflexões com aplicabilidade meramente 
em setores, desprovidas, portanto, de outros rumos aplicativos, 
como a mirada espacial. É desnecessário se a firmar, que, como esse 
processo de mudança dirigida não se realiza com base no livre 
funcionamento das forças de mercado, ele deve ser estimulado e 
alcançado com a contribuição de políticas públicas apropriadas.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA AGRICULTURA

 De acordo com Staatz & Eicher (1984), reafirmando-se, a 
discussão sobre desenvolvimento econômico pode ser dividida 
em dois períodos: a primeira até a década de 1960, denominada 
de era do “crescimento e modernização”, e a segunda, a partir de 
1970, identificada como período do “crescimento com 
equidade”. Na primeira, a preocupação centrava-se no 
crescimento da renda média per capita, enquanto na segunda se 
abriga a distribuição de renda, além de outros itens  como 
emprego e a nutrição.
 Segundo essas concepções, a maioria dos economistas 
desenvolvimentistas ocidentais, nos anos 50 do Século XX, não 
concebia a agricultura como setor que pudesse proporcionar 
resultados importantes para o crescimento econômico. O artigo 
Economic Development with Unlimited Supplies of Labor de W. 
Arthur Lewis, publicado em 1954, com aplicação mais aderente a 
uma economia dual (setor de subsistência ou atrasado e setor 
capitalista ou moderno), influenciou vários economistas 
desenvolvimentistas durante os anos 50 e 60.  O modelo de Lewis 
focalizou em como a transferência de trabalho do setor de 
subsistência (onde a produtividade física marginal de um 
trabalhador aproxima de zero) para o setor capitalista facilitaria a 
expansão capitalista, pois a sua produtividade do trabalho é 
substancialmente mais elevada do que a do setor de subsistência 
(STAATZ & EICHER, 1984, p. 4). 
 Dialogando com Lewis, os modelos dualistas dinâmicos de 
Jorgenson (1961) e Ranis (1961) & Fei, assimilados como 
reelaboração do modelo de Lewis, procuraram não só indicar a 
maneira de promover o desenvolvimento e a integração de uma 
economia dual, mas também evidenciar as limitações desse 
processo, cujo motor tem como combustível a reinversão dos 
lucros gerados pelo setor urbano-industrial (HAYAMI & RUTTAN, 
1988, p. 11). Por oportuno, o objetivo do trabalho elaborado por 
Ranis & Fei, detalhado no livro Development of the Labor Surplus 

Economy: Theoryand Policy, está focado na solução de dois 
problemas que Lewis não conseguiu resolver: “Até que ponto seria 
essencial um desenvolvimento agrícola para que ocorresse um 
desenvolvimento industrial e o do mercado para os produtos 
industriais” (ALBUQUERQUE, 1987, p. 30). 
 Ainda de acordo com a mesma linha de raciocínio, o artigo: 
O Papel da Agricultura no Desenvolvimento Econômico de Johnston 
& Mellor (1961) também contribui com essa discussão, visto que esses 
autores

Reformularam os critérios do modelo de Lewis 
para acentuar a importância da agricultura 
como uma força motivadora no crescimento 
econômico. Eles discutiram isso longe de atribuir 
u m  p a p e l  p a s s i v o  à  a g r i c u l t u r a  n o  
desenvolvimento. A agricultura poderia gerar 
cinco contribuições importantes à transformação 
estrutural das economias dos países em 
desenvolvimento: prover trabalho, capital, trocas 
internacionais, alimento para um setor industrial 
crescente e mercado para os bens industriais 
produzidos internamente (STAATZ & EICHER, 1984, 
p. 6).

 Após esses assuntos serem apresentados e discutidos, a 
agricultura continuou merecendo a atenção de diversos 
pensadores quanto ao seu papel no desenvolvimento econômico, 
enquanto categoria teórica. Com esse aspecto, pode ser 
mencionado o modelo de inovação induzida de Hayami & Ruttan 
(1988), como um dos mais destacados e que tem raízes teóricas na 
Escola Neoclássica. Segundo essa vertente, relembra-se, os preços 
representam os principais determinantes da competição (pautada 
por estrutura perfeitamente simétrica) entre os agentes econômicos, 
considerados perfeitamente racionais, maximizadores de 
resultados, inclusos em ambiente sem incerteza e com acesso pleno 
às informações relevantes. Nesse ambiente, interpreta-se inovação 
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tecnológica como categoria que “trata de pesquisa, descoberta, 
experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos 
produtos, de novos processos de produção e novas formas 
organizacionais” (DOSI, 1988, p. 15). Como ilustração:

O modelo de inovação induzida de Hayami e 
Ruttan (1971) trata de explicar a inovação 
tecnológica da agricultura dentro dessa 
perspectiva. As tecnologias biológico-químicas 
e as tecnologias mecânicas resultariam da 
necessidade de facilitar a substituição de 
fatores de produção relativamente escassos e, 
portanto, mais caros, por outros relativamente 
abundantes.  Hayami e Ruttan (1971) apoiam-
se em dados empíricos de uma determinada 
época histórica para sustentar esse modelo 
(GOMES, 1986, apud MACHADO, 1998, p. 129). 

 Além das referências teóricas acima citadas, onde a 
agricultura pode desempenhar papel estratégico no 
desenvolvimento econômico, mencionam-se o das teorias dos 
estágios de crescimento de Rostow (1971), além do denominado 
“transformação da agricultura tradicional” (“insumos modernos”), 
de Schultz (1963). Há que se destacar, ademais, que a agricultura, 
a partir dos anos 50 do Século XX, passou a fazer parte indissolúvel 
dos debates que reportavam  ao desenvolvimento econômico. 
Uma ilação desse conjunto de modelos é bastante aceita entre os 
cientistas agrícolas, pois durante a expansão da capacidade 
produtiva que acompanha o desenvolvimento econômico, 
constata-se: “a relative shrinkage of the agricultural sector”, como 
afirma Hakim (1952, apud ARNDT, 1987, p. 52).
 O declínio da participação relativa da agricultura na 
economia como um todo, pode, entrementes, ser evitado por 
intermédio da formulação e aplicação de adequadas políticas 
públicas, como as fiscais e as tributárias. Essas políticas exerceriam 
função estratégica no aumento do bem estar dos trabalhadores, 

demandantes de bens alimentícios, ofertados, por natural, pela 
agricultura. Diante dessas evidências, quanto maior a produção de 
bens agrícolas, ceteris paribus, maior o bem estar dos trabalhadores, 
visto que, com oferta abundante desses produtos, os trabalhadores 
consumiriam a mesma cesta de bens a preços reais relativamente 
menores. A ocorrência desses resultados contribuiria para a redução 
da pobreza e da desigualdade da distribuição de renda, por 
consequência, ampliando a equidade, fatores intrínsecos ao 
desenvolvimento econômico, como, recorda-se, sugerem as 
análises que se apoiam na interpretação teórica de David Ricardo.

COMENTÁRIOS FINAIS

 Esse artigo, em perspectiva exclusivamente teórica, realizou 
análises sobre crescimento e desenvolvimento econômico, 
contemplando as principais Escolas do pensamento econômico. 
Uma conclusão inevitável das trilhas do debate é que as 
intepretações sobre o desenvolvimento econômico ao longo da 
história se revelaram bastante controversas, por exibirem 
entendimentos diversificados de acordo com os vários ideários 
abordados.
 No entorno do surgimento da economia como ciência e em 
grande extensão dos anos posteriores, as duas categorias teóricas 
discutidas (crescimento e desenvolvimento econômico) se 
mostraram passíveis de convergência, pois gradualmente as 
interpretações da Escola Clássica e da Neoclássica se 
encaminharam para o entendimento de que representam 
expansão da produção física da economia ao longo do tempo. 
 Visões ulteriores, entretanto, em especial ao se considerar 
lições extraídas da Escola Marxista e da Escola Keynesiana, 
revelaram que as interpretações dessas doutrinas se divorciam e se 
afastam dos ensinamentos da Escola Clássica e da Neoclássica. Em 
particular, no âmbito da Escola Marxista, os caminhos teóricos 
abertos pela cognição sobre crescimento e desenvolvimento 
econômico se pavimentam por conflitos e antagonismos entre as 
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duas classes sociais do modo de produção capitalista, que se 
potencializam pela dialética imanente ao modelo, assim como 
pela concorrência que se estabelece entre as empresas. 
Divergências também se evidenciam nos terrenos teóricos 
keynesianos, em especial, com a crença desse ideário da 
presença de capacidade ociosa, que se contradita com o 
entendimento que ela opera com pleno emprego dos fatores de 
produção, como crê a Escola Clássica, assim como a Neoclássica. 
Relembra-se que, por ter raízes na Escola Neoclássica, os preceitos 
keynesianos apontam que, enquanto o crescimento ocorre 
também com capacidade ociosa, o desenvolvimento 
econômico depende da flexibilidade de preços e salários de 
modo a viabilizar o crescimento da economia sem a ociosidade 
de recursos, conforme literalmente ensina Keynes, menos que os 
keynesianos. 
 Com referência à Escola Clássica, Adam Smith identifica os 
componentes que criam a riqueza nacional, determinam a 
dimensão e o funcionamento dos mercados, que explicam como 
os lucros são gerados, assim como se processa a variação da 
renda. Com alicerce nessas evidências, verifica-se que o 
crescimento econômico converge para desenvolvimento 
econômico por intermédio da relação entre o número de 
trabalhadores produtivos e improdutivos, do desemprego de mão 
de obra e do incremento da renda média, em singular, dos 
trabalhadores. As linhas gerais do modelo de David Ricardo, com 
determinadas diferenças, expressam elevada afinidade analítica 
com os ensinamentos de Adam Smith. Nesse contexto, os traçados 
da rota de convergência cognitiva entre crescimento e 
desenvolvimento econômico no seio da Escola Clássica se 
instauram pelo entendimento de que essas duas categorias 
representam simples incremento da produção física.
 Posteriormente, o cerne do debate se afasta das 
perspectivas que concebem o desenvolvimento como estrita 
expansão da produção física, movendo-se na direção de 
argumentos que incorporam aspectos sociais à análise, mais 
aderentes e benfazejos às economias. Logo, a inserção de 

fenômenos socialmente desejáveis no núcleo teórico do 
desenvolvimento econômico se materializa como etapa natural e 
inevitável do itinerário desse debate.
 Em consequência, nessa etapa dos comentários, uma 
conclusão possível é que o desenvolvimento econômico ao longo 
da história do pensamento econômico deixou de ser interpretado 
como mera expansão da produção física, passando a abrigar 
fenômenos sociais, como educação, saúde, alimentação, saúde, 
dentre outros, que adquirem contornos precisos quando analisados 
em segmento ou atividade da economia, como a agricultura, cuja 
parcela no agregado como um todo se reduz ao longo do tempo, se 
a economia se movimenta ao sabor do livre funcionamento das 
forças de mercado. 
 Dessa maneira, com o apoio de aportes teóricos de David 
Ricardo, devem ser formuladas e empreendidas políticas que atuam 
na direção oposta da participação relativa da agricultura no 
produto agregado da economia, dado o papel estratégico que 
essa atividade exerce no nível de bem estar das pessoas, em 
particular, dos trabalhadores, visto que os alimentos ofertados pela 
agricultura respondem por parcela expressiva da cesta de consumo 
desses atores. Pode-se assim deduzir que essas políticas operam 
para o incremento da produção de bens que fazem parte da cesta 
de consumo dos trabalhadores, que, por seu turno, contribuem para 
que se obtenham indicadores com menor nível de pobreza e de 
desigualdade da distribuição de renda, dessa maneira, 
concorrendo para o incremento da equidade no tecido social, por 
conseguinte, para o aumento do desenvolvimento econômico.
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RESUMO

 Este artigo tem por objetivo expor algumas reflexões a respeito da dificuldade que os economistas apresen-
tam ao divulgar para o grande público a sua ciência. Mostra-se que tal dificuldade fica mais nítida quando se 
compara a economia com outras áreas complexas do conhecimento (física e biologia, por exemplo), que apre-
sentam melhores resultados em tal tarefa. Para se avançar nesta questão, o artigo apresenta duas propostas: 1) O 
desmembramento da disciplina “Introdução à Economia” em duas partes, sendo a primeira a Introdução à 
Economia propriamente dita, como aparece atualmente nos manuais que estão presentes nas livrarias, responsá-
veis por uma primeira aproximação teórica aos principais temas tratados pelos economistas; e a segunda, a partir 
da criação de um novo tipo de material didático, denominado “Apresentação à Economia”, ainda mais introdutó-
rio que os manuais anteriores, ao evitar contato com questões teóricas mais complexas, e sendo ao mesmo tempo 
mais próximo da linguagem presente no noticiário dos diversos meios de comunicação. 2) O artigo também propõe 
que essa nova abordagem introdutória seja caracterizada essencialmente pelo pluralismo de visões sobre questões 
teóricas e relacionadas com políticas econômicas, sob a inspiração da Teoria da Ação Comunicativa de Haber-
mas. Com essas duas propostas metodológicas, conclui-se que um livro de “Apresentação à Economia” poderia ter 
como principal função exercer efetivamente a atividade de divulgação científica junto ao grande público, tarefa 
que seguramente não é o foco dos principais livros de Introdução à Economia disponíveis atualmente no mercado. 



Palavras-chave: Divulgação Científica. Introdução à Economia. 
Habermas. 

ABSTRACT
 
 This paper aims at exposing some thoughts on the difficulties 
faced by professional economists in their efforts to convey the 
economic science to the lay public. It is shown that this specific 
problem gains relevance when one compares economics with 
other complex fields of knowledge (such as physics and biology, for 
instance), that display better results in this particular aspect. In order 
to overcome this obstacle, this paper presents two proposals: 1) 
Split up the course “Introduction to Economics” into two parts, the 
first being the introduction to economics itself, as it currently 
appears in the manuals that are present in bookstores, responsible 
for a first theoretical approach to the main topics addressed by 
economists; and the second, a novel field, called “A first contact 
with Economics”, with a more accentuated introductory character 
than the previous one, to avoid contact with more complex 
theoretical issues, while being closer to the present in the various 
news media language. 2) The article also proposes that this new 
introductory approach is essentially characterized by the pluralism 
of views on theoretical issues and related economic policies, under 
the inspiration of the Theory of Communicative Action by 
Habermas. With these two methodological approaches, it is 
concluded that a book type “A first contact with Economics” could 
have as main function effectively engage in the activity of scientific 
dissemination to the general public, a task that is certainly not the 
main focus of the book Introduction to Economics available 
currently on the market.

Keywords: Scientific Divulgation. Introduction to Economics. 
Habermas.

INTRODUÇÃO

C
omo se sabe, vivemos uma época de grandes 
transformações na economia mundial e dentro de cada 
país. As mudanças no ambiente econômico decorrentes do 

processo de globalização, a crise do emprego e os crescentes 
desafios ambientais são apenas alguns exemplos de tais 
transformações, e sem dúvida estão relacionadas com a vida 
cotidiana de cada pessoa ao redor do mundo. E várias dessas 
questões ficaram ainda mais claras a partir da crise financeira 
mundial iniciada em 2008.
 Por isso, e desde sempre, entender aspectos importantes da 
economia que são fundamentais para a compreensão da 
realidade é interessante para o público em geral, e o fato dos 
principais órgãos de comunicação dedicar uma parte expressiva 
dos seus noticiários à economia apenas confirma esta constatação.
 Mas, mesmo assim, a economia continua sendo um assunto 
que se mantém distante da maioria das pessoas, no sentido de que, 
mesmo considerando o tema interessante, na verdade apenas uma 
proporção muito pequena do público tenta aprofundar seus 
conhecimentos sobre essa área do conhecimento a partir dos livros 
de Introdução à Economia disponíveis nas livrarias, bibliotecas e na 
forma digital.
 Assim, este artigo tem por objetivo expor algumas reflexões 
em torno da seguinte pergunta: Por que os economistas não 
conseguem divulgar para o grande público a sua ciência, pelo 
menos da forma como outras áreas também complexas do 
conhecimento conseguem, atingindo inclusive o aluno que cursa o 
ensino médio? O artigo procura discutir questões como esta, 
mostrando que a ciência econômica ainda não encontrou uma 
forma de divulgar suas teorias e propostas de políticas públicas que 
tenha impacto mais efetivo na vida das pessoas, principalmente 
enquanto cidadãs que são. 
 Mas é necessário ir além da constatação acima, e se propor 
uma alternativa de ensino introdutório da economia que seja 
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também divulgadora da profissão para o grande público. Neste 
sentido, o artigo propõe o desmembramento da disciplina 
“Introdução à Economia” em duas partes, sendo a primeira a 
Introdução à Economia propriamente dita, como aparece 
atualmente nos manuais que estão presentes no mercado, 
responsáveis por uma primeira aproximação teórica aos principais 
temas tratados pelos economistas; e a segunda, a partir da 
criação de um novo tipo de material didático, denominado 
“Apresentação à Economia”, ainda mais introdutório que os 
manuais anteriores, como ficarão claro a seguir.
 Para que esse novo material didático exerça efetivamente 
a função divulgadora da economia junto à sociedade, o artigo 
propõe que o mesmo seja elaborado a partir de uma proposta 
metodológica centrada em dois pontos principais:
 - Um livro desse tipo deve ter como um dos seus principais 
objetivos a apresentação da realidade econômica para o leitor 
evitando-se a princípio o contato com questões teóricas 
complexas, e que ao mesmo tempo seja focado em visões sobre 
os temas econômicos mais próximos da forma como aparecem no 
noticiário econômico (é o caso de várias questões da 
microeconomia, por exemplo), e na abordagem de temas que 
normalmente não costumam ser abordados pelos livros de 
introdução à economia (como é o caso de vários detalhes sobre o 
mercado financeiro). 
 - Quando a utilização de teorias passa a ser essencial para 
uma primeira aproximação a determinado tema, e também em 
questões relacionadas com políticas econômicas, propõe-se que 
devem ser apresentados pelo menos dois pontos de vista 
diferentes (de preferência, pelo menos uma opinião de corte mais 
ortodoxo, e outra de corte heterodoxo), sob a inspiração da Teoria 
da Ação Comunicativa de Habermas, deixando claro ao 
estudante iniciante que a Economia, como qualquer outra 
ciência social, apresenta grande diversidade de opiniões entre 
seus profissionais. 
 O artigo também mostra vários exemplos de como, a partir 
da metodologia acima, se pode elaborar livros introdutórios mais 

acessíveis ao público leigo, ressaltando também a importância de 
que nesse tipo de material didático a forma de pensar dos 
economistas, e de como constroem suas teorias e propõem políticas 
públicas, seja esclarecida para o estudante iniciante.
 Para cumprir seus objetivos, o artigo é dividido em três seções, 
além desta introdução e da conclusão. A seção dois reúne alguns 
indícios que evidenciam que a economia não vem sendo divulgada 
adequadamente, pelo menos se comparada com outras áreas do 
conhecimento que, como ela, é de elevado grau de complexidade. 
A terceira seção apresenta a proposta metodológica do artigo, a 
partir das duas questões acima mencionadas, para se desenvolver 
efetivamente as atividades de divulgação da ciência econômica 
para o grande público. A seção quatro detalha alguns pontos desta 
proposta, a partir de exemplos, para a elaboração de um livro de 
“Apresentação à Economia”; e delineia um breve esboço sobre o 
que seria um livro desse tipo. Por fim, chegamos às conclusões do 
artigo. 

A CIÊNCIA ECONÔMICA VEM SENDO DIVULGADA PARA O GRANDE PÚBLICO 
DE FORMA ADEQUADA?

 Sabe-se que, para as pessoas que não são economistas, esta 
área do conhecimento é importante por várias razões. Nos dias 
atuais, e desde sempre, ser um cidadão e um consumidor 
consciente de seus direitos e deveres requer certo grau de 
aprendizado sobre os mais diversos temas econômicos. 
 E, para manter-se bem informado, uma das principais partes 
do noticiário diário que deve ser consultada, nos vários tipos de 
mídia, refere-se à economia. Os principais jornais brasileiros, por 
exemplo, chegam a dedicar a ela, diariamente, um caderno inteiro, 
tanto nas versões em papel como na internet.
 Mas, mesmo assim, a economia continua sendo um assunto 
que se mantém distante da maioria das pessoas, e buscar 
evidências sobre tal constatação não é muito difícil. 1 Sabe-se que 
alguns livros de Introdução à Economia chegam com facilidade a 
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alcançar vendagens expressivas no mundo inteiro, como os de 
Samuelson & Nordhaus (2004) e o de Mankiw (2013). Porém, isso 
provavelmente ocorre pelo fato de existir um considerável número 
de estudantes de economia nas faculdades ao redor do planeta, 
tanto no curso de economia propriamente dito, como em 
disciplinas introdutórias para outros cursos (administração de 
empresas, contabilidade, direito, etc.). 
 Se o leitor for curioso, pode fazer um teste: ao visitar amigos 
que são diplomados em alguma profissão e que não tiveram aula 
de Introdução à Economia nos seus cursos (dentistas, artistas 
plásticos, médicos, físicos, etc.), provavelmente notará a ausência 
de manuais da referida disciplina em suas estantes de livros...
 Assim, não é difícil constatar que a economia não tem 
atingido de forma efetiva o grande público, enquanto um corpo 
de conhecimentos que pode lhe ser útil tanto na vida cotidiana, 
como também para refletir de forma crítica sobre a realidade 
atual. É importante deixar claro que “grande público” aqui se 
refere inclusive ao estudante de ensino médio, cujo interesse é 
essencial para se garantir um maior alcance na divulgação de 
qualquer ciência para a sociedade. E, neste ponto, existem 
importantes dificuldades a serem superadas pela profissão de 
economista, caso a mesma queira obter melhores resultados nesta 
tarefa divulgadora. 
 Para começar, é importante ressaltar que para se atingir 
esse objetivo sempre algum nível de dificuldade vai existir, já que a 
economia é reconhecidamente uma área do conhecimento com 
elevado grau de complexidade. Como se sabe, o economista, 
entre outras várias atribuições, é um intérprete da realidade a 
partir das relações de produção, o que requer a explicação, entre 
outros assuntos, do comportamento do consumidor, da atuação 
das empresas nos mercados, do funcionamento dos próprios 
mercados, do papel do governo e das políticas governamentais, 
das relações econômicas entre os países, etc. 
 Pode-se notar que são muitos os assuntos que esse 
profissional deve abordar, com grande dificuldade para serem 

explicados, dada a elevada quantidade de variáveis que atuam ao 
mesmo tempo sobre o tema estudado, o que justifica a diversidade 
de opiniões entre os analistas, numa ciência que é eminentemente 
social. Além do mais, deve-se ressaltar que a realidade não é só 
econômica, mas também social, política, cultural, etc. 
 Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o aluno de ensino 
médio normalmente estuda disciplinas como física, e biologia, que 
são consideradas também áreas do conhecimento complexas. 
Independentemente de serem obrigatórias ou não, o fato é que 
estas disciplinas são apresentadas de forma bastante simplificada 
para o estudante deste nível de ensino.
 No caso da física e da biologia, por exemplo, além da 
presença dos habituais livros didáticos nas escolas, sabe-se que tais 
disciplinas têm sido divulgadas com sucesso junto a um público 
amplo (com ou sem pretensões literárias), por autores como S. 
Hawking, S. J. Gould, I. Asimov, A. Clarke, C. Sagan, R. Dawkins, e, 
aqui no Brasil, Marcelo Gleiser. Alguns livros destes autores tornam-se 
facilmente best-sellers, inclusive para estudantes do ensino médio. 
Também no caso da filosofia, se conseguiu escrever um livro como 
“O Mundo de Sofia” (GAARDER, 1995), em que os principais temas 
filosóficos eram apresentados de forma bastante introdutória a partir 
de um romance (evidentemente que a Ciência Econômica 
dificilmente permitiria a utilização de artifícios como este último na 
sua divulgação, o que não significa também que não se possa 
divulgá-la de forma mais efetiva do que atualmente). 
 É recorrente no Brasil nos últimos anos a discussão sobre a 
possibilidade de disciplinas como filosofia e sociologia passarem a 
ser obrigatórias no ensino médio. E aí, sem entrar no mérito sobre se 
disciplinas como estas devam ou não ser obrigatórias nesta instância 
de ensino, é importante perguntar: por que nestas discussões não se 
cogita em nenhum momento a adoção de disciplinas relacionadas 
com a economia no ensino médio?² Se uma das justificativas 
principais para a inclusão de tais disciplinas na grade curricular é o 
estímulo do senso crítico dos alunos, não é verdade que a economia 
também pode cumprir tal tarefa? E com a vantagem de ser uma 
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área do conhecimento que aparece mais diretamente na vida 
diária dos alunos (ao contrário das outras duas), conforme o 
próprio noticiário dos jornais indica.³
 Mesmo sem ser matéria obrigatória no ensino médio, sua 
importância para cidadãos em formação é inegável, já que estas 
pessoas votam, começam a escolher sua futura profissão, em 
muitos casos estão no mercado de trabalho e seguramente já 
compram (e pagam impostos). Assim, constata-se que se os alunos 
de ensino médio podem aprender noções de disciplinas de 
elevado grau de complexidade, como física e biologia, ele 
também poderá aprender noções básicas de economia. 
 É evidente que, na atual realidade do ensino médio 
brasileiro, com níveis baixos (para os padrões mundiais) de 
aprendizado dos alunos em disciplinas básicas como línguas, 
matemática e ciências, seria questionável se propor ensino 
obrigatório de disciplinas como sociologia e filosofia, sob pena de 
se engessar excessivamente a grade curricular dessa instância de 
ensino. Porém, a comparação da economia com áreas como 
sociologia e filosofia, nesse contexto, no mínimo mostra 
deficiências na divulgação para o grande público da ciência 
econômica, que não costuma nem mesmo ser cogitada nas 
discussões acima mencionadas.
 Vale ressaltar, é inegável que autores como M. Friedman e 
J. K. Galbraith no passado; e P. Krugman (1997), Levitt & Dubner 
(2005), Kahneman (2012), Chang (2013) e J. Stiglitz (2002 e 2010) no 
presente são “divulgadores” da ciência econômica. Mas não é 
comum que seus escritos sejam discutidos por alunos do ensino 
médio, como pelo menos alguns dos divulgadores de outras áreas 
do conhecimento acima mencionados conseguem. 
 Se a boa divulgação científica tem que ser atraente para o 
estudante de ensino médio, é verdade que existem alguns poucos 
livros de economia de nível introdutório no mercado que 
procuram ser acessíveis para este tipo de estudante. Mas o que se 
constata é que tais livros são na verdade mera simplificação dos 
livros convencionais de introdução, como no caso do trabalho de 

Silva e Ornelas Neto (1996). E tal tipo de material didático, para 
exercer a tarefa de divulgação, tem que ter várias diferenças em 
relação aos livros de introdução atuais, conforme veremos a seguir.
 Portanto, a partir das considerações acima, constata-se que 
o mais provável é que a ciência econômica ainda não vem sendo 
divulgada a contento para o restante da sociedade. Ou seja, tudo 
indica que a economia não se apresenta de forma atrativa para o 
grande público, não ficando clara para a maioria das pessoas as 
vantagens de se aprender pelo menos noções básica sobre esta 
área do conhecimento.
 Um simples exemplo evidencia tal ideia. Se alguém sair na rua 
e perguntar o que faz um economista, é provável que a maioria das 
pessoas não consiga responder a esta questão. Ou responda no 
máximo de forma incompleta, afirmando, por exemplo, que ele é o 
profissional que cuida de questões relacionadas com o dinheiro, 
com os bancos ou com o mercado financeiro (o que não é errado, 
mas estas são apenas algumas das muitas atividades às quais o 
economista pode se dedicar). Por outro lado, quando se fala de 
contadores, administradores de empresa, dentistas, médicos, 
advogados, engenheiros, etc., se sabe mais claramente as 
atribuições e como estes profissionais trabalham. 
 É evidente que o próprio fato do economista poder trabalhar 
em inúmeros tipos de atividade (de empresas a governos, passando 
por atividades acadêmicas, no mercado financeiro, consultorias, 
institutos de pesquisa, etc.) é um complicador para ele explicar a 
importância da sua atividade para o restante da sociedade. Porém, 
não se pode excluir a hipótese de que deficiências na divulgação 
da profissão para a sociedade também respondam pelo quadro 
exposto acima.
 Apenas para dar mais um exemplo desta deficiência em 
termos de divulgação, sabe-se que na grande maioria dos países o 
sistema de produção dominante é o capitalismo, e pode ser que as 
pessoas queiram conhecer melhor as características mais 
importantes de tal sistema. Então surge a pergunta: existe no 
mercado algum livro de Introdução à Economia, que tenha uma 
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pequena seção que seja que apresente as principais 
características do capitalismo de forma clara, como deve ser num 
bom livro de divulgação? Se consultarmos os livros de introdução 
atuais, pelo menos os mais convencionais como os já 
mencionados de Samuelson e Nordhaus (2004) e o de Mankiw 
(2013), notaremos que seguramente este tema não é abordado 
nos mesmos. 
 Assim, este artigo parte do princípio de que divulgar melhor 
a ciência econômica significa realizar de forma efetiva uma 
importante tarefa que o economista tem enquanto divulgador da 
sua ciência: a de explicar para a sociedade o que é o sistema 
capitalista de produção, que é o que prevalece na imensa 
maioria dos países. E infelizmente esta discussão está longe de ser 
massificada, como deveria ser pela sua importância. 
 A divulgação da economia para o grande público pode, 
por exemplo, mostrar que tal sistema de produção não é o único 
que a sociedade já teve, inclusive comparando-o com os 
anteriores e com o socialismo. Pode também descrever as 
diferentes fases que já teve antes do processo de globalização dos 
mercados vivido atualmente. Pode também mostrar a 
centralidade das relações de mercado em tal sistema, e mostrar o 
mercado como potencialmente gerador de diversos tipos de 
eficiência e bem-estar, mas também de desigualdades e de 
crises. Evidentemente que neste caso o posicionamento de cada 
economista quanto às virtudes ou defeitos do capitalismo 
aparecerá na discussão, mas um dos objetivos da boa divulgação 
científica é este mesmo: mostrar os diferentes ângulos de 
abordagem de cada questão, numa verdadeira abordagem 
crítica, e a partir daí, ampliar a discussão junto aos mais diversos 
segmentos da sociedade (este ponto será detalhado na seção 
seguinte).
 Considera-se, neste artigo, que um amplo debate sobre as 
principais características do capitalismo (e como estas 
características afetam a vida de cada pessoa) é que 
impulsionaria uma verdadeira divulgação da ciência econômica, 

4da forma mais didática e plural possível.  Acreditamos que um 
parâmetro importante que indica que a divulgação científica é 
efetiva na área de economia é se a mesma no mínimo provoca 
curiosidade do leitor quanto às questões centrais do sistema 
econômico predominante no mundo atual, e por aí se conclui que 
os economistas estão ainda muito longe de atingir tal estágio. 

DIVULGANDO A CIÊNCIA ECONÔMICA PARA O GRANDE PÚBLICO: UMA 
PROPOSTA DE “APRESENTAÇÃO À ECONOMIA” A PARTIR DE UMA 
PERSPECTIVA HABERMASIANA.

PARA COMEÇAR: UMA PROPOSTA DE “PACTO” ENTRE ECONOMISTAS E O 
RESTANTE DA SOCIEDADE

 Para se enfrentar as dif iculdades mencionadas 
anteriormente, é importante ressaltar que o ensino de economia de 
forma introdutória, para ser bem sucedido, requer uma espécie de 
“pacto” entre os economistas e o restante da sociedade, que 
permitiria minimizar dois tipos de posturas que costumam impedir o 
perfeito entendimento entre ambos nesta questão:
 Em primeiro lugar, a maioria das pessoas trata a economia 
como um daqueles assuntos impenetráveis – como a matemática –, 
de antemão reconhecendo que “não é para mim”. Neste ponto, o 
próprio fato de que, para se aprender economia mesmo nos níveis 
mais introdutórios, algum conhecimento de matemática é 
necessário, também é desmotivante. Além disso, a matemática 
financeira e dos índices, importante para se entender vários temas 
econômicos, não costuma ser ensinada nas escolas brasileiras com 
muita frequência. 
 Ninguém também aprende economia de forma efetiva sem 
acompanhar com certa assiduidade a parte econômica dos jornais 
(ou telejornais, ou na internet). O fato de a economia ser 
considerada em muitos casos um assunto impenetrável (dada sua 
complexidade) contribui para que mesmo os jornais que procuram 
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ser mais didáticos quando apresentam os fatos econômicos 
(colocando, por exemplo, quadros esclarecedores dos conceitos 

5utilizados nas reportagens) , não sejam lidos com muita frequência 
por boa parte da população.
 Por outro lado, os economistas são acusados de não 
facilitarem o aprendizado do leigo. Sua comunicação com a 
sociedade é considerada deficiente, por ser carregada de termos 

6técnicos . E isso acaba se refletindo nos livros de “Introdução à 
Economia”, que em muitos casos são na verdade considerados 
pouco introdutórios, conforme mostrado na seção anterior.
 Embora esse tipo de falha não seja unicamente dos 
economistas, já que tal reclamação existe com relação a muitos 
tipos de profissionais, partimos do princípio de que esforços nessa 
direção podem ser feitos, tornando o aprendizado da economia 
inclusive uma atividade mais prazerosa. O restante dessa seção 
mostra um caminho para os economistas cumprirem sua parte 
nesse “pacto”. 

UMA NOVA PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A EFETIVA DIVULGAÇÃO DA 
ECONOMIA JUNTO AO GRANDE PÚBLICO 

 Dada a situação acima descrita, para a economia ser 
ensinada de forma mais introdutória do que atualmente, 
aproximando-a de um público o mais amplo possível, podemos 
separar as diretr izes metodológicas de um material 
verdadeiramente de divulgação científica em dois pontos 
principais, conforme a seguir.

RUMO A UMA “APRESENTAÇÃO À ECONOMIA”

 De início, é importante ressaltar que, como qualquer 
ciência, a economia é um corpo de teorias, que por sua vez são 
abstrações da realidade – ou seja, as teorias, por definição, se 
restringem a certos aspectos da realidade, estabelecendo uma 
relação de causa e efeito na abordagem dos mesmos, para 

poderem explicá-los melhor. Porém, às vezes, essa simplificação é 
muito grande, afastando completamente a análise feita a respeito 
de um determinado assunto da forma como ele aparece no 
noticiário econômico dos diversos meios de comunicação. Daí o 
estranhamento de quem lê pela primeira vez os livros de Introdução 
à Economia, principalmente na parte microeconômica dos 
mesmos, conforme veremos a seguir. 
 Por isso, a divulgação da economia tem que fornecer aos 
estudantes uma abordagem da ciência econômica diferente da 
encontrada nos manuais introdutórios atuais. Parte-se do princípio 
de que tais livros, com o intuito de aproximar o leigo dessa ciência, 
procuram apresentar de forma facilitada as diversas teorias 
existentes sobre os principais assuntos econômicos, tanto 
microeconômicos como macroeconômicos. Essa tarefa 
seguramente vem sendo cumprida, pois não é difícil constatar que 
os principais manuais de introdução tratam de grande parte dos 
temas econômicos e são mais simplificados que os de graduação. 
Além disso, são sempre atualizados com novas edições, 
incorporando os aprimoramentos teóricos que constantemente 
surgem (não à toa, esses livros são cada vez maiores e mais grossos).
 Mas, como mostrado na seção anterior, ao mesmo tempo 
em que cumprem essa tarefa, fica clara uma deficiência que 
consideramos presente nos atuais livros de Introdução à Economia 
disponíveis no mercado, mesmo nos melhores: normalmente, eles 
não funcionam também como “divulgadores” da ciência 
econômica para um público mais amplo, constituído de pessoas 
que na sua formação profissional, por exemplo, não cursam 
disciplinas na área de economia. E o objetivo da divulgação 
científica não pode ser somente o de apresentar de forma 
simplificada as principais teorias existentes, se consideramos a 
ciência econômica uma área do conhecimento com elevado grau 
de complexidade. Tem que ser também o de criar interesse do 

7grande público pela disciplina.
 Assim, parte-se do princípio de que, para o estudante 
iniciante tomar contato com o debate econômico, é necessário 
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que ele tenha acesso a uma apresentação bastante genérica da 
realidade econômica, em grande parte descritiva e baseada em 
conceitos, evitando-se, pelo menos a princípio, o contato com 
questões teóricas mais complexas.
 Um exemplo claro dessa metodologia é a questão do 
crescimento econômico: para se medir o crescimento econômico 
de um país ou região, normalmente se utiliza o conceito de 
“produto”, que quando qualificado como “interno” e “bruto” 
forma o PIB, o agregado macroeconômico normalmente mais 
usado no Brasil. Porém, poderia surgir desta apresentação uma 
pergunta como a seguinte: por que alguns países crescem mais do 
que outros? Como se pode perceber, essa é uma pergunta 
bastante complexa, cuja resposta requer amplo conhecimento 
teórico (de diferentes correntes de pensamento econômico, 
inclusive), e que pode ser encaminhada a partir da leitura dos 
principais manuais de Introdução à Economia disponíveis. Por isso, 
pode-se evitar o tratamento direto de questões teóricas mais 
complexas num livro de divulgação, embora reconhecendo que 
em alguns casos elas são inevitáveis (como ficará claro a seguir).
 Considera-se que Economia é uma área do conhecimento 
muito complexa para ser ensinada apenas no nível de 
“Introdução”, que não consegue ao mesmo tempo apresentar as 
principais teorias e funcionar como divulgação científica efetiva. 
Assim, este artigo propõe que o espírito de um livro de introdução e 
ao mesmo tempo de divulgação (que a partir daqui chamaremos 
de “Apresentação”, para diferenciar) tem que ser 
completamente diferente dos livros de introdução atuais (mais 
teóricos), que não têm sido efetivamente divulgadores da 
profissão: ele deve evitar a presença de questões teóricas mais 
complexas, para tornar o primeiro contato do leigo com a 
profissão o mais atrativo possível.
 Considera-se que um importante motivo que explica por 
que os economistas não divulgam sua ciência de forma 
adequada reside na seguinte questão: a economia é uma área 
do conhecimento difícil para o leigo, e os economistas não têm 

dividido o seu ensino introdutório em duas partes distintas, com 
diferentes níveis de dificuldade, o que provavelmente facilitaria o 
aprendizado do estudante iniciante. 
 Mas não é somente isso. Ao mesmo tempo em que questões 
teóricas mais profundas devem ser evitadas, podem ser 
apresentadas também, num material didático de divulgação, 
questões que normalmente não aparecem nos manuais de 
introdução, ou que aparecem de forma muito diferente da que o 
leitor costuma encontrar no noticiário econômico dos diversos meios 
de comunicação. 
 Não é difícil se notar, por exemplo, que muitos assuntos 
importantes para o leigo (que ele associa diretamente com a 
profissão de economista) acabam ficando de fora dos livros de 
introdução convencionais, ou não são explicados de forma 
suficientemente introdutória – é o caso de vários aspectos do 
mercado financeiro, por exemplo. E outros, que ele acompanha no 
noticiário econômico, aparecem de forma muito diferente nos livros 
de introdução. É o caso das empresas, que são descritas no 
noticiário econômico como portadoras de vários tipos de estratégia, 
por exemplo, mas que na parte microeconômica dos manuais 
convencionais ainda aparecem em geral descritas de forma 
excessivamente abstrata e até irrealista, e sem maiores explicações 
sobre essa forma muito específica de se abordar os assuntos 
econômicos (todos estes pontos serão detalhados na seção 4). 
 Assim, considera-se que não há nada de errado com os 
atuais livros de Introdução à Economia, pois eles cumprem muito 
bem a sua função (essencialmente teórica). O problema é que falta 
a outra parte da tarefa para se ensinar economia atingindo-se o 
grande público: um material didático ainda mais introdutório que o 
atual, que evite questões teóricas mais complexas e ao mesmo 
tempo funcione como divulgador da profissão, abordando 
questões que normalmente não aparecem nos manuais de 
introdução, e explicando outras que aparecem de forma muito 
abstrata e irrealista (optando-se por uma linguagem com algum 
grau de parentesco com o que é encontrado no noticiário 
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econômico dos meios de comunicação). E, neste último caso, 
explicando também em detalhes a forma peculiar dos 
economistas construírem suas teorias, evitando-se boa parte do 
estranhamento inicial do leigo com a profissão (mais detalhes na 
seção 4). 

EM BUSCA DE UMA PERSPECTIVA “HABERMASIANA” PARA O ENSINO INTRODUTÓRIO 
DA ECONOMIA

 Por outro lado, é evidente que um livro introdutório mais 
simples que os atuais não podem prescindir de análises teóricas na 
sua abordagem de vários temas econômicos. Assim, quando a 
utilização de teorias passa a ser essencial para uma primeira 
aproximação a determinado tema, podem ser apresentados pelo 
menos dois pontos de vista diferentes, deixando claro ao 
estudante iniciante que a economia, como qualquer ciência 
social, apresenta algum nível de diversidade de opiniões. 
 É o caso de temas como a inflação. Para o seu pleno 
entendimento são necessários também vários conceitos. Mas 
então surge a importante pergunta: o que causa inflação em um 
país ou região? Este artigo propõe que em livros essencialmente 
de divulgação, em casos como esse deve ser apresentado de 
forma resumida e sistematizada as principais visões teóricas atuais 
sobre as causas da inflação, com o autor evitando tomar partido 
por uma ou outra. Inclusive porque são abertas possibilidades de 
implementação de diferentes tipos de políticas públicas para o 
seu combate, o que afeta diretamente a vida de cada cidadão.
 Acreditamos que, de forma geral, em quaisquer temas 
relacionados com políticas econômicas, a diversidade de 
opiniões, exposta desde um trabalho introdutório voltado para a 
divulgação da ciência econômica para o grande público, ao 
invés de complicar, facilita ainda mais o aprendizado do leigo, 
pois é exatamente essa diversidade que ele irá constatar quando, 
por exemplo, ler nos jornais entrevista com economistas das mais 
diversas correntes teóricas sobre qualquer assunto. 

 Considera-se, inclusive, que tal procedimento é de grande 
valia para o início de um processo muito importante: a formação da 
opinião do estudante, a partir da comparação de opiniões 
normalmente divergentes a respeito da realidade econômica que o 
cerca. Neste caso, principalmente tipos de política econômica 
como monetária, cambial, fiscal, de comércio exterior, industrial, de 
defesa da concorrência, etc. merecem exposição cuidadosa de 
opiniões divergentes.
 Podemos nesse ponto partir da Teoria da Ação 
Comunicativa de Habermas, que no seu conceito de “situação 
ideal de fala” apresenta uma situação ótima de comunicação, 
significando que na discussão de um tema qualquer todo podem 
expressar livremente suas opiniões, de forma que os resultados da 
discussão surjam apenas da força dos melhores argumentos (ver 
HABERMAS, 1989; e PINZANI, 2009, cap. 5).
 Um livro de apresentação à economia seria o espaço ideal 
para esse pluralismo de opiniões começarem a ser exercido pelos 
economistas na sua interação com o restante da sociedade, com 
cada opinião (pelo menos uma de corte ortodoxo e uma de corte 
heterodoxo, reconhecendo-se também que há divergências tanto 
dentro da ortodoxia como dentro da heterodoxia) sendo exposta 
ao grande público, em condições de igualdade, deixando-se ao 

8leitor a escolha da que mais lhe agradar.  
 Tem ficado claro para esta mesma sociedade, 
principalmente após o surgimento da crise econômica mundial em 
2008, que não é recomendável se aderir a qualquer espécie de 
“pensamento único” de forma acrítica, como se pensava em certos 
círculos acadêmicos e de poder econômico e político. Ou seja, 
comparação de ideias é cada vez mais fundamental para cidadãos 
e seus dirigentes buscarem o desenvolvimento econômico e social 
de forma duradoura. Os casos de sucesso (e de fracasso) nessa 
busca estão longe de seguir uma mesma receita, dependendo de 
condições históricas, institucionais, etc. próprias de cada país ou 
região. 
 Quanto maior o nível de discussão de toda a sociedade, 
bem informada pelos seus economistas (das mais diversas vertentes 
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teóricas), melhores tende a serem as decisões econômicas 
tomadas, que afetarão a vida de todos. É tarefa fundamental de 
um livro introdutório que seja ao mesmo tempo de divulgação 
científica da área de economia que proporcione o início desse 
debate para o leigo (que é ao mesmo tempo cidadão).
 Dada a relevância da ciência econômica inclusive para a 
vida cotidiana das pessoas, pode-se concluir que outro motivo 
importante que explica porque os economistas não vêm 
conseguindo divulgar a contento sua ciência para a sociedade 
(pelo menos da forma como outras áreas do conhecimento 
complexas como biologia, física, etc. vêm de alguma forma 
conseguindo), reside nesta questão: a dificuldade em assumir 
explicitamente sua característica de ciência social, na qual 
diversidade de orientação teórica (e de proposição de políticas 

9públicas) é inerente ao exercício da profissão.  
 Nesse sentido, uma divulgação efetiva da economia para 
o grande público deve exigir que o necessário (e cada vez mais 
desejado) pluralismo de opiniões sobre os mais diversos temas 
econômicos seja exposto desde os livros mais introdutórios da 
profissão, para o grande público poder se localizar e se posicionar 

10quanto às mesmas . Isso significa que um livro de economia, para 
ser realmente de “apresentação”, além de simplificador do 
debate econômico, como exposto anteriormente, deve também, 
ao mesmo tempo, apresentar um desejável pluralismo de ideias 
para ser efetivamente divulgador da profissão.

CONCLUSÃO

 Podemos concluir que a proposta metodológica a partir 
dos dois pontos acima descritos é importante para se construir 
uma abordagem introdutória da economia a mais próxima 
possível de como os temas econômicos costumam aparecer no 
noticiário econômico dos diversos tipos de meios de 
comunicação (juntamente com a diversidade de opiniões de 
especialistas sobre os assuntos neles presentes) e, ao mesmo 

tempo, uma boa preparação do leigo para os próximos passos do 
ensino da economia, a partir dos manuais de introdução disponíveis 
no mercado (e depois os de graduação e pós-graduação).
 Isso significa uma visão claramente diferente dos livros de 
introdução tradicionais, cuja orientação principal costuma ser a de 
apresentar de forma introdutória as principais teorias vigentes nos 
campos da microeconomia e da macroeconomia, mas ao mesmo 
tempo complementar aos mesmos (portanto, sem nenhum grau de 
antagonismo), pois se considera que o entendimento dos livros de 
Introdução à Economia (e de quaisquer outros tipos de livros de 
economia) por parte do aluno será mais significativo se antes ele 
tiver passado pelo aprendizado de um texto ainda mais introdutório, 
como o aqui proposto. 

UMA PROPOSTA DE AÇÃO

 Concretamente, o que seria este nível de “Apresentação à 
Economia”? O presente artigo parte do princípio de que a 
exposição de uma proposta de ação neste sentido deixa ainda mais 
clara sua necessidade, para se atingir níveis mais efetivos de 
divulgação da economia para o grande público. Podemos 
caracterizar tal proposta a partir de dois objetivos distintos:
 Em primeiro lugar, não se pode negar que no noticiário diário 
a parte de economia é uma das de mais difícil entendimento para a 
maioria dos leitores. Assim, o primeiro objetivo de um livro de 
Apresentação é aproximar o leitor dos jornais, revistas, televisão, 
internet, etc. descrevendo temas que não aparecem nos livros de 
Introdução convencionais, ou apresentando de forma ainda mais 
clara (do que os de Introdução) os que neles aparecem. 
 O segundo objetivo, que ocuparia a parte final de um livro 
desse tipo, é aproximar o leitor dos livros de Apresentação da 
peculiar forma de pensar dos economistas (principalmente da 
forma como constroem suas teorias), notadamente os de 
orientação neoclássica, já que esta é a principal corrente e ao 
mesmo tempo são seus integrantes que escrevem os livros de 
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Introdução à Economia mais usados e vendidos no mundo. E isso 
tudo sem esquecer características importantes da forma de 
pensar a realidade das diversas correntes heterodoxas, dentro do 
que exige uma visão pluralista habermasiana, conforme exposto 
acima. 
 A seguir são detalhados os dois objetivos mencionados, a 
partir de vários exemplos e também da metodologia apresentada 
na seção anterior. Por fim, a partir desses exemplos, a seção se 
encerra com uma breve descrição do que seria um livro de 
“Apresentação à Economia”.

APROXIMANDO O LEITOR DO NOTICIÁRIO ECONÔMICO DOS DIVERSOS TIPOS 
DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 Para o primeiro objetivo, podemos detalhar alguns 
procedimentos que tornarão mais clara a tarefa a ser cumprida.
 a) Em primeiro lugar, é necessária a presença de um 
capítulo introdutório que explique questões habituais, como a 
origem da palavra “economia”; a tradicional divisão teórica em 
macroeconomia e microeconomia; que economia é a ciência da 
“escassez”; etc., mas que não fique somente nisso. Parte 
importante deste capítulo deve explicar com detalhes as funções 
do economista na sociedade, os temas que são do seu interesse 
explicar, em quais atividades ele pode trabalhar, que é uma 
ciência que apresenta várias vertentes teóricas, que fazer 
previsões faz parte das atividades de muitos economistas (e a 
grande chance de errar também...), etc. É a discussão de 
questões como estas que permitirá à sociedade atingir um maior 
conhecimento sobre a profissão e sobre a sua importância para a 
sociedade. 
 b) Nos livros de Apresentação devem aparecer temas 
importantes, que geralmente o leigo associa ao economista, e 
que não costumam aparecer nos manuais de Introdução (ou que 
aparecem com pouco destaque), mas que normalmente o 
estudante encontra nos jornais ou na vida cotidiana. São o caso 

de questões relacionadas com a matemática financeira (pelo 
menos uma seção explicando os conceitos mais básicos dessa 
disciplina, como juros simples e compostos, é necessária), controle 
das finanças pessoais (com a exposição de uma planilha de 
controle de gastos pessoais, por exemplo), mercado financeiro 
(incluindo neste caso uma descrição dos diferentes tipos de 
investimento em tal mercado, como aqueles relacionados com os 
diversos tipos de bolsas existentes, que estão sempre presentes no 
noticiário), com o mercado bancário (apresentando-se os diversos 
tipos de taxas de juros que toda economia tem, as características 
dos diversos tipos de meios de pagamento, termos técnicos do 
mercado bancário, entre outros itens), os diferentes tipos de tributos 
e como eles afetam o orçamento do contribuinte, etc.
 Nesta parte do livro, podem aparecer também noções sobre 
áreas da economia que apresentam forte apelo para o público 
leigo, devido à sua aplicabilidade a questões do dia a dia, mas que 
não costumam aparecer nos manuais mais convencionais. É o caso 
de noções sobre economia do meio ambiente, economia regional e 
urbana, economia da saúde, economia do crime, etc.
 c) Os assuntos têm que surgir nos livros da forma mais 
parecida possível com a que aparecem no noticiário dos jornais. 
Alguns exemplos na área de microeconomia ilustram esta questão.
 Como é notório, os manuais convencionais de 
microeconomia (e os mais introdutórios, de forma geral) costumam 
apresentar o consumidor, a firma e os mercados com elevados níveis 
de abstração. Basta qualquer economista dar aula de Introdução à 
Economia em outros cursos para se notar o estranhamento inicial dos 
alunos com questões como a da firma que busca seu equilíbrio 
produzindo a quantidade que “iguala custo marginal e receita 
marginal” quando forma seu preço, ou com as hipóteses que 
garantem a concorrência perfeita nos mercados, por exemplo. Ou 
mesmo que sua ida à feira livre pode ser retratada em uma “curva 

11de indiferença”.
 Assim, no nível de Apresentação à Economia, é 
recomendável que uma primeira aproximação dos alunos com 
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estes temas microeconômicos seja feita o mais próxima possível 
das visões dos economistas das áreas de “organização industrial” 
e “economia comportamental”, e até mesmo, com os devidos 

12cuidados, do administrador de empresas e do contador.
 Exemplificando, em questões relacionadas com as firmas, 
pode ser interessante mostrar (numa primeira aproximação) que 
na formação de preços as empresas, ao invés de “igualarem 
receita marginal e custo marginal”, se utilizam de alguma fórmula 
de mark up; que a contabilidade das empresas na verdade não é 
feita a partir da noção (importante, deve-se ressaltar) de “custo de 
oportunidade”, que considera o “lucro normal” como uma parte 
dos custos; e que as curvas de custo das empresas dificilmente 
apresentam a forma de U que os manuais normalmente 
apresentam (para uma visão alternativa, ver KOUTSOYIANNIS, 
1979). Seria melhor, inclusive, a estrutura de custos das empresas 
apresentar-se como é comum na área de contabilidade, sem a 
necessidade, por exemplo, do cálculo do “custo marginal”.
 É importante também ressaltar que a concorrência nos 
mercados na realidade se assemelha muito mais a uma “luta” do 
que à certa calmaria que uma situação de concorrência perfeita 
sugere (com preço dado pelo mercado e sem a diferenciação de 
produtos). E por isso muito mais importância e detalhes devem ser 
dedicados a mercados como os oligopolísticos (predominantes 
no capitalismo já há muito tempo) e os seus diferentes tipos de 
barreiras à entrada, do que aos de concorrência perfeita, 
conforme costuma ser comum nos manuais convencionais. 
 Em suma, nos livros de Apresentação é importante explicar 
firmas, mercados e consumidores de forma mais próxima à 
realidade. Assim, pode ser interessante explicar o que é vantagem 
competitiva a partir de autores como Porter (1985), ao invés de se 
explicar por que as firmas tendem a operar com “lucro zero” no 
longo prazo em mercados de concorrência perfeita; e também é 
mais importante definir com detalhes o que é produtividade e just-
in-time e sua importância para as empresas, do que apresentar, 
por exemplo, o conceito de “isoquanta” supondo perfeita 
substituição entre os diferentes fatores de produção. Conforme 

veremos a seguir, apenas na parte final do livro deve ser lembrado 
ao leitor (com os devidos esclarecimentos) por que ele encontrará 
aquelas visões mais abstratas dos temas microeconômicos nos 
manuais de Introdução à Economia convencional.
 Para estimular a leitura destes manuais, em cada final de 
capítulo deve aparecer uma seção chamada “próximos passos”, 
que procurará relacionar os temas apresentados com a forma (em 
muitos casos bastante diferentes) como aparecerão nos livros de 
Introdução, o próximo passo do estudante de um livro de 
Apresentação. 
 d) Mas não é somente a questão da linguagem que é 
fundamental, quando se tenta produzir um livro de economia ainda 
mais introdutório, que se aproxime da descrição dos temas 
econômicos como a que existe nos diversos meios de comunicação. 
Como visto, em muitas situações é necessário também se evitar ao 
máximo a apresentação de proposições teóricas mais profundas. 
Alguns exemplos são interessantes para se ilustrar como isso poderia 
ser feito, e a importância que adquire ao se separar o ensino da 
Introdução à Economia em dois estágios. Para efeito de ilustração, 
utilizaremos a seguir alguns exemplos da macroeconomia.
 Na questão do crescimento econômico, os diversos 
agregados econômicos podem ser apresentados com os leitores 
aprendendo, por exemplo, o que significa o PIB ser produto, interno e 
bruto, que são conceitos. Mas ao se tentar responder por que alguns 
países crescem mais que outros, que é uma questão essencialmente 
teórica, o leitor deve ser encaminhado para os livros de Introdução, 
numa primeira aproximação (como em MANKIW, 2013, cap. 25).
 No caso da moeda, conceitos como os de base monetária e 
(os vários de) meios de pagamento são interessantes, mas discutir 
“dicotomia clássica” e se a moeda é “neutra” ou não nas 
economias capitalistas, são questões a ser explicadas também a 
partir dos livros de Introdução à Economia (como em MANKIW, 2013, 
cap. 30).
 No caso do câmbio, seus efeitos mais conhecidos sobre a 
inflação e a balança comercial de um país (ceteris paribus) podem 
ser apresentados, e as diferenças entre câmbio flutuante e fixo 
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também, mas relacionar o câmbio com a questão dos “fundos 
para empréstimos” (MANKIW, 2013, cap. 32), por exemplo, deve 
ser evitado num livro de Apresentação.
 Em temas naturalmente polêmicos, como inflação, todas 
as suas principais causas (demanda, custos, etc.) devem ser 
enumeradas e explicadas, se evitando entrar no mérito de qual a 
causa é a principal. Da mesma forma se deve proceder no caso 
dos conceitos de déficit público e de dívida pública, e nos 
conceitos relacionados com o balanço de pagamento de um 
país, que também apresentam várias visões que devem ser 
explicitadas, evitando-se tomar partido sobre alguma delas.
 Em essência, temas como esses não precisam ser 
esgotados, devendo-se apenas ressaltar a sua importância da 
forma mais acessível e plural possível, utilizando-se sempre de 
conceitos e evitando-se questões teóricas mais complexas, 
aproximando, com isso, a linguagem utilizada da forma como 
aparece no noticiário econômico, e sempre encaminhando o 
leitor para os “próximos passos”, no caso de vários tipos de 
discussões teóricas mais complicadas, como as acima apontadas. 
 e) Outro ponto importante a ser lembrado, diretamente 
relacionado com o anterior, é que, em um livro de Apresentação, 
os conceitos acima mencionados devem ser relativamente 
consensuais para as diferentes correntes teóricas que atuam na 
profissão. Ou seja, tais conceitos têm que se mostrarem 
interessantes para um espectro teórico que vai, por exemplo, de 
neoclássicos a marxistas. E por isso, o jargão particular de cada 
corrente teórica deve ser, sempre que possível evitado. 
 Observando os conceitos apresentados como exemplo no 
item anterior, nota-se que em noções como as de PIB, meios de 
pagamento, câmbio fixo, inflação de demanda, etc. não surgem 
divergências de interpretação entre as diferentes correntes de 
economistas. E na microeconomia, noções como as de oligopólio 
(e seu potencial poder de redução de bem-estar para a 
sociedade), produtividade, lei da oferta e procura, custo fixo e 
variável, concorrência perfeita, cartel, fusão, etc. também 

apresentam certo consenso dentro da profissão, pelo menos em 
termos de definições básicas.
 Com isso, evita-se o surgimento nos livros de questões teóricas 
particulares de cada corrente, principalmente as que não 
aparecem no noticiário, e para as quais o lugar certo para uma 
primeira discussão é um bom livro de Introdução à Economia. Assim, 
apenas neste último tipo de livro os marxistas falariam de teoria da 
mais-valia, os neoclássicos de receita marginal, os keynesianos de 
preferência pela liquidez, os schumpeterianos de trajetória 
tecnológica, etc. 
 Acredita-se que procedimentos como estes levam à 
padronização dos conceitos mais básicos da ciência econômica, e 
que são aqueles que toda a profissão de economista utiliza para a 
explicação da realidade. Ficaria claro finalmente que os 
economistas possuem (e devem possuir) opiniões divergentes sobre 
os mais variados assuntos, decorrência clara do caráter social da sua 
ciência, mas que apresentam uma mesma base de análise, 
apresentando, portanto, pelo menos alguns pontos em comum.
 f) Como visto, em casos naturalmente polêmicos, tanto em 
termos teóricos como de políticas públicas, devem ser apresentadas 
de forma resumida e sistematizada as principais visões teóricas atuais 
sobre este tipo de tema (é o caso das causas da inflação, por 
exemplo), evitando-se tomar partido por uma ou outra.
 Esta perspectiva habermasiana da apresentação dos temas 
é ainda mais fundamental em temas relacionados com políticas 
econômicas, pois é exatamente essa diversidade que o leitor irá 
constatar quando, por exemplo, ler nos jornais entrevista com 
economistas das mais diversas correntes teóricas sobre qualquer 
assunto. É o caso, como visto na seção anterior, de tipos de política 
econômica como monetária, cambial, fiscal, de comércio exterior, 
industrial, de defesa da concorrência, etc., que merecem exposição 
cuidadosa de pelo menos duas opiniões divergentes. 
 g) A presença de muitos exercícios num livro de 
Apresentação é fundamental para o mesmo cumprir seus objetivos. 
E boa parte destes exercícios deve se referir a temas que 
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normalmente não aparecem nos livros de Introdução, e ser de 
fácil resposta a partir do noticiário dos meios de comunicação, 
principalmente com pesquisa na internet. Alguns exemplos: pode-
se perguntar quais são as maiores empresas do país atualmente, 
quais as decisões recentes mais importantes do CADE, qual o 
crescimento recente do PIB brasileiro, qual a inflação medida 
pelos principais institutos de pesquisa, qual a taxa básica de juros 
atual, a relação déficit público/PIB, a relação dívida líquida do 
setor público/PIB, a carga tributária bruta, o saldo do balanço de 
pagamentos e da balança comercial, o risco-país, o tamanho da 
dívida externa pública e privada, o tamanho das reservas do país 
em moeda estrangeira, etc.
 Como o caráter divulgador de um livro de Apresentação 
somente funciona plenamente com a pesquisa e resolução por 
parte do estudante desses exercícios (ou de boa parte dos 
mesmos) deve ser estimulada a pesquisa em sites como os do 
Banco Central, IPEA, FIPE/USP, Boletim de Conjuntura do IE/UFRJ, 
FGV (RJ e SP), BNDES, FMI, Banco Mundial, IBGE, SEBRAE, dos 
grandes jornais e das publicações especializadas em economia, 
dos sindicatos patronais e dos trabalhadores, dos movimentos 
sociais, etc. 
 Como ressaltado anteriormente, o confronto das 
diferentes opiniões dos economistas, disponíveis nas consultas a 
variadas fontes de informação, faz parte do aprendizado e 
amadurecimento do estudante iniciante na ciência econômica. E 
a resolução de exercícios, com pesquisa a partir de grande 
pluralidade de fontes, representa uma boa oportunidade nesse 
sentido. 
 h) Por fim, como já mencionado anteriormente, deve 
aparecer no final desta primeira parte do livro um capítulo com 
uma descrição das características principais do capitalismo atual. 
E que tenha uma seção histórica, procurando descrever os modos 
de produção anteriores e as fases anteriores do capitalismo, 
comparando-o com o socialismo, por exemplo, entre outras 
questões interessantes, como as que foram apontadas no final da 
seção 2 desse artigo.

APROXIMANDO O LEITOR DA FORMA DE PENSAR DO ECONOMISTA

 No segundo objetivo, que apareceria na parte final do livro, 
deve ficar claro o caráter complexo da ciência econômica, o que a 
faz ser uma ciência social portadora de uma grande diversidade de 
opiniões e correntes teóricas. 
 Nesta parte do livro, é importante ser ressaltado que, apesar 
da diversidade de correntes que a compõe, a ciência econômica 
se caracteriza pela predominância, já há muito tempo, da corrente 
neoclássica de pensamento, que é ensinada nos principais centros 
acadêmicos do mundo, difundida pelas principais revistas 
científicas, e que influencia decisivamente as políticas 
governamentais em grande parte dos países e os principais órgãos 
multilaterais mundiais.
 Assim, de início, esta parte do livro deve contar brevemente a 
história do pensamento econômico, ressaltando os principais 
economistas e as principais correntes teóricas que surgiram até hoje, 
mas mostrando principalmente como surgiu a teoria neoclássica e 
as características metodológicas e teóricas que a definem hoje em 
dia, e que são presentes nos livros de economia que seus autores 
escrevem (pelo menos nos de introdução e graduação): análises a 
partir do conceito de equilíbrio, suposição de agentes econômicos 
otimizadores, adoção de hipóteses com elevado grau de 
simplificação da realidade, utilização maciça de modelos 
matemáticos, etc.
 Sem dúvida, a exposição de características como estas 
diminuiria o estranhamento dos leitores dos livros de Introdução 
disponíveis no mercado. Nesta parte do livro seria explicada, por 
exemplo, por que nos manuais ortodoxos o equilíbrio da firma ocorre 
com a quantidade na qual a mesma iguala “custo marginal e 
receita marginal”, justificando inclusive por que a teoria neoclássica 
também é denominada “marginalista”. Seria explicado, entre outros 
assuntos, que o economista neoclássico associa a utilização do 
cálculo marginal (diferencial) à explicação de como os agentes 
econômicos tomam suas decisões. E, por fim, seriam explicadas as 
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proposições de políticas públicas que são derivadas dessa visão 
de mundo, como as preconizadas nas últimas décadas pelo 
famoso “Consenso de Washington”, embora ressaltando-se que, 
principalmente depois da crise de 2008, muitos economistas 
neoclássicos não se identificam mais (pelo menos totalmente) 
com as mesmas.
 Mas para tal exposição ficar mais completa, deve também 
ser apresentada de forma habermasiana a maneira de pensar 
teoricamente e de propor políticas públicas das diversas correntes 
heterodoxas de pensamento, e, mais especificamente, algumas 
críticas que estes autores fazem ao método neoclássico de 

13análise . Neste ponto, é importante ressaltar que, apesar de 
predominantes na ciência econômica atual, os autores 
neoclássicos não deixam de ser questionados em muitas situações 
(isso ficou mais uma vez claro a partir da crise financeira mundial 
de 2008), e que em alguns países, como o Brasil, correntes 
heterodoxas conseguem ocupar espaços relevantes na 
academia, e, em certas situações, até mesmo no governo.
 Com isso, ficariam claras também diferenças importantes 
entre ortodoxos (neoclássicos) e heterodoxos, que no fundo 
possuem diferentes visões de mundo, e mais especificamente, que 
interpretam o capitalismo como um sistema que tende a ser 
estável (como costuma ser o caso dos economistas neoclássicos) 
ou que tende a ser mais instável (característica presente pelo 
menos em grande parte das correntes heterodoxas), com as 
importantes consequências que tais visões distintas da realidade 
apresentam para a teorização, construção de modelos sobre a 
realidade e proposição de políticas públicas.
 Quanto a estas últimas, para completar a diferenciação 
entre neoclássicos e heterodoxos, deve-se tentar, além dos 
aspectos teóricos, compará-los em termos de proposição de 
políticas públicas, afinal é neste aspecto que mais aparece nos 
jornais às divergências entre os economistas. No caso mais 
específico do Brasil, uma diferenciação que comece com o 
debate de décadas atrás entre o pensamento do que seria o 

grupo dos “estruturalistas” (de linha heterodoxa) e o dos 
“monetaristas” (de orientação neoclássica), e chegando até os dias 
atuais, pode também ser apresentada nesta parte do livro.
 Este artigo parte do princípio de que esta segunda parte, 
ainda mais do que a primeira, não está nos livros de Introdução, e 
deve ser escrita com muito cuidado, dado que é essencial para uma 
tarefa de divulgação da ciência econômica, pois explica para o 
leigo a peculiar forma de pensar do economista (nas suas várias 
vertentes). Assim, ela pode ser essencial na tarefa de aumentar o 
interesse da sociedade pela ciência econômica. 
 Por fim, a última seção do livro deve ser uma breve 
apresentação comentada sobre os principais livros de Introdução à 
Economia existentes no mercado. É interessante que a lista de livros 
seja dividida em duas partes, a primeira mostrando os principais livros 
de Introdução à Economia neoclássicos, ou que em grande parte se 
apresentam sob este formato. A segunda parte da lista se dedicaria 
a outros tipos de livros de Introdução, que se dedicam à descrição 
da economia brasileira recente (por exemplo, GREMAUD ET ALII, 
2006), ou que se apresentam sob a forma de dicionário (por 
exemplo, SANDRONI, 2005), ou ainda que apresentem 

14predominantemente ideias teóricas mais heterodoxas.

UM PEQUENO ESBOÇO DE UM LIVRO DE APRESENTAÇÃO À ECONOMIA

 Como visto os livros atuais de introdução à economia 
(inclusive os melhores) falham de várias formas na busca do objetivo 
de divulgar a sua ciência para o grande público. Neste ponto, é 
importante ressaltar que essa crítica acima tem por base os livros 
mais convencionais (como os de Mankiw e de Samuelson & 
Nordhaus), que seguem um modelo muito difundido, mas que não 
chega a ser um padrão imutável. 
 Isso porque existem também livros que de alguma forma se 
diferenciam desse padrão, relaxando algumas de suas 
caracter íst icas mais marcantes,  embora sem chegar 
completamente à configuração de um livro de apresentação como 
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acima sugerido. No Brasil, esse é o caso de livros como os de 
Gremaud et alii (2006) e o de Pinho et alii (2011).
 Gremaud et alii (2006) apresentam linguagem muito mais 
acessível ao leigo do que a dos livros mais convencionais, e, como 
inovação interessante, encontra-se no livro uma parte inteira sobre 
história econômica brasileira (o livro é focado em questões sobre a 
economia brasileira). Além disso, em alguns temas há pluralismo 
de ideias, mas, até pelo foco do livro, claro no título, não existe no 
mesmo uma parte microeconômica. Assim, não pode ser 
considerado um manual introdutório completo. 
 Já Pinho et alii (2011), tem formato mais convencional, com 
abordagem dos temas ortodoxa ou muito próxima da ortodoxia, 
inclusive em termos de linguagem, apresentando uma descrição 
da realidade econômica em vários casos muito técnica e abstrata 
para o leigo. Como inovação importante, apresenta temas não 
comuns em manuais convencionais, como os capítulos destinados 
às análises de organização industrial, economia do meio 
ambiente e economia regional e urbana.
 Portanto, é interessante notar que há algum nível de 
flexibilização das características mais marcantes dos manuais 
convencionais em vários livros disponíveis no mercado. Porém, é 
importante ressaltar também que na pesquisa para esse artigo 
não foi encontrado nenhum livro que se enquadrasse inteiramente 
nas características que devem ser a base dos livros de 
apresentação, conforme proposto acima. 
 Por isso, fica ainda mais claro que esforços nessa direção 
são necessários. Assim, podemos passar agora a uma breve 
proposta de estrutura de um livro de Apresentação à Economia, a 
partir da metodologia delineada anteriormente. Vale ressaltar que 
tal proposta não se pretende exaustiva, sendo apenas uma 
sugestão preliminar do que seria um livro deste tipo, e uma 
ilustração da sua grande diferença em termos de objetivos com 
relação aos livros mais tradicionais existentes no mercado. Para o 
seu perfeito entendimento, é necessário se ter em mente as 
questões metodológicas expostas na seção anterior e os vários 

15exemplos descritos ao longo desta seção do artigo.

 Após uma breve introdução, que expõe alguns dos 
conceitos mais básicos da ciência econômica (surgimento, 
definições, divisão básica, etc.), úteis para a análise dos capítulos 
seguintes, e que explica as funções do economista, os capítulos 
iniciais dedicam-se a descrever questões importantes sobre 
microeconomia, ficando clara a distinção em relação aos livros de 
Introdução no que se refere à forma como são apresentados 
principalmente às firmas, os consumidores e os mercados. 
 Os capítulos a seguir são dedicados à macroeconomia, 
abordando, da forma mais conceitual possível, temas como 
crescimento e desenvolvimento econômico, moeda e bancos, 
inflação, política econômica (de forma pluralista), balanço de 
pagamentos, câmbio, etc. Nesta parte do livro, surge também um 
capítulo sobre mercado financeiro, no qual são apresentadas 
noções sobre matemática financeira e apresentados ao leitor 
alguns conhecimentos que facilitam o gerenciamento de suas 
finanças pessoais. 
 Por fim, a última parte do livro apresenta e sintetiza as 
principais características do sistema capitalista de produção, e a 
seguir é exposta uma breve história do pensamento econômico, 
ressaltando as diferenças entre economistas neoclássicos e 
heterodoxos. Encerrando o livro, é apresentada uma lista de livros de 
“Introdução à Economia”, útil para os próximos passos teóricos do 
estudante iniciante no assunto.  

CONCLUSÃO

 Vimos neste artigo vários exemplos que mostram que a 
economia pode ser ensinada de forma ainda mais introdutória do 
que atualmente, e que dão margem ao surgimento de um livro 
introdutório diferente dos tradicionais (mas sem nenhum tipo de 
antagonismo), e que se mostra de elaboração plenamente viável, 
conforme os vários exemplos que foram apresentados ao longo do 
texto.
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 Tentou-se mostrar que é perfeitamente possível se falar de 
economia (apesar da sua complexidade) de forma introdutória, 
inclusive para alunos do ensino médio, caracterizando finalmente 
a economia como uma ciência que é divulgada de forma efetiva 
junto à sociedade. E o princípio utilizado é bastante claro, 
levando-se em conta que aprender economia não é fácil, e que 
não existem milagres nesta tarefa: dividir o seu ensino introdutório 
em duas etapas distintas. 
 Além dos manuais de introdução já existentes, 
responsáveis por uma primeira aproximação teórica aos principais 
temas econômicos, propomos a elaboração de um material 
didático ainda mais introdutório, responsável pela efetiva 
divulgação da economia para o grande público. Como visto em 
detalhes, a metodologia desse novo tipo de material seria 
centrada em dois pontos:
 - Em primeiro lugar, é importante que esse tipo de material 
didático se preocupe com uma apresentação bastante genérica 
da realidade econômica, em grande parte descritiva e baseada 
em conceitos, evitando-se a princípio o contato com questões 
teóricas mais complexas, o que, dada a característica atual dos 
manuais convencionais introdutórios, essencialmente teóricos (e 
em vários assuntos excessivamente abstratos para o leigo), 
significa uma importante diferença quanto aos mesmos.
 - Quando a utilização de teorias passa a ser essencial para 
uma primeira aproximação a determinado tema, e também em 
questões relacionadas com políticas econômicas, devem ser 
apresentados pelo menos dois pontos de vista diferentes, sob uma 
perspectiva habermasiana, deixando claro ao estudante iniciante 
que a economia, como qualquer ciência social, apresenta algum 
nível de diversidade de opiniões. 
 Esses dois procedimentos, em conjunto, constroem uma 
abordagem o mais próxima possível de como os temas 
econômicos costumam aparecer no noticiário econômico dos 
diversos tipos de meios de comunicação (juntamente com a 
diversidade de opiniões de especialistas sobre os assuntos neles 

presentes) e, ao mesmo tempo, uma boa preparação do leigo para 
os próximos passos do ensino da economia, a partir dos manuais de 
introdução disponíveis no mercado. Ou seja, esse tipo de material 
didático funcionaria como uma espécie de “reconhecimento inicial 
(e amplo) do terreno”.
 Como visto, os livros atuais de introdução (inclusive os 
melhores) falham de várias formas na busca desse objetivo: são 
normalmente muito teóricos, com visões excessivamente abstratas 
da realidade em alguns casos (como na parte de microeconomia), 
sendo que essa peculiar forma de pensar normalmente não é 
explicada em detalhes para o leigo; não detalham temas 
importantes que o leitor associa diretamente ao economista (como 
vários aspectos do mercado financeiro); e, ainda por cima, não 
apresentam a pluralidade de opiniões que o estudante iniciante 
constantemente encontrará no debate presente nos vários tipos de 
mídia à sua disposição.
 O mundo sempre precisou dos economistas, e na etapa 
atual, marcada por um processo de globalização dos mercados 
com muitas assimetrias, pelo crescente desafio ambiental, pelo 
desemprego e a desigualdade na distribuição da renda crescentes 
em muitos países, tudo isso agravado pelos efeitos da recente crise 
financeira mundial, não poderia ser diferente. Assim, um material 
didático de Apresentação à Economia pode ser um passo 
importante para efetivamente aproximar os economistas do leigo.
 Com a divulgação junto ao grande público sendo 
finalmente realizada, ao aliar didatismo e pluralismo, a forma de 
pensar do economista poderia ser compreendida mais facilmente 
pelos diversos segmentos da sociedade, até porque o método de 
análise ainda predominante, o neoclássico, estaria explicado com 
detalhes, assim como a diversidade de opiniões que caracteriza a 
profissão, e também os limites que a ciência econômica apresenta 
na busca de soluções para os problemas da sociedade, que 
obviamente não são somente econômicos. Ou seja, se atingiria uma 
abordagem didática e plural, e, acima de tudo, verdadeiramente 
crítica.
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 E, tudo isso, com o economista finalmente exercendo um 
de seus principais papéis enquanto divulgador da ciência 
econômica junto à sociedade: o de esclarecedor das principais 
características do sistema capitalista de produção. Até porque, o 
entendimento dessas características, sob os mais variados pontos 
de vista, mesmo que em nível introdutório, é de fundamental 
importância para o pleno exercício da cidadania por parte de 
todos.

NOTAS

¹ Durante o processo de elaboração deste artigo, não foi 
encontrada nenhuma pesquisa ou artigo que mensurasse o grau 
de satisfação da sociedade com a divulgação científica por parte 
dos economistas. Assim, o que será exposto a seguir nesta seção 
são algumas constatações oriundas principalmente de 
comparações com a divulgação científica em outras áreas 
complexas do conhecimento.

² Acreditamos que o fato de algumas escolas técnicas ou de 
ensino médio mais voltadas para o ensino técnico e 
profissionalizante (como o de contabilidade, por exemplo) 
apresentarem em seus currículos disciplinas de economia deve ser 
tratado simplesmente como exceção à regra, que é de virtual 
ausência de aulas de economia nos cursos desta instância de 
ensino.

³ Recentemente muitas escolas no Brasil começaram a ensinar a 
seus alunos noções de gerenciamento das finanças pessoais. Tal 
iniciativa, juntamente com o ensino de noções de matemática 
financeira, mostra-se interessante, inclusive porque o Brasil é um 
país marcado nas últimas décadas por elevadas taxas de juros. 
Porém, aprender economia deve ser visto como muito mais do 
que isso, se o objetivo é efetivamente estimular os alunos a 
entender de forma crítica a realidade que o cerca.

4  O recente livro de Chang (2013), numa visão de corte heterodoxo, 
parece atender a esse objetivo. Mas tal iniciativa ainda representa 
uma exceção dentro do contexto mais amplo da divulgação da 
ciência econômica para o grande público.

5 No Brasil, podemos citar alguns grandes jornais que apresentam tal 
característica (por exemplo, O Globo, Folha de São Paulo e O Estado 
de São Paulo). Infelizmente, esta preocupação não costuma ser 
comum (ou aparece com menor intensidade) nos chamados 
“jornais populares”.

6 E não é difícil constatar esta insatisfação da sociedade. Basta 
analisar algumas das inúmeras piadas sobre a profissão, fáceis de ser 
encontradas, por exemplo, na internet. Em boa parte dos casos, tais 
piadas se referem a um estranhamento em relação aos métodos de 
análise da profissão (principalmente os da corrente teórica 
predominante na ciência econômica, a neoclássica), ou à 
multiplicidade de opiniões que costuma ser emitida por economistas 
que fazem parte de correntes teóricas distintas sobre algum assunto, 
ou mesmo às inúmeras previsões dos economistas, que acabam não 
sendo confirmadas pela realidade. Nestes casos, evidentemente, o 
problema é muito mais de divulgação científica falha do que de 
alguma deficiência insanável da profissão.

7 Críticas a esses manuais, no nível de graduação, principalmente os 
de macroeconomia, têm sido constantes após a recente crise 
financeira mundial, o que sem dúvida resvala também para a parte 
macroeconômica dos manuais mais convencionais de introdução. 
Mas o ponto de crítica do presente trabalho não é esse, pois as 
deficiências apontadas por vertentes de economistas críticos à 
abordagem mainstream podem ser superadas, e, mesmo assim, a 
orientação desses livros, essencialmente teórica e com elevados 
níveis de abstração no tratamento de vários temas, provavelmente 
não mudará.
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8 Neste contexto, podemos dizer que uma interpretação 
interessante sobre o famoso caso dos alunos do Prof. Mankiw nos 
EUA em 2011 é que eles, naquela situação, não queriam aprender 
somente Smith, mas também Keynes.

9 Assim, assumir, desde um livro introdutório, que as opiniões do 
economista da federação dos bancos costumam ser bastante 
diferentes das do economista do sindicato dos bancários, por 
exemplo, seria importante fator esclarecedor para a sociedade 
das diversas formas do economista pensar. E sempre lembrando 
que em muitos casos o economista nada mais é que um simples 
funcionário a serviço do seu patrão, e cuja opinião emitida deve 
estar em sintonia com a de seu empregador, sob pena de 
também engrossar as estatísticas de desemprego ...

10 É evidente que essa característica de pluralidade não deve ficar 
somente nos livros de apresentação: passando a outros estágios 
do ensino da economia, livros de introdução à economia mais 
“habermasianos” seriam amplamente desejáveis. Além disso, no 
debate econômico nos diversos meios de comunicação (jornais, 
revistas, rádio, televisão aberta e fechada, internet, etc.), é 
essencial que tal pluralismo de opiniões prevaleça, não 
importando qual seja a linha editorial do meio de comunicação 
em questão. Infelizmente tal pluralismo ainda não é comum no 
Brasil, onde é nítido que a grande imprensa em muitos casos é 
“pautada” apenas por economistas de corte ortodoxo e/ou por 
analistas do mercado financeiro. 

11 O surgimento recente de vários livros de divulgação da área de 
economia comportamental (é o caso de KAHNEMAN, 2012, por 
exemplo) que mostram o consumidor de forma mais realista, 
tomando decisões que às vezes fogem da racionalidade prescrita 
nos manuais mais convencionais, agindo por impulso e de forma 
inconsistente ao longo do tempo, indica mudanças interessantes, 
mas ainda não incorporadas (ou muito pouco) aos manuais de 
introdução mais convencionais.

12 Ficaram famosas no Brasil nas décadas de 70 e 80 um conjunto de 
seis apostilas introdutórias à Economia, escritas por professores da 
Unicamp (ver MIGLIOLI, BELLUZZO E SILVA, sem data). Infelizmente 
este material nunca mais foi revisado e atualizado. Mas é importante 
ressaltar que a primeira delas se destacava por iniciar o ensino da 
microeconomia por meio da descrição de uma fictícia fábrica de 
massas alimentícias, que tinha seu funcionamento e os 
componentes do seu preço explicados de forma bastante didática. 
Este artigo parte do princípio de que são experiências como esta 
que definem o espírito que um livro de Apresentação à Economia 
deve apresentar, diferenciando-o completamente dos livros 
introdutórios convencionais.  

13 Livros como os de Mankiw (2013) até apresentam uma seção inicial 
(“Dez Princípios de Economia”) que descreve aspectos importantes 
da forma de pensar do economista. Porém, em grande parte a 
forma de pensar ali descrita refere-se exclusivamente ao 
economista ortodoxo, não apresentando nenhum pluralismo 
mínimo no que se refere à descrição de como a profissão (como um 
todo) formula suas teorias e proposições de políticas públicas, o que, 
como visto, varia muito entre as diversas correntes de pensamento.

14  Infelizmente não é possível citar atualmente um livro abrangente, 
que inc lua questões  tanto microeconômicas  como 
macroeconômicas, de linhagem predominantemente heterodoxa 
e que seja ao mesmo tempo de nível introdutório. Até porque são 
muitas as correntes heterodoxas existentes, como as dos autores 
neo-schumpeterianos, pós-keynesianos, regulacionistas, marxistas, 
institucionalistas, neo-ricardianos, kaleckianos, etc. Assim, livros 
como os de Cano (1998) e de Chang (2013) esclarecem muitos 
pontos da forma heterodoxa de pensar o capitalismo, embora esses 
livros não sejam abrangentes o suficiente em termos teóricos para 
representar a heterodoxia como um todo (o que seria virtualmente 
impossível, dada a diversidade de correntes existente e de 
respectivos temas abordados).
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15 A exposição seguinte é baseada no livro de Grassi (2011), uma 
primeira tentativa de colocar em prática a elaboração de um livro 
de Apresentação à Economia, como sugerido ao longo desse 
artigo. Evidentemente que, por ser a primeira, não deve ser a 
única.
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R
oderick J. Barman é professor de História na Universidade de Colúmbia Britânica (UBC). Tem se dedicado há 
anos em pesquisar a História da América Latina, e mais especificadamente, a História do Brasil do século XIX. 
Além desta biografia sobre D. Pedro II, também publicou uma biografia sobre a Princesa Isabel, filha do 

monarca, e um livro sobre a formação do Império Brasileiro¹.
 A biografia de Roderick J. Barman, “Imperador Cidadão”, foi lançada primeiramente na língua nativa de 
seu biógrafo, no ano de 1999, cujo título em inglês é “Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brasil, 1825-1891”. 
Como é possível observar, o subtítulo da biografia em inglês, foi suprimido em sua tradução para o português. E tal 
supressão não permite compreender, pelo título, qual a principal finalidade de Roderick J. Barman ao escrever uma 
biografia sobre Pedro II: verificar o papel do Imperador na formação do Estado brasileiro no século XIX.
 Esta biografia sobre D. Pedro II, uma das mais de quarenta obras publicadas sobre esse personagem entre os 
séculos XIX e XXI, muito se aproxima em sua estrutura e narrativa, das obras publicadas entre o final do século XX e 
início do XXI, tais como “As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca perdido nos trópicos”, de autoria da 
antropóloga Lilia Moritz Schwarcz e o “D. Pedro II: ser ou não ser?”, do historiador José Murilo de Carvalho. Entretan-
to, as três se diferenciam pelo tratamento que dão as suas respectivas fontes. Schwarcz busca, através de imagens, 
apresentar o personagem D. Pedro II como fundamental para a teatralidade política imperial, portanto, trata-se de 
uma obra que prioriza analisar o Imperador como representação política. O subtítulo da biografia de Carvalho 
demonstra o seu objetivo: verificar o drama vivido por Pedro de Alcântara em sua árdua tarefa de Imperador D. 
Pedro II. Os diários e cartas do monarca foram as principais fontes utilizadas pelo historiador. 



 Barman, assim como os dois anteriores, molda o seu biogra-
fado diante das fontes escolhidas. Ao longo das 615 páginas e 12 
capítulos da obra, podemos visualizar a documentação utilizada 
pelo historiador, sendo as principais: anotações íntimas e oficiais 
(diários e cartas) de D. Pedro II e de outros membros da família real, 
realeza e políticos brasileiros do Segundo Reinado. Esses docu-
mentos permitiram o historiador britânico se debruçar sobre o seu 
personagem e verificar sua relação com o poder que lhe era 
investido. A narrativa desta biografia é uma busca incessante de 
construir o Imperador como “cidadão modelo”, tomado por uma 
racionalidade política que supera e obscurece o sujeito Pedro de 
Alcântara. 
 Logo na apresentação da biografia, é possível visualizar 
como Roderick Barman visualiza o seu biografado:

Na história da América Latina desde a indepen-
dência, ninguém se manteve no poder com 
tanta firmeza e por tanto tempo quanto D. 
Pedro II do Brasil. A única figura comparável é 
Fidel Castro, que tomou o poder em Cuba após 
a revolução de 1959. Por suas personalidades e 
seus sistemas de governo, ambos os governan-
tes moldaram em larga medida o caráter e a 
cultura pública de seus Estados-nações. Dada 
à situação do Brasil em 1840, quando D. Pedro II 
começou a governar, seus feitos e sua influên-
cia duradoura foram de insuperável importân-
cia (BARMAN, 2012, p. 7).

 Nesta passagem, apesar da problemática comparação 
que o biógrafo faz entre D. Pedro II e Fidel Castro², ele explica a 
importância do subtítulo da sua obra. Para ele o Imperador foi 
fundamental para a formação do Brasil, e principalmente, para a 
formação, fortalecimento e consolidação da monarquia Brasilei-
ra.
 O que Le Goff visualiza em São Luís, ou melhor, em qualquer 
personagem que possa ser biografado: “constrói-se a si próprio e 
constrói sua época, tanto quanto é construído por ela. E essa 

construção é feita de acasos, de hesitações, de escolhas” (LE GOFF, 
1999, p. 23-24), aproxima-se da ideia de Roderick Barman em rela-
ção à D. Pedro II. Ao mesmo tempo em que o imperador colabora 
diretamente na formação do Brasil Imperial, ele é influenciado pelos 
acontecimentos que ocorrem tanto no país quanto no mundo.
 Muitas das características do Governo Imperial, para o 
historiador, foram herdadas das características pessoais do próprio 
monarca, responsável em “transformar o Brasil em um Estado 
nação”:

Diligente, paciente e, acima de tudo, perseve-
rante, ele evitava iniciativas ousadas e confron-
tos. Primeiramente o imperador estabeleceu um 
domínio irrefutável sobre os assuntos públicos, e 
sua integridade e imparcialidade eram respeita-
das por todos. Mais do que isso, a identidade 
pública que ele desenvolveu incorporava os 
valores que o círculo do governo no Brasil deseja 
para o país. Ele era, ao mesmo tempo, o impera-
dor modelo e o cidadão modelo (BARMAN, 2012, 
p. 8).

 Como visto, o fio condutor da narrativa de Barman é dotar o 
monarca de uma racionalidade política. Essa marca estilística é 
marcante nesta obra. Suas características pessoais são dotadas 
dessa racionalidade. Perdemos de vista o homem Pedro de Alcânta-
ra nesta biografia. Talvez seja esse o ponto mais frágil da obra, pois se 
perde a dimensão humana do Imperador, parece ter sido ele criado 
para ser uma “máquina de governar”, como mencionado por José 
Murilo de Carvalho (2007). Entretanto, como se pode verificar em 
outras biografias, muitos das rupturas e mudanças de posicionamen-
to político de D. Pedro II foram motivadas por questões pessoais.
 Para Barman, D. Pedro II reinava e governava. Por ser consi-
derado “ao mesmo tempo, o imperador modelo e o cidadão 
modelo” ele ditava e comandava a opinião pública nacional, 
minando qualquer tentativa de oposição ao seu modo de governar. 
 Ao verificar as cartas que o Imperador enviava ao seu 
cunhado, Fernando, rei consorte de Portugal, o historiador percebeu 
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que ele possuía um projeto de país para o Brasil. O seu sonho era 
fazer da Monarquia brasileira a França na América:

Como governante e cidadão-modelo do Brasil, 
D. Pedro II incorporava a garantia e a promessa 
não do que a jovem nação era, mas do que 
poderia e deveria ser. Por abraçar a cultura 
europeia e a nova tecnologia, ele representa-
va o futuro. O imperador desejava então 
converter o sonho em realidade, lançar o Brasil 
aos benefícios do progresso. (...) Desse modo, o 
país seria a França da América do Sul. Tudo isso 
devia ser alcançada sem qualquer ruptura da 
ordem social vigente, exceto pelo fato de que 
a introdução dessas melhorias baniria a escra-
vatura (BARMAN, 2012, p. 239-240).

 Este trecho deixa clarividente como Roderick Barman 
visualiza a atuação política de D. Pedro II. Ao mesmo tempo em 
que o vê vanguardista e buscando projetar e executar mudanças 
que levaria o Brasil a alcançar os ideais do seu tempo, ou seja, o 
progresso e a civilização, também verifica que tudo isso deveria 
ser realizado de forma prudente e sem grandes rupturas. 
 O processo que levou à abolição da escravidão é um 
excelente exemplo para se verificar essas características com as 
quais Barman descreve do seu biografado. Para o historiador, D. 
Pedro II foi o primeiro na política imperial a visualizar, ainda na 
década de 1860, a necessidade de tramitar legislações que 
buscassem o fim gradual da escravidão. Ele transcreve um rascu-
nho que o Imperador enviou a seus ministros, em 1864, alertando 
sobre essa problemática. Diz o Imperador:

O sucesso da União Americana exige que 
pensemos no futuro da escravidão no Brasil, 
para que não nos suceda o mesmo que a 
respeito do tráfico de africanos. A medida que 
me tem parecido profícua é a da liberdade dos 
filhos dos escravos, que nasceram daqui a um 
certo número de anos. Tenho refletido sobre o 

modo de executar a medida; porém é da ordem 
das que cumpre realizar com firmeza, remedian-
do os males que ela necessariamente originará, 
conforme as circunstâncias permitem. Recomen-
do diversos despachos do nosso ministro em 
Washington, onde se fazem mais avisadas consi-
derações sobre este assunto (BARMAN, 2012, p. 
284).

 Essa recomendação apresenta o Imperador ao mesmo 
tempo vanguardista³, se antecipando aos problemas que a manu-
tenção da escravidão poderia acarretar ao país, também demons-
tra o quão moderado era sua sugestão para acabar com esse 
problema, ao sugerir o fim da liberdade dos filhos dos escravos, o que 
acarretaria em manter a escravidão por certo tempo. Para o histori-
ador, D. Pedro II precipitou a pedra do fim da escravidão, mas foi 
esmagado por ela por não compreender o processo final tanto 
desta instituição, e até mesmo do seu reinado.
 Portanto, para Barman, a Lei Áurea sintetiza o que foi o 
Segundo Reinado, e a atuação política de D. Pedro II:

Do mesmo modo, se D. Pedro II tivesse falecido no 
momento em que a lei da abolição da escravatu-
ra foi promulgada, a medida seria agora conside-
rada a suprema realização de um reinado dedi-
cado ao progresso e à justiça. Em vez disso, a Lei 
Áurea é geralmente tida como um ato precipita-
do que alienou os proprietários de terras e, por 
conseguinte, derrubou o Império (BARMAN, 2012, 
p. 562).

 A construção dos acontecimentos do Império brasileiro vai 
acompanhando a vida do monarca nesta biografia. No momento 
da infância de D. Pedro II, assim como ele, a nação parecia órfã, a 
espera do seu pai, no caso ele próprio. Em sua maturidade, entre 
1850-1870, o vigor físico e mental do Imperador assemelhasse a 
estabilidade e tranquilidade que gozava o país e o regime monár-
quico. Na década de 1880, era o moribundo D. Pedro II, muito frágil 
devido à piora de sua diabetes, e o regime monárquico também 
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entrava em coma.
 De Imperador Cidadão ou cidadão-modelo, precursor de 
ideais de progresso e civilização, D. Pedro II chegou ao fim de sua 
vida e do seu reinado, envelhecido, sem saúde e não conseguin-
do acompanhar e aceitar as mudanças que ele mesmo precipi-
tou décadas antes. Para o historiador ele foi sim, esmagado pela 
pedra. De sábio soberano, transformou-se no “Pedro Banana” dos 
jornais da corte.
 Apesar disso, em nenhum momento Roderick J. Barman 
deixa-nos esquecer do quão racional foi o Imperador D. Pedro II, 
mesmo no fim do seu reinado, ou até mesmo no exílio. E essa é a 
característica mais marcante dessa biografia, e ao mesmo tempo, 
a mais temerária. Ao persistir em construir uma racionalidade 
política para o “monarca-cidadão”, o britânico se esquece de 
verificar se o Imperador dialogou com a sociedade brasileira no 
século XIX, e apesar de “cidadão-modelo”, ele foi um “modelo” 
para poucos, afinal, a concepção de cidadão exposta por 
Barman, estava longe de ser uma realidade brasileira neste perío-
do.

NOTAS:

¹ Segue as referências das obras: BARMAN, R. J. Princesa Isabel do 
Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2005. BARMAN, R. J. Brazil: The 
Forging of a Nation, 1798-1852. Stanford: Stanford University Press, 
1988.

² Além de estarem distantes no tempo, trata-se de regimes políticos 
diferenciados, sendo D. Pedro II imperador de uma Monarquia 
Hereditária e Fidel Castro chefe de Estado de um país de base 
socialista. Compreende-se a durabilidade do governo do 
primeiro, enquanto o segundo foi (e ainda é) constantemente 
criticado pelo longo período que esteve a frente do poder político 
em Cuba.

³ Barman o visualiza o Imperador como “vanguardista” ao se 
preocupar ainda na década de 1860 com relação a manutenção 

do trabalho escravo, pois não havia no Brasil, seja na opinião 
pública, seja entre os parlamentares, menor discussão e/ou 
comentário sobre o tema desde o fim do tráfico negreiro em 1850. 
Para o britânico, ao se posicionar neste momento sobre o assunto, D. 
Pedro II acabou por criar uma discussão entre os parlamentares e a 
opinião pública, tornando necessária tramitar uma legislação que 
preconizasse o fim da escravidão. Para maiores detalhes sobre o 
papel de D. Pedro II no processo de extinção da escravidão, ver: 
ALCÂNTARA, M. H. M. D. Pedro II e a emancipação dos escravos. 
2013. 165f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 
de Mato Grosso, Cuiabá – MT.
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