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O PORQUÊ DA IMAGEM

Sagrado Coração de Caju
Óleo sobre tela, 100 X 173 cm 

Tela de João Sebastião da Costa de 1974
 Acervo do MACP/UFMT

Uma justa homenagem ao João 
Sebastião da Costa, um dos artistas 
plásticos mais conhecidos do Centro-
Oeste, nascido em Cuiabá-MT, em 
1959, e recentemente falecido. João 
fez parte da primeira geração de 
a r t i s t a s  d e  M a t o  G r o s s o  n a 
contemporaneidade, juntamente com 
Humberto Espindola, Dalva de Barros 
e Clóvis Irigaray. Começou seu 
aprendizado pintando as peças feitas 
por sua mãe, a ceramista Alexandra 
Barros da Costa, e depois percorreu um 
longo caminho nesse aprendizado,

 morando no Rio de Janeiro, onde teve contato com os artistas contemporâneos e depois, por 
um curto período, morou em Campo Grande desenvolvendo atividades junto com Humberto 
Espindola e Aline Figueiredo.  De volta a Cuiabá, orientou o Atelier Livre da Fundação 
Cultural do Estado e o Atelier Livre do Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT, onde foi 
funcionário por vários anos, contribuindo para o surgimento da segunda geração de artistas 
plásticos do Estado. Com um currículo invejável, suas obras constam do acervo de vários 
colecionadores no país e no exterior. Foi carnavalesco, idealizou diversos figurinos e cenários, 
inclusive para o grupo “Tetê e o Lírio Selvagem”, além de várias individuais, Compôs a 
Representação Mato-Grossense na Bienal Nacional de 1974, em São Paulo; Participou do VII 
Salão Nacional de Arte Contemporânea de Santo André em 1975, onde obteve o Prêmio 
Câmara Municipal; VII Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte (Prêmio Prefeitura 
Municipal) 1975; Arte Agora! Brasil de 1970 a 1975 (MAM – Rio 1976) – Prêmio de 
Aquisição em Ambos; XXXVI e XXXVII Salão Paranaense (Curitiba, 1980 e 1981); Brasil-
Cuiabá-Pintura Cabocla (MAM – RJ e MAM – SP – Fundação Cultural do DF); IV Salão 
Nacional de Artes Plásticas (MEC FUNARTE INAP-RJ, onde obteve o importante Prêmio de 
Viagem ao País-1981); Panorama de Arte Brasileira Atual – Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, 1983; Brasilianishe Kunstler Stellen Sich Vor, Coletiva Itinerante, Alemanha Ocidental 
1984; Destaque do Salão Paulista de Arte Contemporânea, Pavilhão Bienal de São Paulo – 
Parque Ibirapuera, 1985; Exposição do acervo do MACP, realizado no período de 20.12.2010 
a 18.02.2011, realizado no Museu de Arte e Cultura Popular (UFMT); Exposição 
“Transmitologismo João e Maria” (in memoriam) na Casa Do Parque – De 14 de abril a 25 de 
junho de 2016; Recebeu homenagem especial no 25º Salão Jovem Arte Mato-grossense de 
2016.

José Serafim Bertoloto. Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte – ABCA. Doutor em 
Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo (2003) professor titular da Universidade de Cuiabá, 
historiador, curador e Diretor do Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO/UFMT. Artista 
Plástico com vasta experiência em teoria e crítica, atuando principalmente nos seguintes temas: artes visuais, 
cultura popular, semiótica e artes em Mato Grosso.



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 17, n. 1 – julho de 2016 - integra os festejos comemorativos dos 40 anos do NDIHR, 

momento especial para dar prosseguimento ao percurso do periódico, apresentando o conjunto de 

investigações realizadas por professores e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e 

pesquisa, públicas e particulares, sem perder de vista o propósito do debate técnico-científico, 

essencial para o amadurecimento do conhecimento. Trata-se de uma revista on-line, meio 

amplamente democrático e acessível ao meio intra e extra-acadêmico, que cria e oferece aos leitores, 

alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores condições para que possam não apenas apreciar 

os diferentes textos, mas estimulá-los a publicar seus trabalhos, ofertando suas 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. Neste 

volume 17 são apresentados artigos, fontes inéditas comentadas, de autoria de professores, alunos e 

técnicos de várias instituições de ensino superior do país, de empresas públicas e privadas e de 

particulares, a respeito de temáticas e abordagens diferenciada. 

No primeiro texto, a proposta de trabalho de Valéria Pereira Moreira e José Serafim Bertoloto versa 

sobre a obra ,	do pintor cuiabano João Sebastião São	João	Sebastião	do	Morro	e	o	Encantamento

Costa - representação do santo, São Sebastião, numa imagem onírica entremeada com os elementos 

da cultura cuiabana e mato-grossense, propondo reflexões enigmáticas no universo plástico sacro 

profano. A metamorfose do homem – bicho – santo, que somente João Sebastião, com maestria, sabia 

fazer. ,	Daniel Almeida de Macedo Em	Mato	Grosso:	Divisionismo	e	Cartogra�ias	Identitárias

procura debater a interconexão de três fatores - ou três novidades - que podem ser destacadas como 

decisivas para a formação da identidade do mato-grossense contemporâneo. Estes fatores são: o 

processo migratório, a colonização do Centro-Oeste brasileiro e o desenvolvimento da principal 

atividade econômica do estado de Mato Grosso: o agronegócio. Já o texto de Jaqueline Ap. M. 

Zarbato - Textos	e	Contextos	da	Educação	Patrimonial	 e	História	Regional	Percursos	

Metodológicos	no	Ensinar	História,	 fundamenta-se metodologicamente nas perspectivas da 

Educação Histórica, atreladas à Educação Patrimonial e às concepções acerca do patrimônio, 

contribuindo com as implicações na história ensinada. Em artigo intitulado, O	Retorno	é	a	Morte:	

A	Volta	de	Cativos	Fugidos	à	Escravidão	no	Mato	Grosso Entre	o	Esquecimento	e	Castigo	.	

(Século	XVIII-	1808),	Bruno Pinheiro Rodrigues analisa o retorno de cativos fugidos da sociedade 

escravista mato-grossense, entre o século XVIII e 1808, com reflexões sobre o lugar das fugas 

enquanto espaço importante para a compreensão da instituição escravista no oeste da América 

portuguesa, além de casos em que cativos foram obrigados ou optaram pelo retorno à sociedade 

escravista. E, por fim, reflexão sobre dois bandos publicados pelos capitães-generais João de 

Albuquerque e Carlos Augusto D'Oyenhausen, em 1794 e 1808, respectivamente, a fim de 

elucidarem as estratégias das autoridades políticas das Capitanias para lidarem com a escassez da 

mão de obra frente à incapacidade de captura de cativos fugidos. Por sua vez, Dolores Garcia, Lucy 

Ferreira Azevedo e José Serafim Bertoloto, em artigo intitulado	 Identidade	 e	 Gênero	 no	

Facebook,	tem como proposta a leitura de mensagens do Facebook, objetivando visualizar como a 

sociedade tecnológica atual tem enfumaçado e/ou diluído as fronteiras do assunto gênero 

(homem/mulher) nos conteúdos emitidos. Possiveis	 Contribuições	 Históricas	 para	

Emergência	 de	 uma	 Cena	 Punk	 em	 Ilha	 Solteira/Sp:	 Passos	 de	 uma	 Apropriação	

Identitária	é o título do artigo de	Tiago de Jesus Vieira, no qual o autor estabelece uma genealogia 

de alguns elementos – situados na esfera local de Ilha Solteira-SP –, que têm sua emergência nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980, e que foram primordiais para a composição do mosaico da identidade 

punk que emergiu na cidade na década de 1990. Loiva Canova, em Os	Discursos	Sobre	o	Álcool	e	

as	 Práticas	 Espíritas	 nos	 Periódicos	 de	 Cuiabá:	 (1889/1931),	procura problematizar as 

representações construídas sobre o uso do álcool e as práticas espíritas, discutidas como causas da 

loucura, apresentadas nos periódicos que circulavam na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. O 

artigo de Patrícia Figueiredo Aguiar, intitulado “Restabelecendo	a	Ordem”:	Uma	Operação	

Disciplinar	na	Província	de	Mato	Grosso,	no	Pós	30	de	Maio	de	1834	(Rusga),	propõe fazer 
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uma análise do momento pós-sedição de 30 de maio de 1834, mais conhecida como “Rusga”,  oferecendo um 

levantamento e análise sobre as ações desenvolvidas pelo governo provincial de Mato Grosso, assim como as 

circunstâncias em que ocorreu o processo investigativo e punitivo em relação aos sujeitos históricos que fizeram parte 

deste movimento. Aldina Cássia Fernandes da Silva, com o artigo Caravanas	de	Japoneses	para	Mato	Grosso:	O	

Uso	da	Fotogra�ia	nas	propagandas	da	Colonizadora	Rio	Ferro	 (1952-1960)	busca estudar as fotografias 

utilizadas na venda dos lotes de terras pela Colonizadora Rio Ferro, que valorizou os traços culturais dos japoneses, ao 

apresentar conteúdos étnicos para veracidade na propaganda de sucesso do japonês agricultor, no novo “El Dorado”. Para 

isso, foram escolhidas, duas dentre as fotografias veiculadas entre as famílias de japoneses que migraram, em 1952, da 

cidade de Marília, no estado de São Paulo, e se instalaram no norte de Mato Grosso, nessa Colônia. O texto escrito por 

Antonio Leôncio de Barros Lima, Ariadne Marinho e Maria Thereza de Oliveira Azevedo, intitulado Nas	Margens	do	

Rio	às	Margens	da	Cidade:	A	Religiosidade	Afrobrasileira	em	Cuiabá	nas	Décadas	de	1970	e	1980,	aborda os 

processos de hibridação religiosa experienciados nos terreiros de Umbanda e Candomblé, que ocorreram no universo 

urbano compreendido por grande Cuiabá.  Em ,	 Suíse Quilombos	 no	 Brasil	 em	Múltiplas	 Territorialidades

Monteiro Leon Bordest trata da espacialização de quilombos em três diferentes regiões do nosso País.  Quilombo dos 

Alpes, na cidade de Porto Alegre (RS); Quilombo do Capão do Negro em Várzea Grande (MT) e Quilombo dos Palmares 

em União de Palmares (AL), estabelecendo suas similaridades e especificidades. Com o artigo, Memória,	

Autobiogra�ia	e	Diário	Íntimo:	Representações	da	Infância	e	Juventude,	em	Tempo	Morto	E	Outros	Tempos,	

de	Gilberto	Freyre,	Rosemar Eurico Coenga apresenta uma leitura sobre os procedimentos narrativos dos textos 

memorialísticos e autobiográficos de Gilberto Freyre, cujo recorte analisado pertence ao livro Tempo morto e outros 

tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930 (2006). Em artigo intitulado 40	Anos	de	

a	Revista	do	Homem	e	Playboy:	A	Normalização	do	Discurso	Masculino	no	Brasil, de autoria de Anderson 

Francisco Ribeiro, procura mostrar as mudanças que ocorreram durante os anos iniciais da revista, e as diversas tentativas 

de dar ao homem brasileiro moderno um manual para se inspirar e copiar. Em Aspectos	da	Permanência	e	Circulação	

do	Livro	Literatura	Infantil	Brasileira,	de	Leonardo	Arroyo	(1968),	a autora Vivianny Bessão de Assis busca 

contribuir para a compreensão da história da literatura infantil no Brasil e o lugar de Leonardo Arroyo (1918-1985) na 

constituição de um discurso sobre essa história, focalizando aspectos da publicação do livro Literatura infantil brasileira 

em suas três edições: 1968; 1988; 2011. O texto escrito por Maria do Carmo Brazil e Ana Paula Gomes Mancini, 

intitulado , investiga as particularidades da Os Discursos sobre o Ruralismo Pedagógico em Mato Grosso (1920-1945)

institucionalização da educação rural no estado de Mato Grosso. A intenção é garantir visibilidade aos discursos sobre o 

movimento ruralista nesse Estado. Já a autora, Rute Cristina Domingos da Palma, com o artigo Narrativas	 de	

Professores	de	Educação	 Infantil:	 Em	Discussão	as	Noções	Matemáticas,	propõe analisar as narrativas de 

professores sobre o trabalho que realizam com as noções matemáticas.  Tendo como fonte de dados, as narrativas escritas 

de 44 professores de Educação Infantil, que participaram de um curso de especialização em Educação Infantil, acerca das 

práticas educativas desenvolvidas nas instituições em que atuam. As autoras, Cilene Maria Lima Antunes Maciel, 

Cleonice Terezinha Fernandes e Okçana Battini, com o artigo, Um	Olhar	sobre	o	Processo	de	Avaliação	das	

Instituições	de	Ensino	Superior	no	Brasil,	predispõem analisar os pressupostos dos processos de avaliação vigentes 

nas instituições de Ensino Superior no Brasil enquanto mecanismos integrativos e orientadores do trabalho docente e seus 

frutos – ensino, pesquisa e extensão, e enquanto fonte geradora de informações descritivas e interpretativas dos percursos 

e dos conteúdos de aprendizagens. Em Caixeiros	Instruídos:	Os	Interesses	da	Associação	Comercial	do	Rio	De	

Janeiro	 na	 Instauração	 do	 Curso	 Comercial	 no	 Século	 XIX,	 Mônica de Souza Nunes Martins trata do 

estabelecimento de um curso comercial na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, circunscrevendo os 

interesses dos setores articulados ao comércio e à indústria naquele momento. Ainda, procura entender um conjunto de 

aspectos relacionados à formação profissional que envolvia também interesses que, a um só tempo, envolviam três 

instituições: Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a Sociedade 

Auxiliadora da Indústria nacional. Em A	Contextualização	Histórica	do	Erro	e	a	sua	Concepção	Para	o	Professor	

no	 Processo	 de	 Ensino	 e	 Aprendizagem	 da	 Matemática,	 as autoras, Marta Maria Pontin Darsie, Fabiane 

Passarini Marques Pizaneschi e Marta Andreia Estancare Pinheiro Silva buscam compreender o erro no processo de 

ensino da Matemática, bem como o significado estabelecido pelo professor frente ao erro do aluno em situações de 

aprendizagem dessa disciplina. Já o texto de Maribel Bergamin, intitulado A	Autoclassi�icação	da	 Cor/Raça	 e	

Origem	entre	Alunos	da	Escola	Estadual	do	Município	de	Juína	nas	Turmas	3º	A	e	3ºE	E,	traz, num primeiro 

momento, a origem do preconceito racial através de teorias racistas, teorias estas que nascem no século XIX, assim como 

a teoria de branqueamento no caso brasileiro, no início do século XX. Para a discussão acerca da questão cor, raça ou 

origem, a autora utilizou da pesquisa de campo nas turmas de 3º anos A/E do Ensino Médio Integrado à Educação 



uma 

,

profissional e à analise dos dados coletados dos mesmos. Em 	As Políticas	Educacionais	de	Cuiabá	e	Mato	
Grosso	na	Fase	de	Redemocratização	do	Brasil,	os estudos de Maria das Graças Campos busca focar em 

particular o questionamento a respeito de quais seriam as coincidências e as articulações entre as propostas desenvolvidas 

na área de educação, durante a gestão de Dante de Oliveira frente à prefeitura de Cuiabá (1992-1994) e à proposta estadual, 

como governador de Mato Grosso (1995-2002). Já os autores do texto seguinte, Elizabeth Figueiredo de Sá, Gino 

Francisco Buzato e Marijâne Silveira da Silva, intitulado, Entre	o	Rural	e	o	Urbano:	A	Modernização	da	
Cidade	de	Cuiabá	No	Estado	Novo, analisa um período de transição caracterizado por significativas modificações na 

cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, que alteraram a configuração do espaço e da paisagem urbana. 
Suape-Pernambuco:	as	Políticas,	Os	Desa�ios	e	as	Oportunidades é o título do artigo de Danilo Raimundo de 

Arruda, no qual o autor busca analisar os desafios e as oportunidades das políticas para o arranjo e sistema produtivo local 

de petróleo em Suape-PE. Os autores, Mário Jorge Mendonça, Adolfo Sachsida e Tito Belchior Silva Moreira, com o artigo 
Um	Estudo	Sobre	o	Mercado	De	Crédito	Bancário	no Brasil, procuram estimar o sistema de oferta e demanda 

de crédito bancário no país, com base no emprego de dados agregados, entre junho de 2000 a agosto de 2012, para os 

segmentos de crédito de pessoa física e jurídica. Por outro lado, os autores, Alexandre Magno de Melo Faria; Hélde 

Domingos e Índio Campos, com o artigo, Cotonicultura	 de	 Mato	 Grosso:	 Balanço	 Energético	 e	
Sustentabilidade,	também buscam estimar o balanço energético da cotonicultura implantada no bioma Cerrado, no 

estado de Mato Grosso e no Brasil. E, por último, apresenta-se o artigo intitulado, A	Curva	de	Phillips	Novo-
Keynesiana	Para	o	Brasil	no	Período	de	2002-2015,	dos	autores	Klebson Moura, Paulo Henrique Monteiro 

Guimarães, Rogério Pereira; Rodrigo Carvalho Oliveira e Jocildo Fernandes Bezerra investigam empiricamente, se a 

curva de Phillips serve para descrever a dinâmica inflacionária brasileira no período recente. 

Este número da Revista, como se pode observar, homenageia João Sebastião da Costa, um dos artistas plásticos mais 

conhecidos do Centro-Oeste, nascido em Cuiabá-MT, sendo seus colaboradores, em sua grande maioria, vinculados a 

diferentes áreas do conhecimento, porém, o espaço esteve aberto para receber contribuições de todos os campos do 

conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversidade de áreas científicas. 
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RESUMO

O artigo versa sobre a obra São João Sebastião do Morro, do pintor 
cuiabano João Sebastião Costa, pintura sobre tela realizada em 1976. 
Trata-se da representação do santo, São Sebastião, numa imagem 
onírica entremeada com os elementos da cultura cuiabana e mato-
grossense, propõe reexões enigmáticas, no universo plástico sacro 
profano. A metamorfose do homem – bicho – santo, que somente João 
Sebastião, com maestria, sabia fazer.

Palavras Chave: João Sebastião Costa. São Sebastião. Iconograa Mato-

Grossense.

ABSTRACT

The article is about the canvas painting São Sebastião do Morro done 
in 1976, by the cuiabano artist João Sebastião Costa. It is the 
representation of Saint Sebatian in an oneiric image intermingled with 
elements from the Cuiabana and Mato-Grossense culture. It proposes 
enigmatic reections within the sacred-profane ne arts universe, the 
metamorphosis of man-animal-saint, which only João Sebastião, 
masterfully could do.

Keywords: João Sebastião Costa. Saint Sebastian. Mato-Grossense 
Iconography.
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INTRODUÇÃO
 

O
artista plástico mato-grossense João Sebastião Costa (1949-2016) desenvolveu sua 

temática composta por elementos da cultura cuiabana e do estado de Mato 

Grosso, o que o tornou inconfundível e promoveu seu destaque no panorama das 

artes visuais no Brasil. A onça, caju, lendas, fauna, ora, festas de santos, instrumentos musicais, 

religiosidade, ícones da cuiabania, ou seja, um universo visual e imaginário que enriqueceu o 

seu cenário plástico, elementos estes que marcaram sua história de vida, uniu o homem-

bicho-santo ao seu cotidiano. 

Ele nasceu em Cuiabá, no dia 23 de junho de 1949, véspera de São João. Filho 

primogênito, teve complicações no parto, o que levou sua mãe a fazer uma promessa a São 

Sebastião, protetor contra as pestes e doenças. Caso o lho vingasse, ele se chamaria João 

Sebastião e, por muitos anos, a família realizou as festas dos santos, e nessas ocasiões o menino 

vestia vermelho e usava cabelo comprido, por longo tempo.

Historicamente, São Sebastião é um mártir da igreja católica. No império romano de 

Deocleciano, no ano de 288 d.C., o santo fez parte do exército, visitava os prisioneiros 

convertidos, enquanto aguardavam suas sentenças de tortura e morte, até que o soldado foi 

denunciado ao imperador, e este conrmou sua conversão ao cristianismo. Na obra 

Sebastião, um Cristão para Hoje, Edições Paulinas de 1981, em vários trechos, Cipolini nos 

relata a vida de São Sebastião:

[...] O imperador estava imaginando uma forma original, diferente de executar a 
sentença de morte que iria pronunciar contra seu ocial. Mandou chamar o 
comandante dos arqueiros da Numídia. Estes homens eram originários de uma região 
desértica da África, onde a caça só era possível com as echas. Eram peritos em atirá-
las. O imperador ordenou que amarrassem o soldado cristão a uma árvore no bosque 
dedicado ao deus Apolo. Que o crivassem de echas, mas que não o atingissem seus 
órgãos vitais, para que morresse lentamente... Alguns cristãos, que haviam preparado o 
necessário para o enterro, foram buscar o corpo... Qual não foi a surpresa daqueles 
cristãos, quando perceberam que Sebastião respirava... Levaram-no para casa e, com 
muito cuidado, foram curando-lhe as feridas... Chegou o dia vinte de janeiro. Era o dia 
consagrado à divindade do imperador. Este saiu com grande cortejo de seu palácio. E 
dirigiu-se ao templo do deus Hércules, onde seriam oferecidos os sacrifícios de costumes. 
Estava cercado de sacerdotes pagãos, tribunos e cortesões, senadores e os homens 
mais nobres do Império, foi concedida então uma audiência pública. Quem desejasse 
pedir alguma graça, ou apresentar alguma queixa, podia fazê-lo nesta ocasião diante 
do soberano. Sebastião apresentou-se ante o imperador e reprovou-lhe o 
comportamento em relação à Igreja. Reprovou-lhe as injustiças, a falta de liberdade e a 
perseguição contra os cristãos. O imperador cou estarrecido ao reconhecer naquela 
pálida gura a pessoa de seu antigo ocial que ele julgara morto. Ordenou aos guardas 
que o executassem ali, na sua presença, na presença de todos. Ele mesmo queria ter 
certeza de sua morte. Imediatamente os guardas o moeram de pancadas com os 
cabos de ferro de suas lanças. O imperador ordenou que o seu corpo fosse jogado no 
esgoto da cidade. À noite, um grupo de cristãos caminhou até o local onde o corpo de 
Sebastião tinha sido jogado... Seus despojos foram levados para a catacumba que 
ainda hoje conserva seu nome. Ali foi enterrado com todas as honras e veneração dos 
cristãos a quem ele tanto servira e amara... A igreja passou a celebrar sua festa no dia 
em que foi martirizado, dia vinte de janeiro. São Sebastião é um santo muito popular. É 
invocado como protetor contra a peste, a fome e a guerra... foi no ano de 680, quando 
uma grande peste vitimava toda a Itália, que os éis recorreram a São Sebastião, 
fazendo votos de erigirem uma igreja a ele dedicada se a peste cessasse. E a peste 
cessou.

São Sebastião aparece no sincretismo religioso, na Umbanda ele é Oxossi, o Orixá das 

orestas e dos animais, sua cor é o azul celeste claro. Seu arquétipo é altruísta, abnegado, 

sincero, simpático, tenso, austero e possui senso de coletividade.

O SANTO ENCANTADO
João Sebastião, artista rico em imagens emblemáticas, que as mesclava, 

transformando-as em seres enigmáticos, encarnando guras antropomórcas, mimetizadas 

nos seus trabalhos. João se consagrou no seu universo mítico/místico, criando um lugar, um 

mundo etéreo, um espaço sagrado para sua pintura, seus seres mitológicos, guras 



REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO

Parte da realidade para compor um universo mágico de sonhos e cção. A mistura entre 
o concreto e o imaginário torna os limites destes conceitos difusos. Não está claro onde 
começa um, onde acaba o outro. Mas haverá, verdadeiramente, uma separação entre 
realidade e fantasia?”... “Ele registra o mundo que está lá fora ou o mundo interior? Não 
há diferença para o artista. Os olhos que observam o encontro são os olhos da alma.

O artista se alimenta das informações e eventos do cotidiano, dos seres que o cercam 

e do contexto para criar o seu universo iconográco. Dentro desta perspectiva, Figueiredo 

(1990, p. 28), pondera que:

[...] João Sebastião dimensionou rico imaginário para a cena iconográca mato-
grossense. Envolvendo o bicho, o fruto, o homem e o santo sincretizou os valores telúricos 
e com plástica sensual, detalhada e exuberante, mostrou primeiro a abundância do 
mato. A onça e o caju, animal e fruto que melhor nos caracterizam, foram então 
utilizados como exaltação... Agiganta as formas, solta as pintas e as pinceladas. O 
colorido vibra. A onça arrepia o pelo e mostra as garras. [...]

A imensidão da espacialidade do Centro-Oeste proporciona a liberdade de viver em 

meio às cores vibrantes das ores e frutos, às árvores de galhos retorcidos do cerrado, à água, o 

ar, à fauna, e todos esses elementos resultam na composição de imagens que reproduzem o 

viver de uma gente especial, que ele idealizou com maestria. 

Figura 1 - São João Sebastião do Moro/óleo sobre tela/54x65cm/1976.
Foto de José Maurício no Livro Arte aqui é mato.

andróginas, convivem harmoniosamente numa metamorfose, criador e criatura.  João 

Sebastião, segundo KLINTOWITZ (1981, p. 8):

O santo paira candidamente seu corpo, esguio e seminu, parcamente protegido, 

envolvido num quase manto vermelho que lhe resguarda as partes pudendas. Sua sionomia, 

com traços indígenas, se apresenta calma e sem sofrimento. O rio que é visto de dentro para a 

margem, e, apesar de caudaloso, é retratado com uma serenidade enganadora, por não 

representar ondas, nem obstáculos, porém, na sua amplitude de águas claras e azuis, permeia 

a possibilidade imaginária de seres reais e ctícios, seres estes que assolam o potencial criativo 

dos homens pantaneiros e ribeirinhos. Essas águas são habitadas por seres reais e míticos, os 

grandes peixes e jacarés, coabitando com as mães d'águas, mandi, barbado e o minhocão 

do pari. O azul da água se emenda com o azul do céu, criando um involucro que emoldura e 



protege o morro, representado em azul bem mais escuro que o céu e a água, seu formato 

permite a leitura expandida da sucuri que engoliu o bezerro, ou do minhocão que se prepara 

para se soltar das amarras na igreja do São Gonçalo, no Porto de Cuiabá. 

As imagens de santos de João Sebastião não apresentam sofrimento, são guras 

serenas, calmas, as chagas aparecem em detalhes expressivos, sem dor, contraponto aos 

cânones religiosos, que relatam o sofrimento dos mártires, utilizando de uma linguagem 

expressiva de literatura de massa para prender a atenção dos devotos pela compaixão do 

sofrimento e permanecer na sua fé, frente à rigidez dos dogmas da igreja.

O São Sebastião do artista se mantém lívido, sua sionomia com traços indígenas 

conduz a leitura para o extermínio das etnias ao longo dos séculos, nas Américas, invadida 

pelos europeus. Um santo - índio martirizado conrma a supremacia das raças - personicado 

nesta pintura  comunga com elementos de origem judaico cristã, propondo uma reexão 

sobre a insanidade cometida pelos invasores, que foi muito além da simples matança, com a 

limpeza étnica dos europeus elimina-se etnias e cria uma população cabocla, mestiça.

A ORNITOLOGIA ENCANTADA
Acima do santo, paira a imagem caricata do caju, com sua expressão enigmática, 

translúcida, meio homem, meio bicho, uma força masculina de docilidade feminina, e que 

não se permite, ao certo, saber do que se trata, a sua presença contemplativa com o olho de 

hórus que tudo vê aprecia e protege o santo sob as águas do rio que atravessa a cidade e 

deságua no Pantanal. João Sebastião nos apresenta a imagem de sua ornitologia imaginária 

e distante de uma possibilidade real. O pássaro – caju – sílde transita no ambiente sublime, que 

voa num céu santicado e onírico. Os silfos, elementais das nuvens, do vento, do ar, enseja ao 

homem, a criação do sublime, numa atmosfera dos devaneios, que foge da realidade. Nesse 

imaginário do pássaro, o artista cria, na pureza do ar e da aura, um santo quase barroco, 

envolto em folhas, e anjos, numa representação etérea que nos remete a Bachelard (1990, p. 

73): 
Mas o sonho de pureza do ar é, para algumas imaginações aéreas, tão atuante que 
podemos surpreendê-lo em inversões de imagens materiais incríveis. O calor interno do 
pássaro impressionou, naturalmente, muitos observadores. Atribuíram eles, então, ao 
fogo elementar e puro o poder de vôo dos pássaros [...]

O caju- pássaro encanta um mundo maravilhoso de sonho, habitado por fadas, anjos, 

seres do encantamento, propondo uma abstração do observador, que, na sua realidade 

material, é lançado para o imaginário do artista, simbolizando as relações entre o céu e a terra. 

E para Chevalier (1996, p. 687),

 [...] O vôo dos pássaros os predispõe, é claro, a servir de símbolos às relações entre o céu 
e a terra. Em grego, a própria palavra foi sinônimo de presságio e de mensagem do céu. É 
essa a signicação dos pássaros no taoísmo, onde os Imortais adotam a forma de aves 
para signicar a leveza, a liberação do peso terrestre...” “... De modo ainda mais geral, os 
pássaros simbolizam os estados espirituais, os anjos, os estados superiores do ser [...]

Uma de suas pinturas, em óleo sobre tela, medindo 54X65 cm e intitulada São João 

Sebastião do Morro, realizada em 1976, nos apresenta uma imensa onça que ocupa grande 

parte da tela, tendo na parte superior e no centro dessa imagem a cara da onça em formato 

de caju. Seria uma gura arquetípica do Kianumaka-Maná, um animal que cobre o céu por 

sobre as águas, trás o olho gateado e negro, um no bigode separa seu focinho delicado da 

boca feminina e sensual. A presença desse enigmático animal cria no expectador certa 

perplexidade, porém, para o artista, a presença do felino guardião concebe o espaço do 

sagrado. Segundo Bertoloto (1992, p. 56):

Este animal lendário é retratado com tal expressão que se poderia dizer que ele é real. A 
onça é retratada com tal veemência que parece estar viva. Sua cor sempre forte reforça 
as expressões de tristeza, alegria, robustez e ferocidade do animal. Com a mesma 
intensidade a onça se transforma em homem, mulher, em travestis ou mesmo em caju. Ela 
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circula em toda sua obra, assim se faz presente nos festejos dos santos, no altar, na 
comida dominical, nos hábitos, nos costumes e nas crenças.

Na mitologia, o jaguar é considerado uma divindade, “expressão suprema das forças 

internas da terra, o senhor das montanhas” Chevalier (1996, p. 511). O ser não se revela 

enquanto animal, ele se faz presente como uma onda gigante que abraça, protege, 

comunga e consagra o santo mártir, que sobreviveu às dores das echas cravadas no corpo 

no sentido da morte lenta. Diante de tanto sofrimento, o mártir ascende ao divino, leve e livre 

do peso da realidade, sua ascensão em pleno Rio Cuiabá, como forma de amuleto protetor e 

guardião das águas, emerge a imagem desse santo protetor, um São Sebastião ancorado 

num rublo coração envolto numa aura de folhas de caju, o fruto da amizade, protegido por um 

anjo-caju  personicado e com asas  paira por sobre o Morro de Santo Antônio., ,

A imagem que se ancora e ao mesmo tempo arrasta o emblema afetivo, assume a 

personicação do próprio artista como individuo compulsivo que, insistentemente, surge e 

ressurge nas suas criações, um santo homem, um homem santo, a metamorfose sincrética e 

alegórica do percepto peirceano em forma de estímulo. O argumento forçando espaço para 

emergir da memória de forma mnemônica. Ao longe, num plano mais abaixo, tem-se o Morro 

de Santo Antônio, às margens do caudaloso Rio Cuiabá, em cujas águas navega uma 

pequena embarcação a vapor, cortando o cenário edílico, ostentando a emblemática 

bandeira nacional. A onça assume grande parte da pintura e com seu abraço gigante se 

apresenta ao expectador, como a bela personagem miticada da fauna pantaneira, 

comungando com o caju, num espaço etéreo barroco em cuja ora se faz presente. A aura do 

santo, em forma de cocar, composta pelas folhagens do caju, contempla o sagrado. O rio  ,

com suas águas uídicas no seu percurso, banha e purica a imagem profana. Na paisagem  

telúrica, a gura lendária do jaguar  no imaginário coletivo abarca o santo, que levita apoiado ,  

no coração, que nos remete ao Cristo, ao amor incondicional.

Assim, João Sebastião transita entre o céu e a terra, entre o real e o irreal, conduzindo 

seus sonhos para um lugar santicado. O homem, na sua condição terrena, temente a Deus, 

aquele que mantém sua fé no divino, devoto do mártir cristão, eleva suas preces ao santo, 

rogando proteção contra seus males. O pássaro – caju, suaviza as dores do homem, voando 

no etéreo innito da imaginação.

Figura 2 - Detalhe da obra São João Sebastião do Moro
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A composição das imagens religiosas com elementos da cultura local extrapola os 

limites da ambivalência, não há possibilidades de nos manter apenas na dicotomia do alto e 

baixo, do sagrado e do profano, mas, sim, a dialética dinâmica entre aquilo que está em cima 

e o que está embaixo. Para Bachelard (1991, p. 271): 

Seria um engano, entretanto, limitar-se a uma mera justaposição das imagens do alto às 
imagens do baixo. Essas imagens que seguem uma geometria são de certo modo 
demasiado claras. Tornaram-se imagens lógicas. Cumpre compreender-se de sua 
simples relatividade para viver a dialética dinâmica entre aquilo que está em cima e 
aquilo que está embaixo [...]

A ascensão do santo lívido, adornado por uma aura oral, o caju, com asas, acima do 

santo, desaa a gravidade, ligando o mundo real ao mundo maravilhoso, que provoca um 

encantamento, nos abstraindo da realidade. O caju que voa no ar puro transita de um lado 

para outro, encontra no espaço, nas nuvens, no pico do morro a poética, estabelecendo a 

comunicação do homem real e suas angústias, que eleva suas preces para o santo. As 

narrativas de João Sebastião nos convidam para uma reexão, sua iconograa regional 

subverte o sagrado, o artista cria a história do seu santo protetor, comungando com as lendas, 

num espaço da alquimia, no qual tudo é permitido. O santo lívido e suas dores carnais foram 

superadas, aqui existe o sublime, a transcendência para contemplar o divino, em busca do 

Éden, do paraíso.

João Sebastião criou sua arte gurativa peculiar, nos seus espaços oníricos e suas cores 

emblemáticas, propôs nova criação, que o destacou no universo das artes. Para Schenberg 

(1979, p. 203):

[...] João Sebastião tende para uma arte simbólica, talvez com uma nota mágica. 
Mesmo nas telas em que a aderência com a realidade cotidiana é maior, há como que 
uma transguração que cria um clima especial de sugestão mágica. A importância da 
cor se faz sentir precisamente nesses aspectos característicos. É no senso espacial de 
João Sebastião que se encontra talvez mais marcada a inuência mato-grossense. O 
espaço criado nas suas telas é sempre amplo e dinâmico, mesmo quando se refere a um 
ambiente limitado. João Sebastião dá uma contribuição importante para o espacialismo 
mato-grossense com a intensa vibração mágico-cromática dos seus espaços. 

Para concluirmos este estudo, consideramos que a pintura de João Sebastião é única, 

singular, universal, que nos convida sempre a uma reexão sobre a vida, a morte, os espaços 

sagrados, oníricos, proporcionando viagens inenarráveis no seu universo mágico. Para 

Figueiredo (1977, p. 201):

[...] Ao santo um culto ainda mais amplo que o próprio Cristo. O homem e suas lendas é ao 
mesmo tempo bicho e santo. Há nesse conjunto a força do desconhecido fundindo 
memórias presentes, passadas e futuras [...]

CONSIDERAÇÕES FINAIS
João Sebastião consagrou-se através do universo mítico/místico, composto por guras 

andróginas, num lugar santicado, propondo reexões ao homem que se depara com a 

possibilidade de transcender ao etéreo, utuando sem o peso da realidade, criando fugas 

para um devir. Nesse lugar-espaço do artista, São Sebastião, o mártir da igreja católica levita 

sem suas dores carnais, convidando o homem para um momento mágico, sublime, no qual o 

criador e a criatura devaneiam santicados no céu, nas nuvens, batizado nas águas míticas do 

Rio Cuiabá, que se espraia ao longe, unindo os elementos terra, ar, água e fogo, comungando 

com os elementos sagrados e profanos, transcendendo a dicotomia da dualidade, criando 

uma dialética, onde os seres consagram a alquimia do amor ao santo e a sua gente, que 

somente João Sebastião realizou. Ele, um artíce na sua pintura, surpreendeu a todos, pela 

última vez, ao falecer no último dia 28 de fevereiro de 2016, abalando as estruturas de todos nós 

que, junto com ele, tínhamos muitos planos. João embarcou nas asas do seu caju, e se 

ausentou para sempre do Panorama da Arte Brasileira. 
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RESUMO

O presente artigo pretende debater a interconexão de três fatores - ou 
três novidades - que podem ser destacadas como decisivas para a 
formação da identidade do mato-grossense contemporâneo. Estes 
fatores são: o processo migratório, a colonização do Centro-Oeste 
brasileiro e o desenvolvimento da principal atividade econômica do 
estado de Mato Grosso: o agronegócio. De forma análoga aos reexos 
histórico-culturais da longa disputa sobre a divisão do Estado de Mato 
Grosso, que se efetivou em meados dos anos setenta, tais elementos 
tiveram e ainda tem grande inuência sobre a percepção que o 
habitante local tem sobre si próprio e sobre o papel que representa na 
sociedade. A migração, o estabelecimento destes migrantes em solo 
mato-grossense e a exploração da atividade agropecuária 
representam, em seu conjunto, o fato histórico mais relevante para o 
estado de Mato Grosso no século XX. Trata-se de um conjunto de 
componentes histórico-sociais tão importantes que tem o condão de 
“diluir” os profundos efeitos que o extenuante processo de divisão do 
estado causou sobre o inconsciente e sobre o imaginário coletivo do 
mato-grossense. Estes novos fatos históricos teriam sobreposto os eventos 
passados e, com isso, aberto espaço para a reconstrução de uma 
identidade cultural que havia sido cristalizada pelos traumas da divisão.

Palavras Chave: História Regional, Mato Grosso, identidades. 

ABSTRACT
This article aims to discuss the interconnection of three factors - or three 

new features - which can be highlighted as decisive for the formation of 
contemporary Mato Grosso's identity. These factors are the migratory 
process, the colonization of the Brazilian Center-West and the 
development of the main economic activity of the state of Mato Grosso: 
agribusiness. Analogously to the historical and cultural reections of the 
long dispute over the division of the State of Mato Grosso, which was 
accomplished in the mid-seventies, these elements had and still have 
great inuence on the perception that the local inhabitants have about 
themselves and about their role in society. Migration, the establishment of 
these migrants in Mato Grosso soil and the exploitation of agricultural 
activities represent, as a whole, the most important historical fact to the 
Mato Grosso state in the twentieth century. This set of historical and social 
components is so important that is able to "dilute" the profound effects 
that the strenuous state division process caused on the unconscious and 
the collective imagination of Mato Grosso inhabitants. These new 
historical facts have superimposed past events and, therefore, have 
made space for the reconstruction of a cultural identity that had been 
crystallized by the traumas of the division.

Keywords: Regional history, State of Mato Grosso, identities.
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INTRODUÇÃO

A
construção da identidade cultural do povo de Mato Grosso é um processo que 

retrocede aos primórdios da República no Brasil. As tradições, a religiosidade, a 

música, a culinária, o modo de vestir e de falar do habitante das diversas regiões de 

Mato Grosso, entre outros aspectos, representam expressões culturais talhadas ao longo de 

décadas de história. Estas manifestações identitárias inuenciaram fortemente as discussões 

sobre a divisão do estado, que se efetivou ocialmente em 11 de outubro de 1977. Nesta data, 

o então Presidente da República do Brasil, General Ernesto Geisel, assinou a Lei Complementar 

n° 31 que criou o estado de Mato Grosso do Sul pelo desmembramento de parte da área do 

estado de Mato Grosso.

As disputas e conitos de variadas intensidades entre os mato-grossenses que viviam 

nas regiões Norte e Sul do estado tinham como pedra angular não apenas questões políticas 

ou econômicas: no cerne dos embates estava a questão das identidades envolvidas. Ainda 

hoje, uma das discussões mais recorrentes nas conversas entabuladas em vários ambientes 

sociais de Cuiabá, refere-se aos contrastes entre as identidades dos que se consideram 

“daqui” e os que são considerados “de fora”, os novos migrantes ou novos mato-grossenses. 

Fala-se muito nas rodas de prosa que fulano é “cuiabano” enquanto beltrano “é de fora”, 

como se esta classicação fosse suciente para se caracterizar e denir as pessoas. 

Esta dicotomia entre os “daqui” e os “de fora” ganha novos contornos com a chegada 

recente de sucessivas ondas migratórias de colonizadores sulistas, que alterou muito a 

realidade social e proporcionou novas experiências em todo Mato Grosso, especialmente 

entre os tradicionais habitantes da capital Cuiabá. Assim, o fenômeno da construção e 

manutenção das identidades vai sendo constantemente recriado e reconstruído no estado, 

com base em experiências étnicas, de relacionamento entre classes sociais, de gênero e 

outras. Esta é justamente a experiência que Mato Grosso proporciona ao seu povo, a 

experiência de se construir identidades a partir de novas territorializações, da transformação 

nas redes sociais e pelo acesso a novos valores mais universais, diferentes daqueles da sua 

origem, abrindo chance para o novo. Esta é a riqueza da diversidade sociocultural mato-

grossense, cuja complexidade pode ser reconhecida nos diferentes povos que constituem a 

sua matriz cultural. 

A longa trajetória histórica de fatos e acontecimentos que marcaram os debates sobre 

a divisão, assinalada por alteridades em incessante conito, moldou, por assim dizer, a 

personalidade e o inconsciente coletivo dos habitantes das regiões Norte e Sul. Isto equivale 

armar que os mato-grossenses e os sul-mato-grossenses de hoje trazem em sua identidade 

cultural alguns reexos deste longo processo histórico, daí a importância que a divisão tem 

para se compreender o perl psicossocial contemporâneo dos moradores das regiões, suas 

aspirações, ansiedades, receios e valores.
Agora, é importante notar que a construção contemporânea da identidade mato-

grossense não se forma, exclusivamente, a partir dos legados históricos e reexos políticos da 

divisão do estado. Embora tenha sido um fenômeno histórico signicativo o suciente para 

incutir conceitos, valores e ideias nas pessoas, atualmente há outros fatos a inuenciar de 

maneira mais intensa os mato-grossenses, de forma individual ou coletivamente. Os 

intermináveis debates e embates, idas e vindas, avanços e retrocessos na discussão sobre o 

desmembramento do território mato-grossense de fato marcaram a percepção daqueles que 

vivenciaram este momento histórico, e também sugestionaram outros que conheceram esta 

história através de seus personagens oculares. Este extenuante processo de separação deixou 

vestígios na memória das pessoas, lembranças que se transmitem de geração a geração, 

imagens que povoam o inconsciente coletivo popular e que ainda hoje emergem e 

transparecem. Não obstante, estas reminiscências vão sendo cicatrizadas pelas “novidades” 
que surgiram a partir do nal da década de setenta e que contribuem muito para que a 

“página da divisão possa ser virada”.   
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De maneira mais precisa, três inovações podem ser apontadas como essenciais para 

a transformação da identidade do mato-grossense contemporâneo. São acontecimentos 

que tem forte inuência sobre a percepção que o habitante local tem sobre si e acerca de sua 

posição social, ou seja, sobre o papel que imagina ocupar na sociedade. Estes fatos históricos 

são: o processo migratório, a colonização do Centro-Oeste brasileiro e o desenvolvimento da 

principal atividade econômica do estado de Mato Grosso: o agronegócio.

A migração, o estabelecimento destes migrantes em solo mato-grossense e a 

subsequente exploração da atividade agropecuária representariam, neste recorte 

conceitual, o conjunto de fatos históricos mais relevantes para o estado de Mato Grosso na 

segunda metade do século XX. Refere-se a um conjunto de elementos histórico-sociais tão 

importantes que chega ao ponto de “diluir” os profundos efeitos que o extenuante processo 

de divisão do estado causou sobre o inconsciente coletivo do mato-grossense. Estes novos 

fatos históricos teriam sobreposto os eventos passados e, com isso, abriram espaço para a 

reconstrução de uma identidade cultural que havia sido cristalizada pelos traumas da divisão. 

 Há vários fragmentos a indicar como este processo de redenição cultural ocorreu e 

segue acontecendo ainda hoje. Um interessante ponto de partida para a análise destes 

vestígios históricos é a xação do migrante em solo mato-grossense ao longo das décadas dos 

anos setenta, oitenta e noventa. O estabelecimento do migrante no decurso destas décadas 

e as transformações socioeconômicas resultantes deste fenômeno migratório contribuíram 

para se pensar o estado de Mato Grosso e sua sociedade sendo impulsionados, projetados 

para um futuro diferente, aspirado, sonhado; um futuro de prosperidade, de avanço e 

modernidade e que sepultaria denitivamente a pecha de “atrasados” e “incivilizados” que 

era imposta pelos divisionistas da região Sul do estado e que foi internalizada, em grande 

parte, pela sociedade local (AMEDI, 2014).

Esta imagem de um futuro melhor, em alguns casos, realmente se concretizou e o 

desenvolvimento de fato se efetivou. Em outras situações, no entanto, permaneceu no 

campo das ilusões e não passou de uma miragem para alguns. “Os colonos migram em busca 

de um lugar melhor. Ninguém muda buscando o pior. A questão nesse caso é que mudança 

signicou desenraizamento, não foi uma mudança de atitude, algo pessoal, mas signicou 

deslocar-se geogracamente” (JOANONI NETO, 2007, p. 220).  

Mas em todos os casos, o grande movimento migratório representou uma variável 

histórica poderosa que levou todos, inclusive os governos, a repensar as estratégias para se 

“aproveitar” as oportunidades atreladas aos eventos das migrações e da colonização para a 

exploração do agronegócio. Isto signica dizer que o processo de colonização e o 

desenvolvimento do agronegócio no estado de Mato Grosso foram elementos que, 

incialmente, atuaram como um fator catalizador de desenvolvimento econômico e social. 

Posteriormente, o movimento migratório possibilitou, ainda, a exposição a novas culturas e a 

própria formação de uma nova cultura, inspirada e inuenciada por novas identidades. Era o 

“novo” que se estabelecia, e o “novo” trazia a esperança de uma mudança, tão desejada 

após anos de discussões e conitos relacionados à divisão de Mato Grosso. 

A partir da década de 70, Mato Grosso passou a ser reconhecido pelo seu 

agronegócio pujante. Um modelo econômico que mesmo sendo concentrador de riqueza e 

questionável do ponto de vista ambiental, era algo positivo a identicar o estado como uma 

unidade federativa produtora de grandes volumes de comódites, e, portanto, um “lugar” 

relevante para o país. Sendo importante para o país, seria importante também para os demais 

estados da federação, inclusive para Mato Grosso do Sul, que teria que reconhecer em seu 

eterno rival do Norte, este positivo atributo. 

O agronegócio desenvolvido em bases industriais tornou-se um cartão de visitas de 

Mato Grosso e de seus habitantes. Mesmo aqueles que não tem relação direta ou indireta com 

esta poderosa atividade econômica do estado, se agradam com esta referência elogiosa. O 
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agronegócio tornou-se um símbolo do estado, e, ao lado da prodigiosa natureza e dos biomas 

existentes em Mato Grosso, representa atualmente o seu principal ícone. Hoje em dia, tal qual 

o habitante de estados litorâneos da região Nordeste se identica e se apraz com os elogios 

feitos por turistas - os “de fora” -, às suas belas praias, os mato-grossenses também parecem se 

sentir confortáveis com as referências laudatórias feitas em relação ao agronegócio 

desenvolvido no estado.       

Esta imagem emblemática de estado produtor de alimentos parece, portanto, 

“encher de orgulho” o mato-grossense, mas também é elemento que perpetua e reinventa a 

tradicional disputa entre regiões e entre grupos sociais. O agronegócio de Mato Grosso suscita 

posicionamentos diversos, que se organizam para defender ou criticar este modelo de 

desenvolvimento. Questões agrárias, meio ambiente, direitos do trabalhador e de etnias 

indígenas são temas invariavelmente atraídos para o bojo da discussão acerca da viabilidade 

do sistema industrial de produção de comódites em Mato Grosso. Como na dinâmica social 

(assim como na vida, de forma geral) mesmo os fatos históricos mais alvissareiros não são 

isentos de tensões e conitos, Os migrantes ou os “novos mato-grossenses” que se 

estabeleceram em Mato Grosso, trazendo consigo a força de trabalho e a prosperidade, 

também suscitaram novas fricções culturais a partir da colisão entre as diferentes tradições, 

culturas e identidades. O choque entre as culturas local e externa, em um primeiro momento, 

ocasiona um inevitável distanciamento, um rebote causado pela força dos movimentos que 

são contrários, pois são distintos. Mas após este encontrão, perderam um pouco de sua força e 

se ajustaram em um delicado equilíbrio. Estas fricções ocorrem porque nossa identidade é 

formada pela visão que temos de nós mesmos e como os outros nos vêem, uma situação 

eivada de medos e receios, e sujeita a diversas distorções. Como é assimilada em processos de 

interação, torna-se real a partir da conrmação desse outro. 

O que conta para se caracterizar uma identidade como pertencente a uma 

determinada aglutinação humana são aspectos, tais como um território delimitado, uma 

língua própria ou correr o mesmo sangue ancestral nas veias de seus componentes. Esses 

critérios podem marcar uma identidade, mas não esgotam o assunto, pois não há limites 

precisos para se circunscrever as identidades. Cada grupo de migrantes que se estabelece 

em Mato Grosso seleciona aspectos de sua cultura para armar-se, com a denição de si (auto 

denição) e a denição dos outros (identidade atribuída). O fascinante desao que se 

apresenta aqui é compreender como estes aspectos culturais “trazidos de fora” – auto  

denição - podem “perturbar” as culturas autóctones causando impactos psicossociais sobre 

a identidade do povo “do lugar”. 

O tema das identidades, por ser um objeto de estudo particularmente sensível às 

mudanças em suas referências, torna a argumentação acerca do assunto apenas “exercícios 

interpretativos”, ou, no máximo, “pontos de partida” para ulteriores indagações. Para além 

desta constatação, é necessário reconhecer que pensar a identidade mato-grossense torna-

se cada vez mais difícil, uma vez que parcelas crescentes da população urbana buscam 

referências culturais fora dos ambientes de sua própria origem. O leque de opções disponíveis 

é muito variado. Desta forma, por exemplo, o apelo cultural que o tradicional ritmo folclórico 

“rasqueado cuiabano” exerce sobre um jovem que vive na região metropolitana da capital 

do estado de Mato Grosso perde força diante de inúmeras outras formas e possibilidades 

atraentes de expressão artística oriundas de outras regiões do Brasil e do mundo, todas estas 

acessíveis pela internet, como a dança funk, o passinho ou o samba carioca, o pagode 

mineiro, o lambadão goiano, o rock and roll norte americano, etc. 

Seria, portanto, absolutamente incorreto armar que existe uma identidade única do 

povo mato-grossense (ou mesmo do povo brasileiro) a permear e perpassar todas as classes 

sociais, abarcando os variados habitantes espalhados pelos 141 municípios distribuídos em 

uma área de 903.357 km², pouco menor que a Venezuela. A estratégia de se tentar denir uma 
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identidade mato-grossense homogênea atenderia apenas aos propósitos de grupos 

interessados em capturar e enquadrar a cultura e a história local em uma moldura que lhes 

possibilite uma interlocução mais facilitada, através de um discurso calculado e adaptado 

àquele público.

A identidade é uma concepção em constante transformação, constituída e (re) 

transformada na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e inclusão que 

estabelecem limites entre os tais grupos, denindo os que integram ou não. Os traços que 

levam em conta não são a soma das diferenças objetivas, mas aqueles que os próprios 

indivíduos consideram signicativos. Assim, as mesmas características diferenciais podem 

mudar ou perder a signicação no decorrer da história do grupo, podendo suceder outras 

características que passam a adquirir signicação e importância.   

O que se está a propor, assim, é que o agronegócio e as grandes levas migratórias são 

fenômenos correlacionados. Pelas suas dimensões, importância e resultados passaram a 

redesenhar a história recente da sociedade de Mato Grosso, especialmente na ocasião em 

que o centenário processo de divisão do estado se efetivara, ou seja, no momento em que os 

mato-grossenses se abriam às novas referências identitárias, emerge a força cultural dos 

migrantes, os novos mato-grossenses. Neste sentido, é possível armar que a divisão do Estado, 

associada aos fenômenos das grandes levas migratórias e a exploração da agricultura em 

larga escala, são elementos denidores da história do Mato Grosso no século XX.         

 IDENTIDADES DIVIDIDAS EM TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE
A identidade, para Flávio R. Gomes Benites, é o “resultado de representações 

imaginárias que se faz de si e do outro, a partir da qual se tem uma cção ou ilusão de unidade 

e totalidade sobre si mesmo” (BENITES, 2013, p. 79). 

Para conceber, denir e representar uma região como distinta, peculiar, característica 

e “dessemelhante de outra”, faz-se necessário atribuir-lhe uma feição, uma “cara”, para que 

os seus habitantes possam identicar-se com o lugar em que vivem de forma homogênea, mas 

também de maneira particular e única. Portanto, tal qual a construção cultural, a identidade 

representa um trabalho coletivo de vários atores: “comunidades letradas e iletradas; grupos 

dominantes e dominados; comunidades integradas ou excluídas; todos contribuem com 

distinta intensidade, de modo diferente e em ocasiões diversas, para a produção desse 

dinâmico e mutável 'caldo cultural' ao qual o regionalismo costuma vir identicado” 

(AMARILHA, 2006, p. 11). 

A ideia de identidade é comumente associada ao conceito de nação. Com base em 

Marilena Chauí, é possível armar que a ideia de nação organiza-se por elementos que visam a 

criar a unidade de um povo, tais como mesma língua, mesma pátria, mesma cor, mesmo 

território. São elementos destinados a estabelecer, no sentido de tornar estável, um idem, uma 

identidade em relação aos indivíduos de um país. Esta identidade sustenta o que se chama de 

identidade nacional, produzindo um efeito de unidade a partir de consensos e lealdades que 

justicam um “nós” em oposição a um “eles”. Diante disso, explica a autora, “outros epítetos 

facilmente se somam à identidade, deslizando para a identidade de grupo, identidade étnica, 

identidade de gênero, identidade linguística etc., mas que acreditamos, são possíveis de 

serem resumidos no hiperônimo amplamente conhecido como identidade cultural” (CHAUI, 

2006, p. 14).

As nações subsistem segundo as diversas formuações organizacionais e simbólicas que 

elaboram. Esta formulação organizacional mental deve conduzir à ideia de uma 

“comunidade imaginada”, já que os seus membros jamais chegam a se conhecer como em 

uma comunidade real. Os discursos da nação são, então, construídos com o intuito de criar 

sentidos que aproximem os integrantes da comunidade, estabelecendo referências comuns 

que possam ser compartilhadas entre os habitantes de uma nação (ANDERSON, 1989, p. 13). 
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Para Benedict Anderson, nação é uma “comunidade política imaginada” subsistem 

segundo as diversas formulações organizacionais e simbólicas que elaboram. Esta formulação 

organizacional mental deve conduzir à ideia de uma “comunidade imaginada”, já que os 

seus membros jamais chegam a se conhecer como em uma comunidade real. Os discursos da 

nação são, então, construídos com o intuito de criar sentidos que aproximem os integrantes da 

comunidade, estabelecendo referências comuns que possam ser compartilhadas entre os 

habitantes de uma nação (ANDERSON, 1989, p. 13). 

A aproximação é fundamental para se manter a coesão, um fator imprescindível à 

nação ou a uma unidade federativa nacional. Para se manter a coesão é essencial que as 

identidades se misturem e que haja interlocução entre gêneros, grupos étnicos ou raciais, 

matizes ideológicas, partidos políticos e círculos culturais, para se formar uma grande 

aglutinação humana que encontra na nacionalidade o seu ponto de convergência. A 

nacionalidade representa, portanto, um valioso elemento de coesão e unidade nas 

sociedades modernas, um fator que legitima a atuação governamental. 

Anderson arma que a nação é imaginada como comunidade porque nas mentes 
1dos seus habitantes está a imagem “de uma comunhão ou de uma fraternidade”.  Explica o 

autor que “[...] o iluminismo e a Revolução destruíram a legitimidade do reino dinástico 

hierárquico ordenado pelo poder divino”. Sem o poder divino, em nome de quem se “tutelava 

e administrava” as sociedades, ou seja, sem existir a ideia de um “ponto em comum” ou uma 

“pedra angular” convergente e supra-individual, por meio da qual, todos se orientavam, surge 

uma lacuna no imaginário social, uma ssura no tecido da sociedade. Anderson conclui 

(provavelmente pensando nas guerras) que: “[...] É essa fraternidade (...) que torna possível, 

no correr dos últimos dois séculos, que tantos milhões de pessoas, não só matem, mas também 

morram voluntariamente por imaginações tão limitadas” (ANDERSON, 1989, p. 15). 

Trazendo este cabedal de conceitos para a discussão sobre o tema da divisão de 

Mato Grosso, se observa que toda esta trajetória foi um processo pontuado por episódios que 

levaram ao surgimento de diversas ssuras no tecido da sociedade, causando um 

distanciamento entre os habitantes do Norte e do Sul do estado. Estes grupos distantes e 

desunidos politicamente traçaram fronteiras que impossibilitaram a (re) combinação de suas 

semelhanças em uma individualidade coletiva, o que selou, denitivamente, este 

afastamento. Foram erigidas fronteiras identitárias entre os dois grupos, mas que também são 

fronteiras em si mesmos. Como em uma frente de batalha que só se abre para o outro, para a 

alteridade e para o confronto, mato-grossenses, sulistas e nortistas, indistintamente, 

construíram representações de si e do outras derivadas de um discurso ambivalente em que se 

vislumbra o incitamento à desunião por parte daqueles interessados nos resultados na divisão. 

As representações construídas através de discursos enviesados, elaborados por 

aqueles que defendiam ou tinham interesses na divisão, extrapolaram o âmbito político e 

alcançaram vários outros segmentos da sociedade, inclusive à imprensa.  Entre os anos de 

1959 e 1963 a Revista Brasil-Oeste participou deste debate, especialmente como voz 

consoante às ideias do movimento divisionista sulista. A revista, que se armava isenta de 

posicionamentos políticos ou de vínculos com grupos econômicos, tinha por objetivo 

declarado tornar mais conhecida e melhor compreendida a vasta região do Centro-Oeste 

brasileiro. “[...] a (revista) Brasil-Oeste se preocupava em difundir reportagens sobre as  

inovações técnicas da produção agropastoril e, especialmente, a preocupação em elevar o 

nome do Estado de Mato Grosso diante do cenário nacional e também internacional” 

(SALGUEIRO, 2010, p. 205). Todavia, a pesquisa de Eduardo Salgueiro sobre as edições 

publicadas entre os anos de 1959 e 1963 revela que a lógica jornalística do periódico (Revista 

Brasil-Oeste) não obedecia ao modelo de neutralidade e objetividade que tanto sugeria, e 

que seu posicionamento perante a questão do divisionismo serviria de exemplo para esta 

constatação. De forma regular, o teor das matérias jornalísticas reitera os argumentos dos  



defensores da divisão, debate a suposta assimetria entre os níveis de desenvolvimento 

econômico das regiões e veicula a velha e preconceituosa tese segundo a qual se atribuía 

toda a culpa pelo atraso mato-grossense à cidade de Cuiabá.
Na edição número 37, de Junho de 1959, o periódico publica artigo de autoria do Ex-

Prefeito de Campo Grande, Demóstenes Martins. No texto, o posicionamento do Sr. Martins 

revela com clareza o seu posicionamento divisionista, já que “ele fez questão de frisar as boas 

possibilidades de progresso que desaguaria em ambas as regiões, do Norte e do Sul, após uma 

possível divisão e, além disso, acredita que o poderio político do momento era (sic!) dos 

sulistas” (SALGUEIRO, 2010, p. 209-210). Martins é assertivo ao dizer que “se a proposta de 

divisão chegasse a ir para o pleito de uma votação, a vitória do movimento pró era provável, 

mas (...) os nortistas não deviam temê-la (pois), depois que cada uma seguisse seu rumo, 

certamente a separação privilegiaria ambas” (MARTINS apud SALGUEIRO, op. cit. p. 201). 

Nathália da Costa Amedi explora com propriedade os impactos que este discurso 

ofensivo e agressivo sobre a capital de Mato Grosso passou a ter sobre sua população. Para 

Nathália, esta representação imaginária em relação à Cuiabá foi aos poucos deprimindo os 

ímpetos contrários a divisão, ampliando o distanciamento das regiões, ao passo que, pouco a 

pouco, conduziu os políticos nortistas a aceitar a divisão do estado (AMEDI, 2012).

A Edição n° 85 da Revista Brasil-Oeste, Ano VIII, 1963, foi emblemática. A revista publica 

um manifesto pró-divisão lançado na cidade de Cuiabá, com assinatura de várias guras 

conhecidas do Norte do Estado. Parte da elite dirigente cuiabana, conta Salgueiro, estava 

“cansada de tantas agressões e reclamações advindas do Sul”. Com certo tom de ironia, os 

cuiabanos substituiriam o slogan divisionista, “Dividir para Multiplicar”, por “Dividir para 

Sobreviver”! A divisão, constatam os cuiabanos, os libertaria do “abandono e das inúmeras 

zombarias que lhes eram atribuídas” (SALGUEIRO, 2010, p. 215).

 As representações imaginárias destinadas a desconstruir a identidade norte-mato-

grossense tiveram como objetivo principal esgarçar a tessitura social que sustentava o estado, 

e com isso alcançar o intento maior que era o desmembramento das regiões Norte e Sul de 

Mato Grosso.  Não obstante, ao contrário do que era difundido, havia inúmeras anidades 

culturais, étnicas ou raciais, e até mesmo políticas entre os grupos do Norte e Sul do estado que 

permitiam a consolidação de uma unidade federativa lastreada nesta conuência. No 

entanto, ao ser fragmentada, de forma deliberada acredita-se, a “convergência cultural” 

entre as regiões foi transformada em “divergência cultural”, e ocasionou uma indisposição 

que não seria mais restaurada. 

Após anos de conito e discussão, a imagem concebida pelos habitantes de Mato 

Grosso, em especial aqueles da região Sul, passou a xar não mais o estado de Mato Grosso 

unicado, mas dois estados federativos separados e autônomos, cada qual com suas 

respectivas comunidades políticas e sociais, cada qual com uma identidade própria e 

dessemelhante. Já que eram sociedades distintas, mais adequado seria separá-las mesmo, 

denitivamente e ocialmente. Uma vez que a nação é imaginada como uma comunhão ou 

uma fraternidade, ao se desconstruir esta imagem, que representa um pilar de sustentação da 

nação-estado, todo o edifício vem abaixo. Assim, é possível armar que muito antes da divisão 

ocial, Mato Grosso já estava dividido nas mentes e corações de seus habitantes. 

O jurista Paulo Bonavides em sua inspirada denição “poético-cientíca” de nação 

traz à baila os seus componentes, reiterando os elos metafísicos que compõem o conceito, 

que incluem a intuição de fraternidade, a comunhão do destino, das tradições históricas, a 

memória e a identidade cultural: 

Nação é alma, consciência, sentimento, humanismo, cidadania e apotegma de 
valores. Nação é o povo na intuição da fraternidade, da justiça e da liberdade; nação é 
direito, integridade e dignidade cívica na comunhão do destino, na solidez compacta 
dos valores, no patrimônio dos tempos onde jaz a grandeza das tradições; na memória 
(...) coletiva da identidade, na correnteza das ideias que perenizam a energia do povo 
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em se manter uno na adversidade e estoico na amargura dos reveses. Nação é a história 
e o idioma forjando o elo de união das gerações passadas, coevas e porvindouras, 
projetando assim a imortalidade da pátria e a eternidade do direito natural na 
consciência dos homens (BONAVIDES, 2008, p. 195).

Com efeito, a identidade nacional - ou a identidade regional - é uma construção 

carregada de elementos altamente emocionais. As narrativas sobre a nação são produzidas 

na história e na literatura nacional, e a partir destas plataformas de difusão do conhecimento 

são “criados” uma série de fatos, eventos, acontecimentos, cenários, símbolos, imagens, 

heróis, alegorias e mitos, que representam ou simbolizam as grandes conquistas, os triunfos, 

mas também os revezes e as perdas. Atacar estes elementos signica atacar a identidade 

nacional.  

Estes elementos dão sentido à nação e integram o sujeito-nacional no bojo desta 

“comunidade imaginada”. Paulo Bonavides, nesta sequência de reexões sobre o sentido e o 

conceito axiomático de nação, feita com base na história, nas tradições e raízes morais, 

culturais e religiosas de um povo, vislumbra que “estabelecer a identidade e a vocação da 

nação perpetua elementos de cultura, de vida, de solidariedade, de consenso e valor” 

(BONAVIDES, 2008, p. 196). Assim, além de conferir sentido à nação, os elementos emocionais 

que compõem a identidade nacional mantêm viva a dinâmica cultural e social de um povo. 

Portanto, ao se retirar o elemento identitário de uma nação, turbando o seu sentido ou 

questionando sua coerência, subtrai-se o esteio psicossocial que a mantém coesa, a 

sustentação do governo se afrouxa e sua estrutura se torna mais vulnerável às ações políticas 

de opositores. No processo de divisão do estado de Mato Grosso, concluído em 1977, esta foi a 

estratégia utilizada pelos divisionistas da região Sul: corroer o sentido de identidade que 

conferia justicação e legitimidade à existência de um estado uno.

Neste sentido, é assertiva a constatação de José Murilo de Carvalho sobre a 

importância da identidade coletiva consubstanciada no conceito de nacionalidade “[...] as 

nações requerem para a sua sobrevivência a construção de uma identidade coletiva para 

contrabalançar os muitos elementos divergentes que (...) tem de enfrentar. (...) Fatos e 

personagens históricos são reinterpretados, frequentemente pelos próprios historiadores, para 

tornar possível a coexistência de contrários e a junção de elementos díspares” (CARVALHO, 

2002, p. 398).

CULTURA, NACIONALISMO E ETNOCENTRISMO
A cultura, um elemento fundamental da identidade, não é homogênea, uma vez que 

é composta por uma rede de signicados socialmente estabelecidos. Conforme armado 

anteriormente, seria um equívoco dizer que existe uma identidade única do povo mato-

grossense, permeando os variados habitantes espalhados pelos 141 municípios do Estado, em 

uma área pouco menor que a Venezuela. Todavia, a cultura precisa ser identicada como tal 

e, consequentemente, deve ser caracterizada por possuir uma certa harmonia e coerência, 

isto é, não pode ser intrinsecamente contraditória a ponto de comprometer a sutil construção 

da identidade. As culturas pontua Carlos Amarilha, “com todo o seu arsenal simbólico e 

imaginário, confrontam-se, difundem-se e perpetuam-se”, e conclui:

Cultura é tudo aquilo criado pelo esforço e pela inteligência humana, quer mostrado sob 
a forma tangível, material ou intangível e imaterial (expresso em usos, costumes, ideias e 
ideais). É um sistema de atitudes, de juízos de valores, de modos de pensar, sentir e agir. É 
o modo de vida de uma sociedade, como resultado das transformações humanas e da 
soma do conhecimento humano (AMARILHA, 2006, p. 10). 
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Dos conceitos de nação, cultura e identidade nacional, deriva o conceito de 

nacionalidade, manifestações imanentes e próprias de determinadas nações, ou de 

determinadas regiões. Este pensamento, que associa desenvolvimento e evolução a um 

determinado locus, tem grande pertinência para a análise dos argumentos divisionistas, já que 



esta retórica regularmente vinculava Cuiabá e o norte-mato-grossense a um lugar atrasado. 

Uma terra de subdesenvolvido intrínseco.

No discurso dos sulistas divisionários transparece o desejo de se manter uma posição 

para si a partir de territorialidades, costumes e pertencimento.  A estratégia é relembrar um 

passado ressignicado, em que o habitante do Sul de Mato Grosso se considera mais próximo 

da história e das tradições de São Paulo, a partir do que se diferencia do cuiabano. A 

produção historiográca de Virgílio Corrêa Filho e a poesia produzida pelo bispo D. Aquino 

Corrêa revelam como é grande a inuência da gura do bandeirante paulista na tentativa de 
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formação da identidade mato-grossense. A história de Mato Grosso evidencia, ressalta a 

gura do desbravador paulista, procurando armar que neste personagem histórico está a 

ascendência dos mato-grossenses. O braço armado que aparece no brasão de Mato Grosso, 

criado por Dom Aquino, é o braço do próprio bandeirante, exatamente igual ao que está ao 

centro do escudo da capital paulista. O próprio bispo, em carta enviada à Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso, admite ter copiado tal gura heráldica (PACHECO, 2008, p.11). Em 

relação ao brasão de Mato Grosso, com propriedade escreveu Zorzato:

Quanto ao resgate da origem bandeirante, pode ser percebida [...] ainda na criação do 
hino e do brasão de Mato Grosso, em 1918. De autoria do bispo e Presidente do Estado, 
Dom Francisco de Aquino Corrêa, a bandeira aparece desfraldada no brasão onde 
estampa-se um braço armado... (ZORZATO, 1998, p. 34).

O sentimento de pertença aos costumes paulistas faz com que o sul-mato-grossense, 

que se apropriou de forma mais plena da gura heroica do bandeirante, se represente como 

diferente e, de certa forma, superior. Esta prevalência seria, assim, a expressão do 

desenvolvimento e da evolução que caracterizariam a identidade sul-mato-grossense, 

fortemente associada à auto-imagem do paulista-europeu.

Por este prisma, a divisão de Mato Grosso seria o resultado de uma aspiração atávica 

de se interditar o outro e representar a si próprio como superior. A superioridade se expressaria, 

também, pelo lugar que cada personagem desta narrativa ocupava. O Sul era representado 

com local de desenvolvimento, isto é, era uma região avançada e moderna, porque seus 

habitantes eram os vetores deste progresso. Por outro lado, a representação forjada para o 

Norte relaciona a região com questões indígenas, ou seja, um lugar isolado e agreste, um local 

com tradições e costumes ancestrais, distante, atrasado e selvagem. Por esta razão é tão 

importante a “novidade” representada pelo agronegócio em Mato Grosso, que emerge nos 

anos setenta. O agro mato-grossense reconta a história deslocando os personagens e 

alterando a narrativa. De símbolo do subdesenvolvimento passa a ser signo da pujança 

agropecuária.    

Não obstante, a estratégia de desconstrução da identidade mato-grossense 

acarretaria na derribada do projeto de um estado unicado, uma edicação que sempre 

sofreu abalos em sua estrutura, desde os momentos iniciais da República. Para marcar a 

diferença e insuar o distanciamento entre as regiões, alteridades foram inventadas e 

realçadas, desarmonizando um numeroso e variado conjunto de traços culturais que 

eventualmente indicassem semelhanças entre o Sul e o Norte. Para manter-se de pé ao longo 

de sua existência como estado federado, Mato Grosso teve que realizar várias reformas para 

revigorar a sua integridade, tão constantemente afetada pelas investidas que propugnavam 

a separação. 

Contra os ataques divisionistas, a “História de Mato Grosso” se apresentava como um 

anteparo, um contra-argumento que evocava a ideia de comunidade, que, por sua vez, se 

refere à imagem de fraternidade, e nalmente faz nascer o anseio por proteção e o 

consequente desejo de unidade. Esta tática tinha como objetivo trazer à tona a identidade 

regional produzindo um efeito de coesão a partir de consensos e lealdades que justicam um 

“nós” em oposição a um “eles” (ANDERSON, 1989).  

A narrativa ocial sobre a “História de Mato Grosso”, ao longo dos anos que 
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antecederam a divisão, foi utilizada como instrumento para alinhavar os elementos 

constituintes do Estado: povo, território e governo; especialmente após os episódios que 

tencionavam e comprometiam a integridade de seu tecido social. Hoje, esta narrativa ganha 

novos contornos. O “braço armado” que aparece no brasão de Mato Grosso, que é o braço 

do próprio bandeirante que personicava a virtude da coragem, ao ser transportado e 

ressignicado nos dias atuais, poderia ser interpretado como o braço do migrante sulista, a 

representar o valor do trabalho e do progresso. Trata-se, enm, de estratégias ou de formas de 

se recontar a história de Mato Grosso valendo-se de elementos pretéritos ou atuais, existentes 

ou imaginários. Este método mostrou-se ecaz em diversas ocasiões no passado e mostra-se 

igualmente apropriado hoje; com efeito, trata-se da reprodução de um artifício que já havia 

sido estruturado na história do Brasil. 

INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO BRASILEIRO (IHGB)
No Brasil, coube ocialmente ao Instituto Histórico Geográco Brasileiro (IHGB) o 

encargo de construir a imagem cultural da nação para consolidar e fortalecer o conceito de 

nacionalidade. Construir uma historiograa para o Brasil signicava “fundar a própria 
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nacionalidade”, a “identidade do povo brasileiro”. Na construção de uma “História Ocial  

Nacional”, segundo Carlos Amarilha, “havia um sentido político de sustentação da Monarquia 

Brasileira e da formação da nacionalidade, (...) era responsabilidade do IHGB demonstrar que 

a vasta extensão territorial e suas diferenças regionais exigiam como regime político a 

monarquia constitucional” (AMARILHA, 2006, p. 11). Foi, portanto, no processo de construção e 

consolidação do Estado Nacional que as elites, lideradas pelo próprio Imperador, se 

engajaram no projeto de conceber uma história brasileira que desse os contornos para a 

nação brasileira e, especialmente, assegurasse uma identidade própria no conjunto mais 

amplo das nações. 

O processo historiográco era inuenciado pelo imperativo de se engrandecer a nação, por 

meio não apenas dos textos escritos e publicados na revista do IHGB, mas também pela 

produção de “elementos simbólicos” como hinos, obras artísticas e literárias, datas 

comemorativas, pinturas, que o lósofo francês Pierre Nora denomina “lugares da memória” 

(NORA, 1993, p. 175). Lilia Moritz Schwarcz observa que a função do IHGB foi “[...] construir uma 

história nacional para demarcar espaços e ganhar respeitabilidade nacional, além de 

garantir certa hegemonia cultural” (SCHWARCZ, 1993, p. 99). “Fazer história da pátria era antes 

de tudo um exercício de exaltação. Essa lógica comemorativa o instituto se efetivou não só 

mediante os textos produzidos e publicados na revista, como por uma prática efetiva de 

produção de monumentos, medalhas, hinos [...]” (SCHWARCZ, op. cit., p. 104).   
O IHGB desejava criar a História do Brasil destacando seus grandes personagens e 

heróis, trazendo "à luz o verdadeiro caráter da Nação brasileira". A necessidade de se 

estruturar a História da Pátria pode ser observada nas palavras de um de seus sócios, Carlos 

Frederico de Martins, em 1844: “A História é mestra, não somente no futuro como também no 

presente. Ela pode difundir entre os contemporâneos sentimentos e pensamentos... sobre o 

patriotismo” (RIO DE JANEIRO, 2014). Criar uma historiograa para o Brasil, o que signicava 

“fundar a própria nacionalidade” era uma missão que não poderia ser executada sem, 

contudo, forçar o curso metodológico da produção hstoriográca. Nesse sentido, quanto aos 

objetivos e métodos praticados pelo IHGB, é importante analisar os “discursos e seus autores”, 

pois conforme destaca Michael de Certeau, para se compreender o que se fala é necessário 

saber de “onde e quando” se fala: 
(...) a pesquisa historiográca se articula com um lugar de produção socioeconômico, 
político e cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações 
próprias: uma prossão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria de 
letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposição ligada a privilégios, enraizada em 
uma particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos (...) 
(CERTEAU, 1982, p. 66). 

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



A produção historiográca se move selecionando ou ocultando o indesejado, ao 

tempo que resgata do passado determinadas datas comemorativas, imagens, eventos, 

nomes e personalidades. Desta forma tece sua identidade cultural e produz suas próprias 

representações em uma dinâmica de lembranças e esquecimentos. Contar a “história” 

cumpre inúmeras nalidades, sobretudo o intento de engrandecer a vida dos mais inuentes, 

daqueles que precisam criam em torno de si uma aura de importância que lhes assegure o 

poder de mando. A “história”, muitas vezes, é confeccionada exclusivamente para este 

propósito. A manutenção das elites dirigentes no poder exige o funcionamento de um 

conjunto de ações políticas destinadas a assegurar sua sustentação: condecorações, 

discursos ilustrados, comemorações em datas importantes, homenagens a famílias pioneiras, a 

artistas, aliados políticos e também integrantes de minorias sub-representadas na sociedade, 

fazem parte da rotina dos titulares do poder. Esta rotina de reconhecimentos públicos “conta a 

história” daqueles que são mencionados nestes atos, uma história meritória e auspiciosa. Estes 

personagens são mencionados porque são importantes, e por serem importantes são 

merecedores do poder.  Assim, a história pode ser contada de forma a legitimar e perpetuar o 

poder de mando em uma sociedade.   

Foi justamente esta a dinâmica adotada em Mato Grosso. As elites políticas da região 

perceberam a necessidade de construir sua própria memória, inserindo reminiscências e 

recordações altaneiras e excluindo lembrança e associações, por assim dizer, menos 

venturosas. A constituição e a propagação da “História de Mato Grosso”, seguindo essa 

ideologia, tiveram por principal objetivo a construção de uma nova identidade mato-

grossense, que poderia ser evocada sempre que a legitimidade do poder constituído estivesse 

sob ameaça. Seria, portanto, um recurso imprescindível para a superação de crises de 

governabilidade, como aquelas que zeram soçobrar os donos do poder nos primórdios da 

República. Todavia, por mais ecaz que este plano tenha sido no passado, não teve o condão 

de bloquear os anseios pela divisão do estado, especialmente porque a conjuntura política 

em meados da década dos anos setenta era francamente desfavorável aos defensores do 

estado de Mato Grosso unicado.     

A fundação do Instituto Histórico de Mato Grosso (IHMT) em 1919 e o Centro Mato-

Grossense de Letras (CML) em 1921 cumpririam uma função decisiva no momento de 

redenição da identidade regional. “Era necessário reordenar o passado – tempo, sujeitos e 

fatos históricos – em nome da identidade de um povo: o enterro do estigma da barbárie e a 

emergência dos destemidos e patriotas mato-grossenses, sentinelas das fronteiras, 

descendentes dos bandeirantes” (AMEDI, 2014, p. 39). Essa operação de “ltragens e 

silenciamentos” ocorre no plano individual e no âmbito coletivo: aqui o desao é “determinar o 

que deve e o que não deve ser preservado” (SILVA, 2006, p. 19). 

Osvaldo Zorzato observa que com a instituição do Instituto Histórico de Mato Grosso tem início 

a tarefa fundamental de se constituir uma “história ocial” em Mato Grosso, e esta história era 

livre dos estereótipos negativos e preocupava-se em enaltecer a terra mato-grossense. Assim, 

“[...] os memorialistas dão início à construção de um imaginário buscando estabelecer laços 

identitários e afastar estereótipos elaborados externamente, que, em geral, enfatizam 

aspectos negativos sobre a gente e o meio mato-grossense” (ZORZATO, 1998, p. 5).

CONSTRUÇÃO E MANIPULAÇÃO DA MEMÓRIA

Nas sociedades modernas caracterizadas por extensa desigualdade social, em que 

ocorrem disputas entre os diversos estratos sociais, a memória, mesmo sendo utilizada de forma 

velada, representa um instrumento de luta. Jacques Le Goff explica que o domínio sobre este 

campo é objeto da ambição de grupos sociais, pois através destes mecanismos a memória 

coletiva pode ser manipulada: “(...) (conquistar a condição de) senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
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dominaram e dominam as sociedades históricas (...)” (LE GOFF, 1992, p. 53).

Uma identidade mato-grossense foi construída por integrantes de grupos sociais 

dominantes no Estado nas primeiras décadas do século XX, especialmente por volta do ano de 
4

1919, ocasião em que se celebrou o bicentenário da fundação de Cuiabá  por iniciativa do 

Governo de Dom Aquino Correia, que governou Mato Grosso entre 1918 a 1922. Para que isso 

fosse possível, entre outras medidas, as atividades culturais de exaltação a terra e ao homem 

mato-grossense foram enfatizadas. A intenção era cunhar uma unidade identitária e cultural 

signicativa; dar nexo ao que era fracionado, por meio da representação das diferenças 

como unidade (MARIN, 2005, p. 60). Assim, “todo o período do governo D. Aquino” foi 

caracterizado por “inúmeras manifestações culturais marcadas pela exaltação à terra e ao 

homem mato-grossense” (GALETTI, 2000, p. 285). 

 À luz da divisão de Mato Grosso, é interessante notar que mesmo nos discursos 

proferidos na solenidade de instalação ocial do Instituto Histórico de Mato Grosso, segundo 

Galetti, foi veiculada a ideia de “[...] defesa de Cuiabá, de sua importância histórica e de sua 

manutenção como capital de Mato Grosso” (Ibid). Com efeito, as elites dirigentes do Norte de 

Mato Grosso viram nas comemorações uma interessante oportunidade de armação: 

As circunstâncias do bicentenário mostraram-se uma interessante oportunidade para os 
dirigentes “cuiabanos” realçarem, no âmbito da “identidade mato-grossense”, o “valor 
histórico e político de Cuiabá como cidade mãe de Mato Grosso, e dos cuiabanos como 
os representantes mais autênticos da raça mato-grossense”. Esta estratégia se 
sustentava na premissa de que “as diculdades de lidar com uma identidade 
estigmatizada pela ideia de barbárie não atingiam do mesmo modo a todos os mato-
grossenses”, havendo fortes indícios de que “as elites sulistas exploraram a seu favor 
alguns dos componentes-chave da identidade estigmatizada” (GALETTI, 2000, p. 266). 

A necessidade de se escrever a “História de Mato Grosso” tornara-se evidente diante 

dos acontecimentos que tiveram início no Estado no ano de 1915. Previamente ao governo de 

Dom Francisco Aquino Corrêa, foi presidente de Mato Grosso o General Caetano Manoel de 

Faria Albuquerque, que assumiu o governo em 15 de agosto de 1915. Lenine de Campos 

Povoas explica que, durante o ano subsequente, em 1916, inúmeros conitos armados 

eclodiram em localidades do Estado de Mato Grosso tornando-se insustentável administrar o 

Estado. Os líderes do Partido Conservador, liderados pelo senador Azeredo e a maioria 

absoluta dos deputados estaduais “abriram luta contra o chefe do Executivo” em razão de 

divergências na condução da política local e pela luta pelo poder. 

A Intervenção Federal é decretada pelo Presidente Wenceslau Braz no Estado em janeiro de 

1917, e durante um ano e doze dias o estado permaneceu sob o comando de interventores. 

“(...) Dois interventores governaram o Estado durante esse lapso de tempo: Camilo Soares e 

Crispiano da Costa Ferreira” (POVOAS, 1985, p. 92). A crise instalada era tão grave que as 

sessões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) foram transferidas para Corumbá, 
5

episódio que cou conhecido como Caetanada.
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A ameaça de perder o título de capital foi percebida pela elite dirigente cuiabana e 

deu ensejo ao surgimento de um sentimento de unidade. O historiador Paulo Roberto Queiroz, 

considera, inclusive, que para manter o controle do estado foi necessário alinhavar com os 

diferentes grupos que formavam a elite dirigente nortista um entendimento político para “[...] 

recuperar e manter o controle político do estado, encerrando a intervenção federal e 

antecipando-se aos possíveis desdobramentos políticos de um desenvolvimento do Sul 

desproporcional ao restante do estado”. Assim, “foi costurado um acordo para a constituição 

de um governo de união e pacicação, que seria presidido pelo bispo D. Francisco de Aquino 

Corrêa (1918-1922) ” (QUEIROZ, 2005, p. 06). 

Enquanto os integrantes da elite declaravam-se, assim, “sentinelas avançadas da 

civilização no sertão” e resgatavam suas origens europeias e de “bandeirantes 

desbravadores”, (...) “silenciando-se (no entanto) sobre o seu lado indígena” (GALETTI, 2000, 

p. 58). O norte-mato-grossense era referenciado como incapaz, preguiçoso, ingênuo e 



ignorante; estereótipos geralmente relacionados ao indígena. Para Zorzato, a memória 

criada, portanto, teve como objetivo principal fazer surgir um “sentimento de pertença ao 

grupo”, (...) “escamotear as desigualdades sociais” e, (...) “unir facções políticas rivais” 

(ZORZATO, 2000). 

O tema da “luta contra a ameaça estrangeira” é explorado e a elite dominante local 

se coloca na posição do “defensor fronteiriço”. Outro elemento trazido ao imaginário é o de 

um meio físico exuberante e saudável no qual se xa o conceito do “pioneirismo” como um 

dos expedientes para a manutenção da denominada “primazia do mando” (ZORZATO, 1998, 

p. 15, 16). O conceito de “pioneirismo” surge, neste contexto, associado às qualidades de 

bravura e intrepidez que arrogavam a si próprios, superlativos que se faziam necessários no 

enfrentamento da brutalidade inóspita que caracterizava regiões remotas de Mato Grosso. O 

pioneirismo seria o condão para o desenvolvimento, uma vez que as regiões remotas 

deveriam ser “conquistadas, domadas e trabalhadas” para, então, produzir os frutos 

(agropecuários) que representavam a expressão do progresso. Galetti destaca que a 

construção da identidade mato-grossense foi fruto do empenho das elites “nortistas”, 

especialmente elites cuiabanas, que se mostravam preocupadas com a distorção no 

processo de desenvolvimento entre a região Sul, que indicava forte ímpeto produtor, e os 

centros (considerados velhos) da “civilização mato-grossense” (GALETTI, 2000, p. 267-274). 

A reação dos poderosos intelectuais cuiabanos às imagens depreciativas construídas 

sobre o Norte de Mato Grosso veio na forma de uma “contrapropaganda”, que consistia na 

elaboração de “identidades mato-grossenses”, e que ganharam o beneplácito da 

administração de D. Aquino Corrêa. Nas primeiras décadas do século XX “foi elaborada por 

membros dos grupos sociais então dominantes no Estado, intimamente vinculados às esferas 

do poder, uma identidade mato-grossense; (...) os conceitos e imagens então construídos (...) 

deveriam ser inculcados no restante da população” (QUEIROZ, 2005, p. 2).

Lyllia Galetti ressalta que esta “contrapropaganda” não teve início concomitante ao 

mandato de D. Aquino, todavia: “É (nesta conjuntura, 1918-1922) que essa febre e esta 

angústia, características dos processos de constituição da identidade de indivíduos ou grupos 

sociais, alcançam seu ponto máximo, impulsionando a imaginação de inventar tradições e 

símbolos que falam de uma origem e de um passado comum” (GALETTI, 2000, p. 296).

(...) (É substituída) a imagem da violência e selvageria atribuída ao mato-grossense pela 
de “revolucionário” (...) de um lado, contrapõe-se a imagens externas que lhes são 
adversas e, de outro, buscam reconstruir uma memória que os aproxime, 
independentemente de sua vinculação política, tendo em vista a perpetuação do 
grupo no controle (ZORZATO, 1998, p.2).

Carlos Magno Mieres Amarilha comenta que o encargo de se criar uma identidade 

mato-grossense, portanto, “caberia aos lhos abastados de Cuiabá”. Nesse sentido, as 

construções narradas estariam comprometidas com uma história épica da conquista da terra 

mãe, e consecutivamente publicadas e republicadas pelos sócios do Instituto Histórico de 

Mato Grosso. É certo que os membros do IHMT sempre permaneceram aliados com os poderes 

constituídos, e apresentavam-se como defensores da administração do gestor em exercício. 

Portanto, conclui Carlos Amarilha, “o IHMT sempre apoiou e legitimou os grupos políticos e 

famílias ligadas ao poder do Estado de Mato Grosso” (AMARILHA, 2006, p. 36)

Portanto, conclui Carlos Amarilha, “o IHMT sempre apoiou e legitimou os grupos 

políticos e famílias ligadas ao poder do Estado de Mato Grosso” (AMARILHA, 2006, p. 36).      

No documento “A divisão de Mato Grosso: resposta ao general Rondon”, Maracajú, 

março – 1934, em que é contestado o teor da sua entrevista concedida ao Diário de São Paulo 

às pretensões sulistas, é destacada a fundação da “civilização sulista” em meio ao “deserto”. 

Este argumento reforça a imagem dos “sulistas pioneiros”, aptos ao “exercício do mando”. Aos 

sulistas é tributado o mérito de proteger as fronteiras, já os índios, por sua vez, não são 

mencionados (ZORZATO, 1998, p. 15-16). 
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O vigor da moderna atividade pecuária desenvolvida pelos sulistas seria, ainda, a 

expressão emblemática de uma, entre várias qualidades presentes na personalidade dos 

estrangeiros da região Sul. Ao lado da pecuária, são enaltecidas as demais atividades 

praticadas naquela região, tais como a agricultura e a indústria, os meios de transporte e a 

comunicação, os automóveis e a ferrovia. Um fator que parece ter sido apropriado e 

moldado na narrativa da elite dirigente sulista são as condições naturais da região. Uma 

espécie de determinismo geográco fundamenta a diferenciação do espaço estadual de 

Mato Grosso em 3 porções. Neste esquema concebido, se arma que a melhor parte 

geográca coube ao Sul! “Entre o Sul e o Norte há a diversidade que se pode notar entre o 

Paraná e o Nordeste” (A DIVISÃO, 1934). 

Isto é, a região Sul era identicada por apresentar uma diferenciação em relação ao 

Norte. Esta diferenciação signicava que o Sul teria se desvinculando do barbarismo tropical 

que dene as regiões Norte do país; aliás, os termos Norte ou nortistas costumavam ser 

utilizados, no linguajar dos habitantes do Sul, para designar Cuiabá e sua gente. Dentro desta 

lógica, a região Sul estaria incluída no âmbito dos Estados considerados “civilizados” da zona 

temperada. 

Um dos traços mais marcantes do documento A divisão... refere-se aos esforços dos 

sulistas para se armarem como “modernos”, “desenvolvidos” e, sobretudo, “civilizados”, em 

oposição às características consideradas “cuiabanas”, invariavelmente relacionadas ao 

“atraso” e à “decadência”. Em seu conjunto, no documento “A divisão de Mato Grosso: 

resposta ao general Rondon”, resta claro, ainda, o empenho em se denir o sentimento 

divisionista como um traço comum que caracterizaria a identidade sulista.

O RESGATE DA CULTURA CUIABANA
Em relação à cidade de Cuiabá, os impactos desta ofensiva que durou décadas 

sobre a condição de capital de Mato Grosso, deixaram marcas profundas no imaginário de 

seus habitantes. Nathália da Costa Amedi pontua que após efetivada a divisão do Estado 

Cuiabá se viu diante de um grande desao: encontrar a sua vocação. O objetivo, naquele 

momento, era encontrar os caminhos para sair da “estagnação”, do “atraso” e do 

“isolamento” em que pareciam viver Mato Grosso e sua capital (AMEDI, 2012, p. 1). A autora 

conclui que, ao nal da década de 1980, um “discurso preservacionista de valorização e 

resgate da cultura e da identidade cuiabana foi empreendido por artistas e intelectuais com 

aval do Estado de Mato Grosso e do município” (AMEDI, 2012).

 O desejo divisionista da porção Sul do antigo Estado de Mato Grosso foi marcado por 

momentos de disputa mais acirrada, seguidos de períodos de “calmaria”; portanto os anseios 

por separação não descreveram uma trajetória linear, constante e ininterrupta. Quando a 

divisão enm ocorreu, em 1977, com “certa indiferença” em relação às populações tanto do 

Sul como do Norte, a questão da identidade sul-mato-grossense volta à baila. Aqueles que de 

fato detinham o poder, a “classe dirigente”, não mais estava imbuída em torno do ideal 

separatista, e aqui surge a necessidade de construção de um discurso histórico capaz 

“explicar” o fato consumado da criação do novo Estado. 

Em Mato Grosso do Sul é ocializado um discurso identitário caracterizado pela 

objetividade, e, portanto, mais “palatável” e “atualizado” do que aquele formulado pelos 

divisionistas dos anos 30, livre dos estereótipos e determinismos que já não contavam com 

tanta aceitação na sociedade. 

Para Mato Grosso o desao não era propriamente “reformular a sua identidade”, mas 

promover um discurso preservacionista de valorização e “retomada” de sua cultura e da 

identidade cuiabana (tão criticadas durante anos de discussões), por meio da ação de 

artistas, intelectuais, e sob os auspícios do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá. 

É realizado um grande esforço no sentido de se armar a cultura popular mato-
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grossense, ao mesmo tempo em que se procura fazer uma releitura desta cultura à luz da 

modernidade, sem, contudo, dissociá-la das tradições que a caracteriza e a identicam 

como “especial”. Foi o recomeço de um processo de edicação cultural que sabe-se, é 

incessante. Nos dias atuais, quando novos apelos comportamentais são lançados em escala 

planetária, é oportuno apurar o olhar sobre nós mesmos, mato-grossenses de todos os matizes, 

com o objetivo de conhecermos melhor quem somos, como já fomos e projetar como 

seremos, em busca de uma integração mais igualitária, mais democráticas e com 

oportunidades de inclusão para todos.  

Há muitas maneiras de se observar os fenômenos relacionados à cultura e à 

sociedade mato-grossense a partir do evento “Divisão do Estado”. Os olhares lançados por 

pesquisadores interessados em retratar alguns aspectos da sociedade mato-grossense atual 

múltipla, complexa e, por vezes, contraditória, proporcionam a percepção de que a 

diversidade cultural mato-grossense é fruto de muitas variáveis; entre elas a extensão territorial, 

peculiaridades ambientais, o tempo de permanência dos agrupamentos nas áreas que os 

acolhem, a origem dos indivíduos e as formas de relações históricas com outras culturas. 

Um cuiabano, um mato-grossense, tradicional ou não, um migrante ou mesmo um 

turista que passeia por Cuiabá e convive com os habitantes locais, é capaz de testemunhar as 

transformações sociais decorrentes do intenso movimento de armação da identidade mato-

grossense que vem sendo construída ao longo de um século de história. 

Igualmente interessante é notar as mudanças sociais ocasionadas pelo intenso 

movimento migratório oriundo do Sul do país, em busca de melhores oportunidades de vida e 

de ascensão social, em grande parte estimulado pelos incentivos governamentais e pelos 

empreendimentos particulares de colonização, que se consolidaram a partir da segunda 

metade do século XX, estabelecendo núcleos urbanos em plena oresta amazônica e nos 

cerrados do Centro-Oeste. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato desencadeador da divisão é o signo, por excelência, de uma nova época. Em 

razão da descontinuidade que assinala, após décadas, entendemos que a divisão foi de fato 

um evento demarcador de época que alterou a percepção sobre os elementos constitutivos 

do Estado. Povo, território e governo de Mato Grosso uno se transformaram para albergar uma 

nova realidade administrativa; mas esta reorganização deu-se, sobretudo, na maneira como 

passaram a ser considerados tais fatores diante da subtração de uma porção de sua unidade.    

As épocas da história possuem períodos nitos e circunscritos no tempo, normalmente 

estruturados a partir de um fato desencadeador. Esta concepção envolve o pensamento de 

que a “História” é uma sucessão de episódios, porém suscetível à descontinuidade. À luz deste 

conceito o desmembramento de Mato Grosso seria uma ruptura não apenas política e 

administrativa, mas também uma “desunião” que impõe um vazio emocional 

desconcertante à esta deuência de fatos históricos. Até a divisão a história de Mato Grosso 

era única, mas então se bifurca e segue caminhos distintos. Qual caminho seguir após esta 

quebra de continuidade? Como fazer esta trajetória histórica sem uma parte tão importante 

de si? 

Esta angústia em relação às consequências da divisão do estado teve forte impacto 

sobre o mundo interior dos habitantes das regiões das cidades de Cuiabá e Campo Grande. A 

passagem de uma época para outra implicou a reexão sobre a percepção que tinham 

sobre si próprios, afetando sua identidade. Essa especulação remete à discussão do declínio 

de um longo período histórico, caracterizado pela forte polarização política e social entre 

duas regiões que pertenciam a um mesmo estado. A divisão surge como uma “sentença de 

divórcio” a selar este declínio, e põe m ao processo pela perda de seu objeto. A própria 

nomenclatura empregada para denir este conturbado momento sucedâneo à divisão 
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revela esta ambiguidade. O termo cunhado para denominar o período posterior à divisão, a 

chamada “pós-divisão”, representa uma conjuntura que, na falta de um sentido mais positivo, 

simplesmente se dene pelo acréscimo de um “pós” à palavra “divisão. Esse prexo “pós” 

expressa, outrossim, perplexidade e indeterminação. 

Com a divisão, as sociedades aglutinadas nas cidades de Cuiabá e Campo Grande 

tiveram que percorrer o nebuloso caminho da reconstrução de suas identidades. Ambas as 

populações tiveram que reformular suas respectivas identidades culturais, caracterizando-as 

por uma certa diferença e distanciamento uma em relação a outra, para marcar a 

diversidade que assinala a separação. A divisão precisou ser criada, composta, instituída, e o 

fator cultural foi decisivo neste processo. Se as sociedades e os governos não pontuassem a 

diferença através de uma distinção em suas identidades correspondentes, como poderiam 

proporcionar às pessoas a ideia de partição, a imagem e a noção de um outro? 

Quanto a Mato Grosso, três novidades foram decisivas para a transformação da 

identidade do mato-grossense pós-divisão: o processo migratório, a colonização do Centro-

Oeste brasileiro e o desenvolvimento do agronegócio. Em seu conjunto, esta tríade representa 

o fato histórico mais relevante para o estado de Mato Grosso no século XX pois uidicaram os 

profundos efeitos emocionais causados pelo processo de divisão do estado. Estes 

componentes histórico-sociais abriram espaço para a reconstrução de uma identidade 

cultural que havia sido cristalizada, não apenas pelos traumas da divisão, mas pela longa e 

dicultosa trajetória histórica rumo à armação de si perante o outro. Uma trajetória que todos 

percorremos, nas mais variadas localidades do mundo. Contudo, para o norte-mato-

grossense conforme demonstramos neste artigo, este périplo foi uma missão particularmente 

longa e árdua, pois foi marcado pela luta contra os severos desaos impostos pelo 

etnocentrismo sulista.    

Com a divisão o futuro tornara-se incerto, poderia ser melhor ou pior. Assim, para 

superar a ansiedade que causava, a estratégia foi reforçar o conceito segundo o qual o 

desmembramento representava uma fronteira de época que, uma vez ultrapassada, 

anunciaria um futuro que embora fosse desconhecido, também poderia ser promissor. Para 

compensar a perda de horizonte ocasionada pela separação, o mato-grossense incorpora 

novos elementos e projeta um futuro dissociado das vicissitudes do passado e mais conectado 

com as inovações que o agronegócio e seus desenvolvedores sulistas enunciam. 

A história dos habitantes de Mato Grosso, que apesar dos conitos avançava 

continuamente, teve que parar diante do obstáculo representado pela divisão. Ao ser 

contida, a história remontou sobre si própria, e passado e presente se embaralharam, 

causando a sensação social de “urgência” para a resolução dos problemas acumulados e 

diante de um futuro imaginariamente bloqueado. A divisão de Mato Grosso suscitou o 

entrelaçamento entre passado e presente, um fenômeno que Koselleck traduz na 

expectativa que se tem de um futuro esperado como melhor que o passado ou o presente. O 

mato-grossense ainda experimenta essa sensação de expectativas decrescentes, que se 

revela por meio de um horizonte de expectativa que sempre lhe escapa, sempre deslocado 

do presente. Sua superação viria através do colapso dessa distância, que se traduz na ideia da 

fusão do horizonte de expectativa com o próprio espaço de experiência. 

O universo de sentimentos do cuiabano relacionados à região Sul de Mato Grosso, e 

aos migrantes de forma ampla, ainda hoje emergem de forma destacada, revelando uma 

ansiedade que parece ter origem no processo de divisão. Há um extenso conjunto de vestígios 

de ressentimentos e rancores que permeiam a relação entre as sociedades da região Norte e 

Sul de Mato Grosso. Este parece ter sido foi um dos legados do súbito e impositivo ato que 

resultou na divisão do estado.

A marcha divisionista que atravessou décadas e somente se consumou quase um 
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século após o primeiro clamor pela separação é uma incrível e emocionante trajetória 

histórica. Alguns interpretam a separação como uma decorrência lógica da conguração 

geográca do estado do Mato Grosso e que ambas as regiões foram beneciadas com a 

decisão. É certo que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se desenvolveram signicativamente 

após a divisão, mas jamais saberemos qual teria sido o resultado caso permanecessem unidos.    

A divisão, no entanto, marca um longo processo de consolidação cultural do povo 

mato-grossense que lutou muito para manter-se unido perante a ameaça de separação. Ao 

longo das décadas que antecederam a divisão, a população da região Norte do estado se 

encarregou de buscar a integração da unidade federativa através da armação de seus 

valores, crenças e tradições, e este árduo processo forjou a sociedade que temos hoje. A 

identidade cultural do mato-grossense foi sendo remodelada a partir deste conjunto vivo de 

relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados não apenas com os 

sul-mato-grossenses, mas com pessoas de todo Brasil que desde o início da República chegam 

a esta terra.

NOTAS
1 Carlos Amarilha, por sua vez, arma que “a nação tem o papel de representar todos os brasileiros como 
pertencentes a uma grande família nacional. Desse modo, a nação é compartilhada por todos sem discriminação, 
o que dá signicado, importância e orgulho pertencer à mesma comunidade imaginada” (AMARILHA, 1989, p. 19). 
In: AMARILHA, Carlos Magno Mieres. Os Intelectuais e o Poder: História, Divisionismo e Identidade em Mato Grosso 
do Sul. Dissertação (Mestrado em História). Dourados/MS: UFGD, 2006.

2 O bandeirante está associado, inextricavelmente, ao início do desbravamento sistemático do Oeste brasileiro. A 
evocação da gura do bandeirante é central na formação da sociedade mato-grossense, ou seja, na formação 
da própria identidade de Mato Grosso. PACHECO, Ana Cláudia Marques. As representações sobre o bandeirante: 
heroísmo e civilização na tentativa de formação da identidade mato-grossense (1922-1946). Dissertação 
(Mestrado em História). Dourados: Universidade Federal da Grande Dourados, 2008.

3 O Instituto Histórico Geográco Brasileiro (IHGB) foi fundado em 21 de outubro de 1838, durante o período 
monárquico. Foi inspirado no Institut Historique de Paris, fundado dois anos antes em 1834. O IHGB desde a sua 
fundação contou com os beneplácitos de D. Pedro II, que se traduzia no direto apoio nanceiro às ações do 
Instituto. A partir de 1840, o projeto de desenvolver uma política cultural para o país através dos estudos e pesquisas 
realizados no IHGB ganha mais expressão, o que atraiu membros da sociedade, elite econômica e literária do Rio 
de janeiro (RIO DE JANEIRO, 2014, p. 3). Ver: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/governo_pedro.html. 
(Acesso em: 14.10.2014).

4 No início do século XX, a comemoração do bicentenário da cidade foi um evento especial no processo de 
modernização de Cuiabá. A esperança da chegada “da civilização e do desenvolvimento econômico” com a 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil deniu aquele novo momento histórico da capital de Mato 
Grosso.

5 A realização das sessões da ALMT em Corumbá espraiou preocupação entre os cuiabanos, receosos em perder o 
poder no estado. A elite cuiabana, em especial, mostrou-se muito preocupada que a cidade tivesse o mesmo 
destino que Vila Bela, a sua antecessora na condição de capital do estado “[...] Vila Bela, então cidade de Mato 
Grosso, que perdido seu status de capital, tornara-se moradia de alguns poucos escravos que por lá caram. 
Abandonada pelos brancos caíra em drástica decadência, denhando desde então em um estado de abandono 
e desolação” (GALLETI, 2000, p. 270).
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RESUMO
Na atualidade, uma das questões cruciais no ensino de história é a 

retomada da valorização de elementos da memória e recuperação dos 
elementos culturais dos grupos que vivenciam suas experiências em 
diferentes períodos históricos. Neste sentido, ao investigar a memória 
regional e a história local, as questões que envolvem o patrimônio 
cultural emergem como elementos importantes para ensinar história 
para jovens e crianças. Conhecer e reconhecer os elementos que fazem 
parte do patrimônio cultural local e regional insere também uma forma 
de difundir e valorizar a memória histórica da região centro oeste, bem 
como a produção de sentido histórico. Desta maneira, este artigo 
fundamentou-se metodologicamente sobre as perspectivas da 
Educação Histórica, atreladas à Educação Patrimonial e às concepções 
acerca do patrimônio, contribuindo com as implicações na história 
ensinada. Logo, primeiramente apontam-se as abordagens sobre 
história regional e memória; sobre educação patrimonial e educação 
histórica. E num segundo momento, apresentam-se as narrativas de 
pessoas que vivem na cidade, numa experiência didática executada 
numa escola pública do município de Três Lagoas, em Mato Grosso do 
Sul..

Palavras Chave: Educação Patrimonial; Ensino de História; Narrativas 

Históricas.

ABSTRACT
Currently, one of the crucial issues in history teaching is the resumption 

of the valuation of the memory elements and restoration of cultural 
elements of the groups who experience their experiences in different 
historical periods. In this sense, to investigate the regional memory and 
local history, the issues surrounding cultural heritage emerge as important 
elements for teaching history to young people and children. Know and 
recognize the elements that are part of local and regional cultural 
heritage, also inserts up a way to disseminate and value the historical 
memory of the central western region, as well as the historical sense of 
production. Thus, this article pointed out this analysis, methodologically 
based on the prospects of History Education linked to heritage education 
and conceptions about heritage, contributing to the implications in 
history education. So, rst point to the approaches to regional and 
memory history; on heritage education and history education. And 
secondly, is presented to the narratives of people living in the city, a 
teaching experience carried out in a public school in the city of Três 
Lagoas, Mato Grosso do Sul.made space for the reconstruction of a 
cultural identity that had been crystallized by the traumas of the division.

Keywords: Heritage education; teaching history; historical narratives.
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INTRODUÇÃO

“A minha família é oriunda da Espanha e são imigrantes que vieram no início do século XX para trabalhar na 

estrada de ferro. Três Lagoas foi a porta de acesso, na realidade para “mim” compreender os meandros e as 

dinâmicas que levaram a construção da estrada de ferro Noroeste do Brasil. Isso tem a ver com uma relação 

mnemônica com a minha origem, com a minha família. Então, tem algo a ver com identidade” (Narrativa de 

Rodrigo Fernandes, 2014, p 01).

A
narrativa de pessoas que vivem em determinado lugar: numa comunidade, num 

bairro, numa vila, entre outros, contribuem para o entendimento que as 

transformações nos lugares afetam as pessoas, assim como representam as 

continuidades e as rupturas das singularidades da contribuição cultural de diferentes 'olhares', 

'sentimentos', 'trajetórias', 'subjetividades'. 

Assim, ouvir e narrar acerca da cultura regional, dos elementos patrimoniais materiais e 

imateriais nos legam as fundamentações do processo de ensino-aprendizagem nas aulas de 

História. Ou seja, que signicância tem para estudantes compreender processos históricos 

relacionados ao seu lugar e as suas subjetividades. 

Entrelaçar as concepções de patrimônio e cultura regional como fundamento para o 

ensino de história contribui com as interpretações de estudantes e professores/as, para que 

possam conhecer, dialogar, aprender e ensinar sobre a história e a cultura da cidade e da 

região. Além disso, essa problematização contribuirá com o conhecimento sobre a 

diversidade cultural, étnica, religiosa e de trabalho articuladas à problemática do patrimônio 

cultural material e imaterial. E a partir dos métodos da História oral, etnograa e educação 

histórica fundamentam dois focos importantes: a valorização e preservação da memória 

regional e patrimônio cultural e a inserção na aula de história com a Educação Patrimonial. 

Ao utilizar o conceito de patrimônio, que neste caso vem acompanhado do adjetivo 

cultural, recorremos a Soares (2003, p. 46): “quando falamos sobre Patrimônio Cultural, logo 

pensamos em monumentos, casas antigas, etc. Esta é a visão do senso comum, porém a ideia 

de Patrimônio é bem mais ampla e inclui vários outros aspectos”. Para Oliveira, a importância 

do patrimônio histórico como “uma produção cultural [que] encerra em si características que 

favorecem, facilitam a relação de ensino/aprendizagem por parte de quem o utiliza, por parte 

daqueles que o usam como fonte documental para a obtenção de conhecimento a respeito 

de uma determinada época, de determinadas condições socioeconômicas de produção de 

determinado bem, das relações de poder que demonstram que tal imóvel, por pertencer a 

uma determinada parcela mais abastada da sociedade, então, foi construído com material 

de melhor qualidade, pode explicar continuidades e mudanças ocorridas em determinados 

locais, entre várias outras potencialidades que estes documentos apresentam” (Oliveira, 2008. 

p. 98).

Para Circe Bittencourt, ao fundamentar a questão regional é preciso partir também do 

local, pois “a história local tem sido indicada como necessária para o ensino por possibilitar a 

compreensão do entorno do aluno, identicando o passado sempre presente nos vários 

espaços de convivência – escola, casa, comunidade, trabalho e lazer -, e igualmente por 

situar os problemas signicativos da história do presente”. (Bittencourt, 2009. p. 168)

Para Maria de Lourdes Horta (1999) há alguns princípios que devem reger a educação 

patrimonial, para que seja possível compreender o processo permanente e sistemático do 

trabalho educacional, que utiliza o patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento 

e enriquecimento individual e coletivo.
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As determinações sobre a preservação, socialização e difusão do patrimônio cultural 

material e imaterial, baseiam-se nas transformações ao longo do tempo, a partir do decreto-lei 

n 25, de 20 de novembro de 1937, promulgado pelo presidente Getúlio Vargas; bem como da 
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difusão do artigo 216 da constituição de 1988, e a divulgação do decreto-lei n 3.551 de 04 de 

agosto de 2000, que “institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o 

patrimônio cultural brasileiro, criando o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Percebe-

se que a partir da perspectiva de que a reprodução social, assim como os elementos culturais 

apontam para os princípios de intervenção na organização do que ensinar? como ensinar? 

Por que ensinar?

Além disso, o papel do historiador e do educador como agente revelador dessas 

operações é fazer aorar e compreender estas construções, estas memórias e histórias (as 

vencidas, a dos excluídos, etc.), não simplesmente num processo de troca pela 

memória/história ocial, mas num processo de esclarecimento” (Oliveira e Cainelli, 2008. p. 97).

Neste sentido, alguns encaminhamentos são importantes para fundamentar novas 

práticas de ensinar a história e cultura local e regional, entre elas, o reconhecimento dos 

patrimônios materiais e imateriais que compõem o mosaico de experiências das pessoas. E 

para tal, a narrativa como elemento constitutivo da ação, nos possibilita pensar a prática 

educativa como um processo de reconstrução pessoal e de reconstrução da cultura, através 

da palavra e do diálogo com a memória individual, social e coletiva. Reconstrução que se 

assemelha à modelagem: a narrativa ao mergulhar na vida do narrador, modela imagens na 

memória, como a mão do oleiro modela a argila do vaso - o narrador é um guardião da 

memória coletiva da sociedade (sem escrita e/ou, como a nossa, com e sem escrita), que em 

contos e histórias traz para o cotidiano nosso passado ancestral. (Benjamin,...)

Na esteira de tornar as narrativas como elementos centrais para a produção de 

sentido histórico, os estudos na área da Educação Histórica, também contribuem com nossa 

análise, uma vez que, discutem as perspectivas de compreensão e interpretação dos alunos, 

para que compreendam que a História é um conhecimento especíco, estando imersa no 

mundo cotidiano em que os sujeitos se relacionam. Impulsionada pela perspectiva de se 

repensar a História como utilidade para a vida e também assumir a importância do sujeito no 

processo de construção do conhecimento, a Educação Histórica surge como uma linha de 

investigação que pretende analisar, compreender, discutir as premissas em torno da 

formação histórica dos alunos. 

Schmidt (2009, p 56) em seu estudo salienta a “necessidade de se entender a ideia do 

aluno com uma invenção historicamente determinada, como sujeitos históricos, reexivos e 

capazes de construírem conhecimentos e suas próprias identidades”. A aprendizagem 

histórica em que o experimentar, interpretar, orientar e motivar são elementos constitutivos 

permite que os/as alunos/as tenham noções mais elaboradas, com níveis de compreensão do 

processo histórico mais amplo, em que utilizam suas interpretações no processo de 

aprendizagem histórica.

Em relação ao processo de interpretação, percebem-se as explicações racionais 

tendem a valorizar as diferentes compreensões dos/as alunos/as. A assimilação de 

conceitos/temas/conteúdos faz parte do processo da experiência histórica.  Assim sendo, não 

há experiência sem interpretação, mas experiência ainda assim é algo diferente da 

interpretação. Ela exige interpretação, pode modicá-la e até negá-la.  Na experiência 

histórica, trata-se sempre de sentido, mas, sobretudo também dos sentidos como porta de 

entrada do mundo exterior na subjetividade humana. O tempo é experimentado 

historicamente, mas não simplesmente como transformação e mudança e sim como uma 

transformação importante para a vida humana, que possui signicado, mais exatamente: que 

precisa ser dotada de signicado para que a vida possa prosseguir na mudança 

experimentada pelo ser humano e pelo mundo. (Rusen, 2013, p 182/183).

A busca pela conexão entre o ensinar e aprender História leva em conta as diferentes 

dimensões subjetivas de alunos/as e professores/as, os quais experimentam na arte da História, 

o contato com as mais variadas perspectivas historiográcas, mas, ao analisar a proposição de 
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Jorn Rusen sobre a experiência e a interpretação, nota-se, muitas vezes, certo descolamento 

do sujeito no processo de explicação histórica. Isso porque, a produção de sentido 

caracterizada pela racionalidade, em algumas atividades da aprendizagem histórica não é 

problematizada. 

Ao fundamentar nossa análise na produção de sentido, entende-se que a 

interpretação, permite o aprofundamento do que se pretende ensinar na História. Pois:

Interpretar é a resposta a essa pergunta desaadora da contingência. Ela 
relaciona no tempo experimentado com o senso temporal interior, no qual a 
subjetividade humana se arma como interação de memoração e expectativa. 
Paradigmática para esse feito interpretativo é uma concepção de decurso do 
tempo que une passado, presente e futuro de tal maneira que o futuro com carga 
normativa se torna compatível com o passado carregado de experiência e a 
situação que se abre entre experiência e expectativa, a saber, a situação das 
circunstâncias presentes da vida apareça como proveitosa para a vida. (Rusen, 
2013, p 183)

Se interpretar tem um signicado importante para a História, pois amplia o enfoque do 

passado-presente-futuro, pode-se dizer que é um dos elos na fundamentação da didática da 

História, estando relacionada também com a orientação, que signica dar uma versão prática 

a essa interpretação do tempo.  Ela é posta em relação com a pressão do sofrimento e a 

direcionalidade nalista do agir como fator de sua intencionalidade; ela é, por assim dizer, 

levada à plenitude do seu direcionamento. Nesse processo o sentido histórico se torna 

pragmático, como reforça Rusen (2013, p 184) (...) orientação histórica signica que o próprio 

eu ou nós se forma em vista do futuro nos e com os conteúdos da experiência histórica. A 

consciência do impacto contínuo da humanidade sobre os vestígios do passado intensicou-

se durante o século XX: muitos edifícios e artefatos foram, ao longo dos tempos, adaptados a 

novos usos, mas o impulso pela preservação tornou essa adaptação mais consciente. Tal 

como o patrimônio, a consciência histórica é uma construção simbólica e, do mesmo modo 

que a identidade comporta um processo de apropriação simbólica do real. (Pinto, 2012, p 

191).

PATRIMÔNIO E INTERCULTURALIDADE: A UTILIZAÇÃO DO MONUMENTO 
COMO LEITURA HISTÓRICA DA CIDADE.

As ações com a Educação patrimonial visaram apontar principalmente práticas 

culturais que estão cando obsoletas nos diálogos entre os membros de uma mesma região. 

Assim como os elementos patrimoniais, como monumentos que representam as identidades 

de determinados grupos culturais.
1

Assim, a partir de um projeto de pesquisa , realizamos, entre diferentes interpretações 

de textos, fontes, imagens, narrativas e ações educativas. Nesse sentido, como as ações 

contemplam uma diversidade de fontes históricas, nós deter-nos-emos nesse artigo, à 

interpretação das narrativas de moradores da cidade relacionadas com as possibilidades das 

ações da Educação Patrimonial, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.  As ações de 

ensino aprendizagem nas aulas de história com as crianças do 8º ano do Ensino Fundamental 

da Escola Estadual Padre João Tomes, foram precedidas por uma série de discussões sobre o 

que representam para cada um deles, os monumentos, as festas, o tereré, a praça Ramez 
2

Tebet, a Vila Piloto , bairro em que moram, entre outros elementos que fazem parte do 

contexto histórico da cidade. 

As ações de ensino e aprendizagem levaram em conta os roteiros, baseadas no Guia 

de  e Educação Patrimonial, denido pelo IPHAN. Denimos alguns elementos para a 

investigação sobre os monumentos e edicações que são caracterizados como patrimônios 

regionais e locais. Pesquisamos no arquivo histórico municipal estadual, as imagens antigas 

sobre os monumentos e edicações históricas que poderiam fundamentar nossa ação de 

educação patrimonial. A proposta visou, a partir das narrativas, possibilitar a todos/as 



REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO

conhecer as concepções dos sujeitos (alunos, inclusivamente) sobre: 

a)  signicados atribuídos ao mundo presente e passado. b) sentidos de mudança 
(progresso ou declínio linear ou complexo, dialética, ciclo, permanências ou 
rupturas), c) papel da História na orientação temporal (relações entre passado, 
presente e expectativas de futuro) no plano coletivo e no plano individual (como se 
posiciona o sujeito na História?), d) valores de (inter) culturalidade em situações de 
diálogo, de tensão ou de conito. (Barca, 2012, p 39).

Os sentidos e signicados sobre patrimônio material e imaterial impulsionaram a 

reexão sobre a importância de a educação patrimonial estar articulada ao ensino de História.  

Isso porque, a educação patrimonial contribui para adentrarmos na história local, de forma 

que possamos participar do processo de reconhecimento, valorização e preservação do 

patrimônio.  A preservação da memória é essencial para a valorização da identidade e da 

cidadania cultural em determinado lugar e situada num determinado tempo histórico. Alguns 

elementos históricos são denidos como primordiais para a história local, construindo 

referenciais para a memória coletiva, a qual não é “somente uma conquista, como também 

um instrumento e um objeto de poder” (Le Goff, 1996).

Nesse processo de valorização da memória coletiva, os monumentos se conguram 

como legitimadores da rememoração e valorização do passado. E constituem-se como 

elementos que agregam a política do que deve ser lembrado. Então se esquece que todos 

têm direito à memória, uma vez que o passado reconstituído justicava a legitimação de 

determinados conjuntos de interesses. Para Dias (2006, p. 73), uma das características mais 

relevantes do patrimônio é “ser tomado como referência para a construção de identidades 

culturais pelas mais diversas estruturas sociais e mesmo pelos cidadãos, em nível individual, de 

forma a converter-se no capital simbólico da sociedade”. Esse fator é um elemento social de 

grande caráter subjetivo e, como tal, esteve exposto a importantes manipulações em função 

de determinados interesses, de fundo político ou ideológico, para justicar alguns fatos 

históricos, reclamar territórios ou explicar teorias de fundo nacionalista, entre outras.

Desta forma promover a preservação e valorização desses bens culturais exige um 

aprofundamento no campo do ensino de História, pois envolve ações educativas que possam 

viabilizar a aproximação entre os sujeitos que estudam e aprendem, num processo que 

promova no ambiente escolar uma possibilidade de leitura da memória coletiva, dos 

monumentos e das relações que se estabelecem entre eles, de forma analítica e crítica. 

Conforme Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6),

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu 
patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses 
bens culturais, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 
cidadania. A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que 
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão 
do universo sociocultural e da trajetória histórico- temporal em que está inserido. Este 
processo leva ao reforço da auto- estima dos indivíduos e comunidades e à valorização 
da cultura brasileira compreendida como múltipla e plural.

Neste sentido, os monumentos, conjuntos arquitetônicos e lugares notáveis compõem o 

chamado patrimônio cultural. Para Oliveira (2008. p. 98) o patrimônio histórico é concebido 

como  “uma produção cultural [que] encerra em si características que favorecem, facilitam a 

relação de ensino/aprendizagem por parte de quem o utiliza, por parte daqueles que o usam 

como fonte documental para a obtenção de  conhecimento a respeito de uma determinada 

época, de determinadas condições  socioeconômicas de produção de determinado bem, 

das relações de poder que  demonstram que tal imóvel, por pertencer a uma determinada 

parcela mais  abastada da sociedade, então, foi construído com material de melhor 

qualidade,  pode explicar continuidades e mudanças ocorridas em determinados locais, 

entre várias outras potencialidades que estes documentos apresentam” .

Horta (1999. p.17) destaca a denição de Sítio ou Monumento Histórico, como 

“fragmentos do cenário do passado, elementos de uma paisagem que sofreu modicação ao 
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longo do tempo, e funcionam como chaves para a reconstituição das sucessivas camadas da 

ocupação humana e dos remanescentes que chegaram até nós”. Na análise sobre 

educação patrimonial, recorremos às discussões que tratam efetivamente dos mecanismos 

utilizados para o reconhecimento, bem como para a efetivação da expressividade de 

determinado objeto no processo didático.

Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial lançado em 1999 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a Educação patrimonial trata-se de “um 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural 

como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Busca levar 

crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 

herança  cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a  

geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural”. 

(Guia básico de Educação Patrimonial, 1999, p.7).

No ensino da história local, o estudo do patrimônio cultural insere-se nas diversas 

memórias, disseminadas, nos mais diferenciados sujeitos sociais, para que se possa apreender 

delas, as diversas versões e olhares em que a experiência histórica local se fundamenta e se 

constitui, não devendo, cair na homogeneidade histórica concebida pela concepção 

“ocial” de memória e história tão cara às gerações de nossos pais, que está alicerçada na 

visão dominante de apenas um segmento da sociedade ou de determinados indivíduos que 

tomaram para si a alcunha de “autênticos repositórios” da memória social.

Aquilatando a questão de se problematizar e situar os alunos no espaço/tempo de 

dado monumento. A preocupação em contribuir com a reexão sobre os assuntos da história 

local pode levar os alunos a reetirem sobre evidência patrimonial. Ao analisar as ideias prévias 

e a relação com os conhecimentos produzidos acerca da vivência do seu lugar com o 

patrimônio da cidade, fundamenta-se para relacionar o lugar com a interculturalidade, o 

patrimônio, para assegurar que se verica a progressão dos conhecimentos dos alunos. Como 

apresenta Helena Pinto (2012, p. 198).

A utilização de fontes patrimoniais no ensino de História, nomeadamente em contexto, 
não é tão frequente como seria desejável, como mostraram diversos estudos de 
Educação Histórica. Para que isso se faça de forma consistente, é necessário promover 
uma educação patrimonial a um nível fundamentado: proporcionar recursos e 
atividades desaadoras, usar fontes patrimoniais de forma a contribuir para o 
desenvolvimento da compreensão dos conceitos históricos pelos alunos e a 
interpretação dos contributos culturais, sociais e econômicos de diversos grupos nas suas 
comunidades.

A turma do 8º ano, em que se desenvolveu a atividade na aula de história possui 25 

alunos. Uma das abordagens iniciais deu-se pelo lugar em que vivem, a historicidade sobre a 

Vila Piloto, a qual teve o início da construção no nal de 1959 até 1961, considerada como uma 

forma de organização do até então (acampamento) Vila Piloto, nome oriundo do Projeto 
3

Piloto da construção de Brasília-DF. A inuência da construção da Usina do Jupiá  e sobre as 

origens dos primeiros operários que habitaram a Vila Piloto.

Ao contextualizar a história da Cidade de Três Lagoas/MS, a partir do lugar em que 

vivem, ou seja, a Vila Piloto é possível compreender os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o patrimônio cultural da cidade. Ao apresentar imagens, o questionamento sobre a  

história do lugar, as relações de trabalho, de sociabilidade, as festas relacionadas com 

cotidiano da Vila Piloto, com a cidade e com o Estado de Mato Grosso do Sul, e as trajetórias e 

subjetividades das pessoas que habitam o bairro encaminham para diferentes interpretações 

e narrativas.  Este processo de reconhecimento do que modicou-se e do que permaneceu na 

trajetória do lugar e que implicam diferentes sentimentos de pertencimento, de negação e 

manutenção de memória individual e coletiva.
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      Imagem Vila Piloto, 1961 e imagem atual. Disponível em <www. recantodasletras.com.br> Acesso em Figura 1 -

23 mai.15.    

Analisamos e problematizamos, a partir das imagens acima, as quais mostram a Vila 

Piloto, os sujeitos históricos que habitaram e habitam essa região, que se localiza na fronteira 

do Estado de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo. Na década de 1950, percebeu-

se que muitas famílias migraram para Três Lagoas para trabalhar na construção da Usina 

Hidroelétrica do Jupiá, muitos se instalaram na Vila Piloto e, após o término da construção da 

usina, optaram em seguir com suas vidas na própria Vila Piloto.  Com isso, a discussão sobre o 

tema de patrimônio cultural, encaminha a discussão para os grupos culturais que vieram para 

a cidade e os elementos patrimoniais que os representam.

Focalizamos em apresentar o espaço em que vivem como propulsor da relação 

intercultural na cidade, do que sensibiliza os estudantes em relação à manutenção, 

preservação da memória e dos lugares de memória.   Isso porque, na experiência histórica, 

trata-se sempre de sentido, mas “sobretudo também dos sentidos como porta de entrada do 

mundo exterior na subjetividade humana. O tempo é experimentado historicamente, mas não 

simplesmente como transformação e mudança e sim como uma transformação importante 

para a vida humana, que possui signicado, mais exatamente: que precisa ser dotada de 

signicado para que a vida possa prosseguir na mudança experimentada pelo ser humano e 

pelo mundo”. (Rusen, 2013, p 182/183)

Desta maneira, as imagens do bairro Vila Piloto, no município de Três Lagoas, no Estado 

de Mato Grosso do Sul, apontam, em diferentes períodos históricos, mudanças e 

permanências que reetem e modicam as práticas culturais.  Assim, construímos um 

mapeamento das fontes históricas, embasadas pela educação patrimonial, com a busca de 

sentido no ensino sobre os lugares de memória na cidade e as representações dos grupos 

culturais, valorizando a interculturalidade.  A proposição visou o aprendizado da Educação 

patrimonial, pois esse método investigatório é uma das primeiras capacitações que se pode 

estimular nos alunos, no processo educacional, desenvolvendo suas habilidades de 

observação, de análise crítica, de comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de 

solução de problemas colocados pelos fatos e fenômenos observados (Horta, 1999, p 03).

A partir desse processo de análise da Educação Patrimonial, os estudantes do 8ª ano, 

em grupo puderam fundamentar suas interpretações e concepções sobre o patrimônio 

cultural e o bairro Vila Piloto, sua relação com as diferentes identicações e identidades sul-

mato-grossenses.  

exploração do patrimônio cultural percebe-se, que compreendem que a experiência 

de viver e preservar os espaços históricos faz parte do que se aprende na história. Como dene 

Vitor, 12 anos “a Vila Piloto é história pura, até minha avó falou isso”. Ou como relata Mia, de 14 

anos, “ao pesquisar os lugares que são históricos na cidade, aprendi que alguns são 

patrimônios que não podem ser destruídos, porque no século XXI devemos olhar para o 

passado e recuperar o que signicou no século XX, por exemplo”. E que preservar um 

monumento, uma edicação, uma festa, uma memória também contribui com a valorização 

das pessoas de outras gerações. Mauricio, 12 anos, no início da abordagem em sala de aula, 

questionou: Professora, pessoas são patrimônios?



A partir da indagação do estudante, apresentamos as diferentes possibilidades de 

leitura da história sobre lugares de memória, sobre a vivência das pessoas com os lugares de 

memória. E ao entrevistar os familiares, Maurício, deniu, que “os velhos da minha família, são 

nosso patrimônio”. 

Percebe-se que a memória pode ser um dos elos da ação educativa a partir do 

patrimônio, pois segundo Oriá (2005, p 139), “a memória dos habitantes que faz com que eles 

percebam, na sionomia da cidade, sua própria história de vida, suas experiências sociais e 

lutas cotidianas [...], sem a memória não é possível situar-se na própria cidade, pois se perde o 

elo afetivo que propicia a relação habitante-cidade, impossibilitando ao morador 

reconhecer-se enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito da história.

Outra narrativa que consubstanciou a análise sobre os elementos patrimoniais, 

presentes no bairro Vila Piloto, denota as mudanças e continuidades de histórias e trajetórias 

de diferentes pessoas, com suas culturas. A entrevista de Maria José, conhecida como Zezé, 

que tem 67 anos e é funcionária da Escola Estadual João Tomes, possibilitou a todos 

reconhecer um pouco da história da cidade.

Ela contou sobre a sua história, a origem de sua família e as experiências vividas na Vila 

Piloto, foi explicando como era à cidade, os monumentos construídos e destruídos, as praças, 

a falta de asfalto, as festas do folclore, de carnaval, a lagoa e as sociabilidades.  No processo e 

reconhecimento sobre os elementos citados pela entrevistada, convidamos a narrar suas 

memórias, para a turma com a qual estávamos trabalhando na escola. E assim, numa quarta-

feira, no início da tarde, Zezé foi conosco na sala de aula do 8º ano. Após uma breve 

apresentação do que ela tinha nos contado, deixamos que a turma esclarecesse suas 

duvidas. 

Os estudantes zeram perguntas sobre o que havia mudado na cidade, questionaram 

como poderiam ajudar a manter a cidade e sua história.  Uma das perguntas, de Lucas, que 

chamou a atenção foi sobre – Por que as pessoas e quem manda na cidade, deixam acabar 

com as praças, com as coisas que são boas para nós?

A narrativa de Maria José apontou que: 

‘ nunca perguntam para quem vive na cidade, se este ou aquele prédio, aquela praça, a dança, os 
espaços que nós frequentamos pode ser modicado, pode ser derrubado, acabado. Dói às vezes, 
passar num lugar e contar para meus netos, que eu ia lá, que dançava nas tardes de domingo na 
praça. E a praça não existe mais'. (Entrevista de Maria José, 2014, p 02)

Nesse processo de análise, visamos envolver as narrativas seguindo uma premissa 

proposta por Jorn Rusen (2014), em que se traz à tona um aumento da “experiência do 

passado humano, tanto como um aumento da competência histórica que dá signicado a 

esta experiência, e na capacidade de aplicar estes signicados históricos aos quadros de 

orientação na vida prática”.

A intenção em envolver os estudantes em todo o processo de ensino, trouxe algumas 

contribuições para a aula de história, em que foi possível perceber as diculdades dos 

estudantes em interpretar as fontes históricas, ler as mudanças apresentadas nas imagens, e 

narrar o processo de manutenção do patrimônio cultural na cidade. 

A interpretação da fonte, bem como a fundamentação em torno das mudanças na 

cidade e da preservação do patrimônio cultural, permitiu a narrativa de diferentes 'olhares' 

sobre as experiências de conhecer melhor a história de sua cidade, relatando as 

permanências e modicações no cenário urbano. Pode-se dizer que, a proposta permite que 

a constituição de uma memória histórica avivada nas pessoas, fazendo-as pesquisar, 

interpretar, narrar e orientar-se temporalmente.

Há ainda algumas considerações importantes a serem realizadas, mas como um primeiro 

processo de ensino-aprendizagem, atingimos alguns entendimentos satisfatórios. Ainda que os 

estudantes tenham diculdades de fazer uma análise contextualizada do processo histórico, o 
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modelo de aula ocina contribuiu para que também os professores assumissem outra postura, 

compreendida como um investigador social, para assim adquirir informações sobre o mundo 

conceitual dos alunos, não para julgá-los, mas para auxiliá-los na compreensão dos problemas 

históricos. (Barca, 2001, p 31)

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A análise que realizamos apresenta muitos caminhos interpretativos, no entanto, 

buscamos interpretar e problematizar os patrimônios culturais que envolvem os 

pertencimentos regionais, com modicações e permanências não só de monumentos, 

edicações, mas das práticas culturais de grupos. E por isso, denimos o bairro, a cidade como 

elementos impulsionadores das narrativas das pessoas que vivem na região sul mato-

grossense.

Além disso, proporcionar que essas reexões fossem levadas para as aulas de história, 

deu-se justamente porque compreendemos que os conceitos, temas e conteúdos históricos 

devem partir do contexto histórico em que os sujeitos estão inseridos, e ter signicância para 

estes sujeitos.  Se a aprendizagem histórica passa pela experiência, pela orientação e pela 

interpretação, a habilitação dos docentes e aprendizes para lidar conscientemente com tais 

tarefas é fundamental. (Rusen, 2012p 11)

Deste modo, o ensino da história com patrimônios culturais, nos lega fundamentações 

de olhares e sentidos da aprendizagem histórica, com diferentes tipos de narrativa. Introduzir 

na sala de aula o debate sobre o signicado de festas e monumentos comemorativos, de 

museus, arquivos, áreas preservadas, permeia a compreensão do papel da memória na vida 

da população, dos vínculos que cada geração estabelece com outras gerações, das raízes 

culturais e históricas que caracterizam a sociedade humana. Retirar os alunos da sala de aula 

e proporcionar-lhes o contato ativo e crítico com as ruas, praças, edifícios públicos e 

monumentos constitui excelente oportunidade para desenvolvimento de uma aprendizagem 

signicativa.

A intenção em suscitar as relações entre sujeitos e patrimônio, pelo campo da 

narrativa conduziu-se no intuito de ressaltar as alteridades e compreender as identidades. 

Desta maneira, conduzimos a análise baseando-nos nas contribuições teóricas de Jorn Rusen 

(1992; 2001), para o qual, “a consciência histórica relaciona “ser” (identidade) e “dever” 

(ação) em uma narrativa signicativa que toma os acontecimentos do passado com o 

objetivo de dar identidade aos sujeitos a partir de suas experiências individuais e coletivas e de 

tornar inteligível o seu presente, conferindo uma expectativa futura a essa atividade atual”.

Logo, a análise não se encerra, pelo contrário, nos trouxe outras inquietações sobre a 

representatividade dos elementos patrimoniais materiais e imateriais e as identicações que os 

sujeitos de diferentes grupos têm com os patrimônios.  

Pensar numa educação voltada para a preservação, divulgação, socialização e 

produção do conhecimento sobre o patrimônio cultural material e imaterial coloca em 

discussão as ações que são realizadas nas aulas de história. Em que assumimos o compromisso 

com a memória de diferentes gerações, que imprimem novas abordagens curriculares, 

posicionamentos prossionais, aproximando o passado histórico do presente e 

fundamentando práticas de valorização no futuro.

Embora a maioria das situações de ensino tenha lugar na sala de aula, algumas, talvez 

até mais produtivas em termos da aprendizagem dos alunos, realizam-se no exterior, em sítios 

históricos, museus e, mesmo, no meio envolvente da escola (Pinto, 2012, p 215)

Desta forma, ao suscitar as narrativas de alunos e de pessoas que vivem na cidade, 

buscamos abordar os assuntos da história regional, para que reetissem sobre evidência 

histórica e patrimonial, a questionarem, a relacionarem o passado e o presente, a justicarem 
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as formas de manutenção do patrimônio material e material.  Assim, a articulação entre a 

evidência, a educação patrimonial, a formação de sentido de aprendizagem histórica, com 

atenção para o uso de fontes patrimoniais no ensino e aprendizagem de História, fundamenta 

o processo de construção de signicado do passado. 

NOTAS

1 O projeto de pesquisa: Recontando a história de Três Lagoas/MS: narrativas e utilizações da Educação Patrimonial 
nas aulas de história, está sendo desenvolvido desde 2014. Assim, realizamos entrevistas, seleção de imagens e 
textos sobre a história regional e a relação com a cidade, saídas de campo com os estudantes da escola pública 
com a fundamentação da Educação Patrimonial.

2 Durante as aulas de história, tivemos 12 encontros com os estudantes. A lista de lugares, festas, edicações, 
costumes foram elencadas pelos estudantes e professores da escola. Assim, passamos a nos deter sobre esses 
elementos patrimoniais.

3 A Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá) foi construída com tecnologia inteiramente brasileira e 
concluída em 1974. Está localizada no Rio Paraná, entre as cidades de Andradina e Castilho (SP) e Três Lagoas (MS). 
Essa usina possui 14 unidades geradoras com turbinas Kaplan com potência instalada de 1.551,2 MW e dois grupos 
turbina-gerador, para serviço auxiliar, com potência instalada de 4.750 kW em cada grupo.
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RESUMO

O presente estudo tem como nalidade analisar o retorno de cativos 
fugidos da sociedade escravista mato-grossense entre o século XVIII a 
1808. Para tanto, inicialmente apresentamos uma reexão sobre o lugar 
das fugas para compreensão da instituição escravista no oeste da 
América portuguesa. Posteriormente, analisamos casos em que cativos 
foram obrigados ou optaram pelo retorno à sociedade escravista. E, por 
m, tecemos uma reexão sobre dois bandos publicados pelos Capitães-
Generais João de Albuquerque e Carlos Augusto D'Oyenhausen, em 
1794 e 1808 respectivamente, a m de elucidarmos as estratégias das 
autoridades políticas das Capitanias para lidarem com a escassez da 
mão-de-obra e incapacidade de captura de cativos fugidos. 

Palavras Chave: Mato Grosso; Escravidão; Fugas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the return of escaped slaves from of mato-
grossense slave society between XVIIIth century to 1808. For this, initially 
we present a reection on the place of escapes to understand the slavery 
institution in western Portuguese America. Subsequently, we analyze 
cases where slaves were forced or opted for a return to slave society. And 
nally, we will realize a reection on two documents posted by Generals-
Captains João de Albuquerque and Carlos Augusto D'Oyenhausen in 
1794 and 1808 respectively, to elucidate the strategies of the political 
authorities of the Captaincy to deal with the shortage of workers and 
inability to capture runaway slaves.

Keywords: Mato-Grosso; Slavery;Escapes.
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INTRODUÇÃO

 

A
vida do cativo no Oeste do que veio a ser brasileiro foi indelevelmente marcada pela 

possibilidade de cruzar fronteiras. Não somente as fronteiras políticas entre as coroas 

portuguesa e espanhola, mas as ditas “fronteiras civilizacionais” entre aqueles que 

habitavam povoamentos luso-brasileiros e tudo aquilo que estava fora, reservado aos 

domínios do que era considerado selvagem. No decorrer de todo o período escravista, 

especialmente na região identicada atualmente como Mato Grosso, observaremos 

constantes idas e vindas, constantes tentativas de se recomeçar a vida para além da 

sociedade escravista, individuais ou coletivas, frustradas por diferentes circunstâncias, que 

acabaram por forçar, em alguns casos, o temível retorno ao cativeiro.

A consulta da documentação a respeito da escravidão de negros em Cuiabá e Mato 

Grosso, ao longo do século XVIII e início do XIX, apresenta a fuga de cativos negros como o 

principal problema da instituição escravista na região, pois não somente poderia originar 

quilombos – fontes de transtornos onde quer que estivessem instalados –, mas também 

desfalcava a mão-de-obra já escassa nas minas e lavouras. Em última instância, considerando 
1o elevado preço de cativos no período,  signicava prejuízo nanceiro. 

De maneira geral, a fuga colocava no horizonte do cativo três possibilidades: (1) 

formação de quilombo; (2) busca de incorporação à população indígena; (3) e, por m,  

tentar a sorte nos domínios espanhóis. O levantamento realizado por Monique Lordelo nos 

fornece a dimensão sobre a constante formação de quilombos no Mato Grosso na segunda 

metade do século XVIII, a partir da investigação de correspondências trocadas entre 

autoridades: entre as repartições do Mato Grosso, Cuiabá e Mojos (América Espanhola), 

foram localizadas notícias de 20 quilombos de variadas proporções. Nesse bojo, destacaram-

se os quilombos do Sepotuba (1769), do Porrudos (1769), Baures (1778), Piolho (1795), 

Pindaituba (1795) e principalmente o Quariterê, também conhecido como “Quilombo 

Grande” (1770) (LORDELO, 2010, pp. 81-82).

A fuga e aceitação de um cativo pelos indígenas Bakairis no nal do século XVIII, ilustra 

a segunda possibilidade. O cativo, pelo que consta nos Anais, era propriedade de Ignacio de 

Sam Paio Couto e havia fugido do seu senhor e se abrigado junto às terras dos Bacari. Em certa 

feita, no Engenho do Sargento Mor Antonio da Silva de Albuquerque, próximo ao Rio da 

Casca, foram vistos tais ameríndios nos arredores. Por temor de possíveis hostilidades, 

pressentidas por camaradas e escravos do engenho, de acordo com o documento, o grupo 

de indígenas foi atacado e, como resultado, conseguiram a prisão de um Bacari e um cativo 
2 negro fugido, que acompanhava o grupo.

A terceira possibilidade proveniente da fuga é fartamente documentada nos 

arquivos mato-grossenses e bolivianos, com destaque aos dados dispostos nos Anais de Vila 

Bela e registros do Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolívia (ABNB). De acordo com essa 

documentação os principais destinos das fugas de cativos para América espanhola foram as 

missões dos Mojos e Chiquitos, as províncias de Santa Cruz de La Sierra, Assunção, Buenos Aires, 

Cordoba, Tucumán e, em algumas situações, o Peru. De maneira geral, pelo Vale do 

Guaporé, cativos se evadiam para Mojos e Santa Cruz de La Sierra, e, pelo Vale do Paraguai, 
3para as demais localidades.

De todo modo e a despeito de qualquer dessas possibilidades, a evasão da 

sociedade escravista não signicava concretamente uma vida livre dos grilhões, em vista das 

repetidas investidas das autoridades locais para a captura de cativos fugitivos, fosse por meio 

de bandeiras, atuação de capitães do mato e até mesmo com promessa de “anistia” aos 

fugitivos que se entregassem. Este estudo, especicamente, estará concentrado nesta última 

situação. 

Em resumo, analisaremos primeiramente casos concretos de retornos de cativos à 
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sociedade escravista, bem como os seus variados signicados e expectativas. Em um segundo 

momento, teceremos algumas reexões acerca de dois bandos publicados na Capitania do 

Mato Grosso pelos capitães-generais João de Albuquerque e D'Oyenhausen, que nos 

fornecem dados sobre a fragilidade administrativa. Por m, discorreremos sobre a dúbia 

posição para com evadidos, justicada pela necessidade de mão-de-obra e incapacidade 

de capturar cativos fugidos.   

NOTAS SOBRE “RETORNOS” À SOCIEDADE ESCRAVISTA MATO-
GROSSENSE

No oeste da América portuguesa, ao longo do século XVIII e início do XIX, existiam duas 

fronteiras a serem cruzadas: a interna e aquela que dividia os domínios portugueses e 

espanhóis. A primeira, de acordo com Ernesto Cerveira de Sena (2013, p. 85), no período, era o 

termo que se utilizava para demarcar até onde a “civilização” havia chegado. Deve ser 

compreendida à luz da própria característica de povoamento luso do território, que se dava 

em “arquipélagos” – entre um núcleo de povoamento e outro, existiam vastas áreas sem a 

presença lusitana. O território do Mato Grosso é emblemático nesse sentido, notadamente no 

período imperial: possuía uma vasta extensão territorial de limites a serem denidos e 

considerável área não-ocupada por cidades, vilas e povoados. A fuga de um cativo, 

certamente, visava o cruzamento e distanciamento de tal fronteira interna.

A segunda fronteira, a linha limítrofe que dividia os domínios espanhóis e portugueses, 

conforme vimos anteriormente, passou a ganhar contornos após o tratado de Madri (1755). 

Todavia, ainda no século XIX, período de formação dos Estados Nacionais, caracterizava-se 

por uma imensa área de imprecisões. Segundo Sena, apesar do pretendido consenso entre as 

autoridades nacionais – Brasil e Bolívia – sobre os limites territoriais, a prática de descendentes 

portugueses e espanhóis transformava a “região” numa imensa área demarcada por 

justaposição de várias fronteiras, uidez e não xação efetiva (SENA, 2013, p. 86). No interior 

dessa imprecisão, de acordo com os documentos do período, havia índios, ribeirinhos, 

desertores e, principalmente, cativos evadidos dos domínios luso-brasileiros, sobretudo, no que 

se refere àqueles refugiados do lado castelhano, que faziam sua própria “fronteira”.

Em todo caso, as estratégias para estancar o problema da fuga de cativos – levadas a 

cabo pela coroa portuguesa e moradores locais – e, assim, evitar a ocorrência, foram das mais 

diversas. Elas abarcaram desde o estabelecimento de fortes junto às fronteiras e negociações 

com autoridades vizinhas – fossem com a coroa espanhola ou capitães-generais de outras 

Capitanias – até a edição de bandos que regulamentassem a atividade de Capitães do Mato, 

como o de 1733, editado nos anos iniciais de estabelecimento luso-paulista nas minas do 

Cuiabá e que denia generosas recompensas e obrigações. Essas fugas que ocorriam para 

todas as direções – inclusive às sociedades indígenas (como o caso do cativo que se assimilou 

aos Bakairis) –, foram capazes até de arrancar um suposto tratamento “benevolente” das 

autoridades com aqueles que retornassem por livre e espontânea vontade. Mas o que poderia 

signicar o retorno daquele que havia se evadido do cativeiro? Apesar das diferentes 

circunstâncias de retorno, nos é possível apontar duas signicações: uma vida ao menos 

possível, embora todas as vicissitudes do cativeiro e trabalho pesado (principalmente, o que se 

fazia nas minas); ou a dor e o sofrimento de uma vida marcada por castigos e até o medo de 

ser punido com a morte. 

Acerca desta última signicação, é preciso lembrar que o estigma do perigo de novas 

fugas esteve sempre reservado ao cativo que algum dia havia ousado a se evadir da 

sociedade escravista. Sobre ele, aplicar-se-ia maior vigilância e, analogamente, maior rigor ou 

cuidado. Exemplo foi a aplicação de castigo em 1773 a dois cativos, descritos como negros 

desertores, que já tinham no histórico a fuga para os domínios espanhóis com devolução. As 

autoridades portuguesas, ao suspeitarem das intenções de novas fugas, ordenaram a prisão 
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 dos mesmos e ainda sugeriram aos seus respectivos donos que os vendessem à Capitania do 

Grão-Pará ou para qualquer outro lugar com distância semelhante e, enquanto tal situação 

não fosse concretizada, que fossem mantidos na cadeia o tempo que fosse preciso (Doc. 1). O 

estigma em questão era a alcunha de desertor, ou seja, aquele que abandonara injustamente 

o seu posto de escravo. Paralelamente, era preciso se livrar de novos problemas, portanto, que 

os fujões, tal como as autoridades os concebiam, fossem enviados para longe da fronteira.

A busca por uma vida minimamente possível ou menos-sofrível é o que podemos 

observar na fuga dos 7 cativos de origem mina das mãos de Antonio de França, que, 

endividado e para evitar a penhora dos seus bens, havia se decidido pela fuga da própria 
4América portuguesa em 1756.  Durante a fuga de Antonio, 7 dos 31 cativos que o mesmo 

levava consigo, se evadiram e retornaram ao Cuiabá. Entre a submissão a Antonio de França e 

uma nova jornada – não se sabe em quais condições e se tinham consciência do destino 

pretendido pelo português endividado –, os 7 escravos mina se decidiram pelo retorno e 

cativeiro na Vila do Cuiabá. Isso ocorreria por que na Vila já teriam estabelecido vínculos, que 

permitiam uma vida suportável, ou por que viam menor número de possibilidades de 

sobrevivência com Antonio de França e, pragmaticamente, foram obrigados à escolha pelo 

menos trágico? Essas são questões que permanecem em aberto, pois até o presente 

momento não localizamos mais registros desse grupo de africanos mina, que, mesmo diante 

de numerosas possibilidades (formação de quilombos, tentativa de adesão a sociedades 

indígenas, travessia para o território espanhol, entre outras), decidiram-se pela volta ao 

cativeiro. 

Em 1812, os Anais do Senado da Câmara de Cuiabá nos dão conta de um caso 

extremamente dramático de retorno. Narra que no dia 1º de abril daquele ano um casal de 

escravos havia retornado à vila – um negro, cujo antigo proprietário não era informado, e uma 

mulata de propriedade de João Ferreira Mendes –, depois de 22 anos de evasão, 

acompanhados de vários lhos, todos gerados no exílio. No total de doze, os Anais registravam 

que os últimos dois partos haviam apresentado sérios riscos e levaram o cativo a uma atitude 

desesperada para salvar a companheira: 

(...) animado pela necessidade de salvar a vida da sua companheira, o mencionado 
negro em um tirou do ventre em pedaços a criança que n'elle estava morta, introduzindo 
como pôde a mão até o lugar em que fez uma arriscada operação (...) (SUZUKI, 2007, p. 
201).

Vencido pelo risco iminente da morte da esposa e da vida perigosa no “bosque” com os 
seus lhos, informa os Anais, o cativo decidiu pelo retorno; o que signicava abrir mão da 
sua e da liberdade dos seus entes, depois de duas décadas, para ver salva a sua 
companheira. A descrição não consegue esconder a contradição entre duas décadas 
de uma vida auto-suciente fora da sociedade escravista pelo casal e o argumento do 
temor da vida isolada no bosque, exposta a diferentes perigos. De qualquer maneira, 
essa história de amor acabava com um nal dramático em que os nossos personagens se 
viram obrigados à escolha entre a volta à escravidão ou a morte do ente querido. 
Escolheram o primeiro caminho, que era a vida da esposa-mãe. 

Ainda que seja curta a narrativa – que não informa ao leitor qual foi o destino do casal 

com os seus lhos –, é possível apontar a grande diculdade de se entregar à sociedade 

escravista, ante o futuro incerto, uma vez que poderiam ser punidos, separados, vendidos ou 

até mortos. A recusa da captura com a resistência armada – constantemente apontada nos 

regimentos que regulamentavam a ação dos Capitães do Mato – em parte não estaria 

motivada pela recusa a todas essas possibilidades após o retorno, além do próprio cativeiro? 

Em todo caso, vale salientar que a morte parecia sempre acompanhar de perto o escravo 

fugido, a espreitá-lo de todos os lados: ou deveria fugir da morte, livrando-se da vida que 

levava fora da sociedade escravista, dos constantes riscos na oresta com feras ou ataques de 

nações indígenas; ou deveria encarar a possibilidade de punição com a morte, ao retornar à 

sociedade escravista.  

Em 1761, por exemplo, a troca de correspondências entre Rolim de Moura e padres 
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missionários dos domínios espanhóis deixava notório o medo que escravos sentiam ante a ideia 

de devolução a portugueses: após Rolim de Moura solicitar os cativos que se abrigavam em 

missões espanholas, padres que negavam o pedido alegavam que os escravos fugidos em 

questão imploravam pelo não-retorno, com o argumento de que seriam castigados com pena 

de morte. O então Capitão-General protestava aos padres, argumentando que o máximo 

que poderia acontecer à escravaria fugida era o recebimento de castigos particulares dos 

seus senhores. Dizia que não existia, naquela altura, nem lei antiga ou moderna que tratasse a 

questão naqueles termos.

O retorno, portanto, poderia assumir diferentes signicados, a depender das relações 

tecidas no interior da sociedade escravista. Se por um lado a documentação disponível do 

período apresenta casos em que cativos preferem o retorno (como o caso das sete minas que 

fugiram de Antonio de França), por outro lado, são frequentes os casos em que cativos 

evadidos movimentam todos os esforços para se manterem fora da sociedade escravista, pois 

temiam, além de tudo, a aplicação de pesados castigos e maior repressão. Nesse sentido, vale 

uma análise dos bandos editados pelos capitães-gerais João de Albuquerque e 

D'Oyenhausen, que acabam por sublinhar a extrema incapacidade das autoridades do oeste 

da América portuguesa em capturar fugitivos, assim ilustram a posição paradoxal de “anistiar” 

os fugidos e punir os resistentes.   

ENTRE O ESQUECIMENTO E CASTIGO: OS BANDOS EDITADOS PELOS 
CAPITÃES-GENERAIS JOÃO DE ALBUQUERQUE E D'OYENHAUSEN

O conjunto de bandos publicados por dois capitães-generais do Mato Grosso, entre o 

nal do século XVIII e início do XIX, nos remete à imagem das terríveis consequências que 

poderiam signicar o retorno à sociedade escravista. Nos referimos às promessas dos capitães-

generais João de Albuquerque e General Carlos Augusto D'Oyenhausen, de 1794 e 1808, 

respectivamente. No preâmbulo da primeira, nos chama atenção a apresentação da 

justicativa humanitária do bando, editado pelo Capitão-General João de Albuquerque:

(...) Faço saber a todas as Pessoas desta Capitania, que sendo-me presente, e 
geralmente constante os graves danos e fadigas que experimentam todos os Escravos 
fugidos que vivem expostos às Calamidades, e continuados riscos que se experimentam 
nos matos, abandonados à barbaridade, como selvagens,sem  auxílio nem mesmo para 
alma, nem para o corpo: compadecendo-me da miserável vida que levam esses infelizes 
Homens, vassalos de Sua Majestade e tendo por  outra  parte também em vista o 
irreparável prejuízo que tem seus senhores  com suas fugas praticadas talvez muitas vezes 
inconscientemente, e sem reexão das quais naturalmente estarão muitos deles 
arrependidos, temerosos de voltarem para as casas ou poder dos mesmos senhores, 
temendo o justo castigo que merecem [grifos nosso] (Doc. 5).

Vários aspectos podem ser destacados somente neste pequeno trecho; a começar 

pela suposta preocupação da sociedade escravista e, especialmente, do benevolente 

Capitão-General com a fadiga experimentada por cativos ao se decidirem por uma vida 

longe da sociedade escravista, em que cavam expostos às calamidades e riscos da vida nas 

matas, na visão dos bons homens civilizados. João de Albuquerque, inclusive, apontava 

preocupação com o abandono à vida selvagem e falta de “auxílio da alma”. Era uma 

responsabilidade para as autoridades políticas do mundo lusitano manter a população 

escravizada no caminho, ou seja, dentro do sistema.

Na sequência, chama atenção também o tratamento dos cativos como “homens” e 

“vassalos” do rei, uma vez que tais denições se confrontariam com a própria lógica escravista,  

baseada na ideia da desumanidade ou inferioridade humana do não-europeu. Convém  

lembrar a própria base do colonialismo e escravidão desenvolvida por vários séculos,

 teorizada principalmente ao longo dos séculos XVIII e XIX por um extenso conjunto de autores, 

que investiam principalmente na divisão da humanidade por raças, em que o homem 

europeu acabava por aparecer sempre no topo da pirâmide da evolução. A taxonomia 

desenvolvida por Carlos Lineu (século XVIII) exemplica tal divisão da humanidade de acordo 



com critérios raciais (uma difusão de posição geográca com pigmentação da pele). Para o 

autor, a humanidade poderia ser compreendida em 4 principais raças: (1) Africanus, que não 

conseguia escapar da preguiça e lassidão; (2) Asiaticus, que apresentava diculdade de 

concentração; (3) Americanus, teimoso e irritadiço; (4) o “Europeanus”, o mais inteligente e 

inventivo (MAGNOLI, 2009, p. 24). Em linhas gerais, todo esse arcabouço teórico que se criou 

nesse contexto incumbia o homem branco europeu de uma “missão civilizadora”, frente, 

sobretudo, a africanos e ameríndios, que eram incapazes de dirigir uma sociedade civil. Em 

outras palavras, o homem branco carregava o “pesado fardo” de encaminhar africanos ou 
5

indígenas ao progresso civilizacional e, para tanto, se valeria da escravidão ou colonialismo.   

 João Albuquerque vai além e não somente considerava cativos como seres humanos, 

mesmo que possivelmente em escalas hierárquicas inferiores, mas como iguais, no 

qualicativo de vassalo. Valeria de tudo, até mesmo positivar aquilo que a própria estrutura 

colonial negativava, a m de viabilizar a atuação lusitana. Contudo, não deixava de frisar os 

prejuízos causados pelas fugas.

O ponto alto da sua argumentação é quando o Capitão-General, para justicar o 

“esquecimento” da fuga e não-aplicação de castigos, arma que elas se davam com a 

inconsciência do escravo fugitivo e, possivelmente, muitos estariam arrependidos, pois temiam 

o justo castigo a que poderiam ser submetidos caso se entregassem voluntariamente aos seus 

senhores. Observa-se que, na tentativa de convencer àqueles que haviam se apartado da 

sociedade escravista, valeria até mesmo isentá-los de culpa por terem tomado as rédeas dos 

próprios caminhos. Paradoxalmente, a igualdade armada no início do texto – cativos eram 

vassalos do rei – esbarrava na negação do livre-arbítrio poucas linhas adiante. De qualquer 

forma, vale registrar o anúncio da anistia:

Hei por bem que todos os ditos Escravos que se acharem fugidos, e aqui lembrados a 
qualquer distância de Vila Bela e dos seus Arraiais, Distritos, que recolherem até o último 
dia do mês de Setembro do presente ano, sejam recebidos por seus Senhores, com todo 
o amor, e agasalho como se nunca tivessem fugido, e ainda que a sua ausência seja de 
poços, ou muitos anos, o que assim farei cumprir o combinado; debaixo de cuja certeza 
podem seguramente voltar sem receio algum, garantidos do meu patrocínio e 
segurança, dentro do referido tempo de dois meses. De agosto e setembro referidos 
[grifos nossos] (Doc. 5).

O perdão pelo “crime” cometido pelo cativo estava garantido, com a palavra da 

maior autoridade da Capitania, mas com prazo anunciado de validade: por apenas dois 

meses, até o nal de setembro. Armava que poderiam retornar, mesmo se estivessem 

evadidos por muitos anos, sem receio algum. Aqueles que se entregassem seriam recebidos 

com pleno esquecimento. Ademais, chamamos atenção para o recebimento carinhoso e 

benevolente recomendado (ou ordenado) aos senhores: com amor e agasalho. Tal aspecto 

revela uma manifesta necessidade de se fazer amado por todos os cativos fugitivos, caso 

contrário, mesmo se capturados, poderiam voltar a repetir a evasão, como já vimos em várias 

ocasiões acima. 

Outrossim, não estranha a adoção de tal estratégia no período, se levarmos em 

consideração que, no decorrer do século XVIII, como arma Michel Foucault em curso 

ministrado no Collège de France em 1978, estava em curso no ocidente uma grande 

reformulação no escopo das técnicas de poder e que intensicava a racionalização do poder 

político. Dito de outro modo, a modernidade era palco de uma transição fundamental de um 

tipo de “Estado administrativo” para o “Estado de governo”. O primeiro era fundamentado nas 

ideias de territorialidade fronteiriça, soberania e disciplina, sintetizado principalmente pela 

clássica obra intitulada “O Príncipe”, de Maquiavel; nela, o autor tecia considerações ao 
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 príncipe Médice, que havia recebido o principado por herança, sobre como manter, reforçar 

e proteger o seu território. O objetivo nal, portanto, do exercício do poder seria o de assegurar 

a permanência do príncipe, balizando os perigos e manipulando as forças (FOUCAULT, 2006). 

Ao analisar os séculos seguintes à publicação da obra, Michel Foucault observaria a 

construção de toda uma literatura anti-Maquiavel, que se colocava em um campo contrário, 



baseada principalmente no preceito de que existiriam múltiplas formas de governar; de modo 

que, se em Maquiavel só haveria um único governante – o Príncipe –, na literatura anti-

Maquiavel assumiriam essa posição diversos personagens: o “pai de família” (governo da 

casa), pedagogo, o professor, o superior do convento, entre outros. Para La Perrière, expoente 

dessa última corrente de autores, no interior do governo de Estado existiriam vários outros 

governos. Parafraseando esse último autor, Foucault salientava:

(...) É no interior do Estado que o pai de família vai governar sua família, que o superior do 
convento vai governar seu convento. Portanto, há, ao mesmo tempo, pluralidade de 
formas de governo e imanência das práticas de governo em relação a Estado, 
multiplicidade e imanência dessas atividades que se opõem radicalmente à 
singularidade transcedente do Príncipe de Maquiavel (FOUCAULT, 2006, pp. 286-287). 

Em outras palavras, seriam observadas duas continuidades, a saber: ascendente e 

descendente. A primeira partia do pressuposto de que aquele que desejasse governar um 

Estado deveria saber governar a si próprio, subsequentemente a família, administrando os 

seus bens e domínios, para nalmente chegar ao governo do Estado. A segunda, 

inversamente, se fundamentaria na ideia de que o governante do Estado poderia ser um 

espelho para todos os níveis abaixo; assim, com um bom governo, os pais saberiam administrar 

as riquezas da família e os indivíduos a si próprios (FOUCAULT, 2006, p. 288). 

Na literatura anti-Maquiavel, teríamos, então, um esboço de uma arte de governo ou 

“governamentalidade” que emergiria no século XVIII, no momento de grande expansão 

demográca no ocidente e abundância monetária; e que fez ascender o elemento 

“população, o último destino de um governo – aumentar a riqueza da população, sua 
6 duração, saúde, entre outros fatores.”  Nesse bojo, de acordo com a necessidade de se 

produzir saberes acerca da população, as estatísticas ganhariam notoriedade, uma vez que 

demonstrariam as regularidades das populações. Analogamente, essa arte de governo não 

somente deveria se aplicar sobre a população tomada em seu corpo geral, mas sobre a 

consciência, interesse e aspirações de cada um dos indivíduos que formavam essa 

população. O governo, nesse contexto, agiria por campanhas e estímulos às pessoas.

Em 1981, o lósofo voltaria a se reportar sobre tal questão por outro ângulo, ao 

investigar o uso da “razão na política”.  Identicaria, no escopo das preocupações com os 

indivíduos, o que denominou de “poder pastoral”, aquele poder individualizador, perceptível 

na atenção individual que o pastor de um rebanho dispensa a cada ovelha. Segundo o autor, 

para compreender essa técnica política, é necessário recuar a processos bem anteriores ao 

século das luzes, precisamente à história dos hebreus, que desenvolvem e ampliam o tema 
7pastoral.  Naquele contexto,  o pastor é aquele que abandona o próprio rebanho para ir atrás 

de uma única ovelha, provê diariamente e pessoalmente o seu rebanho, sempre com grande 

benevolência. O pastor vela por aqueles que dormem. De acordo com Foucault:

Em primeiro lugar, ele age, trabalha e contrai despesas para aqueles que ele alimenta e 
estão dormindo. Em segundo lugar, ele vela por eles. Ele presta atenção em todos, sem 
perder de vista nenhum deles. Ele é levado a conhecer seu rebanho no conjunto, e em 
detalhe. Ele deve conhecer não somente a localização das boas pastagens, as leis das 
estações e a ordem das coisas, mas também as necessidades de cada um em 
particular. Uma vez mais, um comentário rabínico sobre o Êxodo descreve nos seguintes 
termos as qualidades pastorais de Moisés: ele enviava para pastar cada ovelha por sua 
vez – primeiro as mais jovens, para dar-lhes de comer a erva mais tenra; depois as mais 
velhas e enm as mais antigas, capazes de triturar a erva mais coriácea. O poder 
pastoral supõe uma atenção individual a cada membro do rebanho (FOUCAULT, 2006, 
p. 360).
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Em termos gerais, ao analisar a literatura cristã dos primeiros séculos e o uso desse 

poder pastoral como tecnologia de poder, o autor apontaria quatro características 

fundamentais: a) o poder pastoral é caracterizado por responsabilidade, em que o pastor 

provê pelo rebanho em sua totalidade e por cada ovelha em particular; b) cada ovelha deve 

obediência ao pastor, ou seja, deve se submeter à lei do pastor, que é a lei de deus; c) o pastor 

deve públicos e até secretos; d) a ovelha do rebanho deve renunciar a este mundo e    



a si mesma – morticação por uma vida que se dá em outro mundo (FOUCAULT, 2006, pp.368-

370).

Aqui, após termos esboçado o que acontecia em termos de modicação de 

técnicas e exercício de poder no Ocidente no período, podemos retornar à promessa de asilo 

do Capitão-General João de Albuquerque aos cativos que se achavam fugidos. Em primeiro 

lugar, é compreensível que o mesmo se coloque na posição de pastor das ovelhas 

desgarradas e de mediador entre elas e os seus proprietários, quando promete o 

esquecimento do crime cometido. O Capitão-General assumia explicitamente a posição de 

pastor, ao especular a fuga inconsciente ou arrependimento. A sociedade escravista, na 

palavra do pastor, estaria de braços abertos àqueles que se desgarraram do cativeiro.

Em segundo lugar, um dos motivos alegados por João de Albuquerque, que o fazia 

prometer o asilo e esquecimento da fuga e mediar a não-aplicação de castigos, era a 

preocupação com o “auxílio da alma” dos escravos fugidos. Então, movido por essa 

benevolência paternalista, convidava-os para o retorno ao cativeiro. Ou seja, à escolha entre 

a vida fora da sociedade escravista-cristã, onde poderiam car expostos às “barbaridades” e, 

portanto, às punições divinas no pós-vida, e a vida com auxílios para alma e garantia de uma 

vida melhor em outro mundo. O governador, em suma, fazia um convite à morticação 

(renúncia da própria liberdade), em nome da vida no além. 

E o que estava reservado àqueles que recusassem a bondade do Capitão-General? 

A sequência da carta indicava a outra face do pastor benevolente:

(...) Outrossim sou servido declarar que todos aqueles que dentro do dito tempo não 
aproveitarem desta pia intenção, e indulgência serão depois tratados com todo rigor das 
Leis por via das ecazes diligências a que mandarei logo proceder; passando as Ordens 
necessárias para serem perseguidos, maltratados e apreendidos sem então merecerem 
piedade alguma, como Homens não só inimigos de si próprios, mas prejudiciais à 
República, desobedientes às minhas Ordens, e de Sua Majestade [grifos nossos] (Doc. 5).

As ovelhas desgarradas só seriam aceitas no caso de se entregarem voluntariamente 

no prazo estipulado, se obedecessem ao pastor. Do contrário, seriam submetidas a punições 

rigorosas. O governante benevolente se transformava no pai rígido ante a desobediência e 

aqueles que outrora haviam sido abordados como iguais (vassalos) voltavam a ocupar 

escalões inferiores da civilidade. A carta de João de Albuquerque revelava, para além desses 

aspectos, um contínuo jogo entre o se fazer amado ou temido, que nos remete a um clássico 

trecho do próprio “Príncipe” de Maquiavel:

(...) deve-se ser tanto amado quanto temido, mas como é difícil que as duas coisas 
andem juntas, é muito mais seguro ser temido que ser amado, se uma das duas coisas 
tem de ser preferida. Pois pode ser dito dos homens em geral que... enquanto você os 
benecia, eles são inteiramente seus [Mas] os homens têm menos escrúpulos em ofender 
a quem se faz amado que a quem se faz temido; pois o amor é mantido por uma cadeia 
de obrigações que, sendo os homens egoístas, é quebrada toda vez que isso interessa a 
seus propósitos; mas o medo é mantido pelo receio da punição que nunca falha.

Mais ainda, um príncipe deve se fazer temido de uma forma tal que, se não ganha amor, 
de toda forma evita o ódio: pois o medo e a ausência de ódio podem bem andar 
juntos.... Eu concluo, portanto, quanto ao fato de ser amado ou temido, que os homens 
amam segundo sua própria livre vontade, mas temem segundo a vontade do príncipe, e 
que um príncipe sábio deve se sustentar sobre aquilo que está em seu poder e não 
naquilo que está no poder de outros (MAQUIAVEL Apud CHATTERJEE, 2004, p. 27).
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O capitão-general, ao mesmo tempo que isentava de culpa aqueles que haviam se 

apartado da sociedade escravista e considerava os possíveis sofrimentos no desterro, a ponto 

de prometer o perdão, desejava o retorno do escravo; e, possivelmente, a construção de uma 

outra relação para evitar futuras fugas, pautada na afetuosidade, já que aplicação de 

castigos estava vedada. 

João de Albuquerque percebera que para manter sob controle a população escrava 

no oeste do Brasil, localidade com vários pontos para evasão, dependia do afeto, da 

benevolência e amor. Todavia, se tudo isso não bastasse, então deveria se valer do temor, 



terror da perseguição, captura e futuras punições. Se não poderia ser amado, então que fosse 

temido. Assim, para todos os efeitos, esperava-se o retorno voluntário. 

Infelizmente, pela ausência de informações documentais, não sabemos se a 

promessa de asilo surtiu efeito, se de fato houve retorno e se a mesma chegou ao 

conhecimento de todos que viviam nas matas. Sobre este ponto, tudo indica que não. Se 

chegou, considerando as relações comerciais tecidas entre fugitivos e moradores das vilas, 

arraiais e distritos, não foi de imediato. De qualquer maneira, a consulta aos arquivos do 

período demonstra uma imensa desproporção entre informes de fugas e entregas voluntárias. 

Quando observamos os Anais de Vila Bela, os Anais do Senado da Câmara do Cuiabá ou as 

correspondências trocadas entre autoridades da Capitania, notamos que casos como 

aquele dos sete africanos mina que retornaram à Vila do Cuiabá, fugidos de Antonio de 

França, são raros. No geral, o retorno à sociedade escravista se dava com grande resistência e 
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aplicação de força. O cativo do sertão  estava preparado para tudo, a m de não retornar à 

sociedade escravista: resistir até a morte ou se evadir para terras mais distantes. O amor 

ofertado pela sociedade escravista, portanto, não era correspondido. O temor que as 

autoridades tentavam incutir naqueles que fugiam, por sua vez, era desaado quando 

conscientemente optavam por permanecer fora da sociedade escravista na região. 

Após alguns anos, apareceria uma carta que guardava grandes semelhanças com a 

escrita por João de Albuquerque, de autoria do então governador Carlos Augusto 

D'Oyenhausen. Escrita no dia 18 de setembro daquele ano, apontava um prazo maior para 

que todos os cativos que estivessem nas matas se entregassem voluntariamente: até o último 

dia de 1808. Assim como João de Albuquerque, justicava o esquecimento da fuga por uma 

questão de “benecência” e necessidade de promover o bem geral dos habitantes da 

Capitania. E, igualmente, considerava a possibilidade de que muitos dos que se achassem nas 

matas estivessem arrependidos e desejosos pelo retorno à sociedade escravista. Contudo, 

aqueles    não se aproveitassem da benevolência do bom pastor deveriam se atentar às 

consequências: “uma vez que não se aproveite dele no prazo taxado farei proceder nas mais 

exatas buscas e darei os mais severos castigos aos que abusarem desta graça” (Doc. 5). 

Em suma, podemos dizer que todo aquele cativo fugido que não obedecesse a tais 

pedidos ignorava ou desaava a “missão civilizatória”, a vida eterna cristã sempre prometida e 

a capacidade punitiva. O retorno poderia signicar uma dupla morte, a possível pena capital 

(alegada anteriormente) e a própria morte do sujeito; renunciando ao próprio livre-arbítrio, 

anulava-se a favor de uma vida no cativeiro e em benefício de outra prometida para o além.

***

O estudo da agência cativa na região de fronteira revela um universo complexo, 

demarcado pela incessante busca de liberdade ou, ao menos, de uma vida “suportável”. 

Igualmente, demonstra considerável incapacidade administrativa para captura de cativos 

evadidos, confessada nos comunicados dos Capitães-generais que ora transcrevemos, 

apesar das numerosas bandeiras organizadas e atuação regular de Capitães-do-Mato, que 

não foram exitosas em coibir novas fugas até a extinção da instituição escravista no Brasil. 

Ao analisarmos a documentação disponível entre a segunda metade do século XVIII e 

início do século XIX, notamos esforços colossais na maioria dos casos para fuga do sistema 

escravista e, quando ocorre entrega voluntária, esta se fundamenta em circunstâncias 

agravantes, com difíceis escolhas, como a do cativo que se entregou com lhos e esposa, 

para que esta última não padecesse; ou como o caso dos sete cativos mina, que preferiram 

retornar a Cuiabá a seguir com Antônio de França – motivados, quiçá, por maus-tratos, 

incerteza do destino que estava pela frente ou por visualizarem melhores oportunidades de 

vida no Cuiabá. 
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Em suma, investigar tais casos, para além de elucidar a atuação consciente e 

protagonista de cativos que foram trazidos para o oeste da América portuguesa, nos possibilita 

perceber a extrema complexidade em manter a instituição escravista em região de fronteira, 

com variadas possibilidades de evasão. Estas últimas, devidamente percebidas e acessadas 

pela população cativa. 

NOTAS

1  Em meados do século XVIII, por exemplo, a provedoria da Capitania de Mato Grosso avaliava que cada cativo 
custava em torno de 130 a 150 oitavas de ouro, ou seja, de 157$000 a 225$000 réis, o que já poderia ser considerado 
um preço elevado (SILVA, 1995, p. 237). 

2  Após dois anos, teríamos novas notícias desse cativo, que ainda se encontrava na prisão. Segundo o mesmo, 
haveria um grande quilombo no mesmo sertão onde fora preso – notícia conrmada por um índio “Chavante”. Tal 
notícia ocasionou a formação de uma bandeira, que seria liderada pelo Joze Luis Monteiro Salgado, tendo como 
guia o próprio cativo delator que, até então, estava na prisão, com a missão de capturar todos os fugitivos (SUZUKI, 
2007, p. 157).

3  Na tese recentemente defendida por Bruno Pinheiro Rodrigues (2015), especialmente no capítulo 6, consta uma 
análise das fugas perpetradas para América espanhola e dos esforços movidos por cativos para manterem a 
liberdade no lado espanhol. Recebe especial atenção à tentativa de insurreição de 1809 organizada por cativos, 
negros livres (provenientes do Mato Grosso e Cuiabá) e indígenas em Santa Cruz de La Sierra (RODRIGUES, 2015, pp. 
313-350).

4 O sequestro de cativos por Antonio de França está registrado em um conjunto de correspondências entre 
autoridades das Capitania do Mato Grosso entre as décadas de 1750 e 1760, dispostas atualmente no acervo do 
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR). Ver 
Doc. 2 e 3.

5  Sobre a evolução das teorias raciais, Lilia Schwarcz (1993); Acerca da percepção do africano à luz das teorias 
raciais e “missão civilizadora” Frederick Copper (2008).

6  Michel Foucault dene “governamentalidade” como “(...) conjunto constituído pelas instituições, procediments, 
análises e reexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma especíca, bem complexa, de poder, eu 
tem como alvo principal a população, com forma mais importante de saber, a economia política, como 
instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2006, p. 303)

7 Foucault ressalta que apesar de se identicar o “poder pastoral” noutras sociedades do Oriente Médio – Egito, 
antiga Assíria e Judéia -, até mesmo na Grécia, nas considerações tecidas por Platão na obra “A política”, é no 
contexto hebraico que a temática se desenvolve e se amplia (FOUCAULT, 2006).  

8 Clássica designação ao escravo que habitava no oeste do império luso-brasileiro, pela historiadora mato-
grossense Luiz Volpato.
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IDENTIDADE E GÊNERO NO FACEBOOK 

RESUMO
As redes sociais via internet, fazem a ligação de culturas, emitem 

comunicações, formam opiniões e constroem pers que se consolidam 
ou diluem-se com a mesma rapidez com que se formaram. Perl de 
quem? Para quê? No plano mais íntimo, entre amigos, as relações são 
casuais e a questão do gênero sexual nem é observada. A pesquisa 
sobre identidade e gênero na net pode se iniciar pelos hipertextos. Os 
vários sentidos que um texto assinala são marcados também por 
diferentes orientações teóricas. Para este trabalho, a proposta de leitura 
de mensagens do Facebook, objetivando visualizar como a sociedade 
tecnológica, atual tem enfumaçado e/ou diluído as fronteiras do assunto 
gênero (homem/mulher) nos conteúdos emitidos, tem a abordagem do 
Pós-estruturalismo, uma vez que o hipertexto é a materialidade 
preponderante nos corpora selecionados. Em pesquisa fenomenológica 
e bibliográca, a Linguística é basilar para conduzir o desao de construir 
signicado do material selecionado. Espera-se visualizar os limites entre 
Estruturalismo e Pós-estruturalismo em termos de leitura, discutir 
identidade e a questão de gênero nos hipertextos do Facebook. 

Palavras Chave: Desconstrução. Facebook. Hipertexto. 

ABSTRACT
Social networking by internet, make the connection of cultures, are 

able to send communications, form opinions and build proles that 
consolidate or dilute themselves with the same speed in which they were 
formed. Prole from whom? What for? In the most intimate level, they are 
among friends, the relations are casual and the issues of sexual or gender 
is not watched. A research about identity and gender on the net can start 
by the hipertexts. The many forms that a text notes are also marked by 
different theoretical orientations. For this work, the proposal of reading the 
Facebook messages, aiming to face how the techno society today has 
been smoky and / or diluted the border of the subject gender (male / 
female) in the emitted content that it has the Post-structuralism approach, 
since the hypertext is the leading materiality in selected corpora. In the 
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been smoky and / or diluted the border of the subject gender (male / female) in the emitted 

content that it has the Post-structuralism approach, since the hypertext is the leading materiality 

in selected corpora. In the phenomenological and the literature research. Linguistics is basilar to 

lead the challenge to build meaning of the chosen material. We intend with it to view the 

boundaries between the Structuralism and the Post-structuralism in terms of reading, discussing 

identity and the gender issue in the hypertexts on Facebook. 

Keywords: Deconstruction. Facebook. hypertext. 

INTRODUÇÃO

F
oi com Ferdinand Saussure, em sua publicação póstuma, em 1910, que se iniciaram os 

estudos linguísticos propriamente ditos – diferenciados dos estudos gramaticais. Seu 

estruturalismo linguístico tem por base o estudo dos signos ou, teoria geral da semiologia 

que examina os elementos da linguagem (idioma) sincronicamente e a diacronia, a fala. 

Saussure começa com a comparação do jogo de xadrez. Identica as relações dos 

elementos da língua, demonstrando que cada elemento da língua só adquire um valor na 

medida em que se relaciona com o todo de que faz parte. No entanto, o todo circunstanciado 

ao texto em que estaria imerso. 

O linguista suíço partiu da concepção de estrutura (da langue e parole), sempre como 

centro, uma relação hierárquica entre signicado e uma base sólida (signicante). Concebeu-

a como uma expressão que faz parte e é cultura. Situou, no estudo desta perspectiva, a sua 

estrutura como de uso coletivo, comum a todos os falantes, desprezando o individual, por 

considerar que a língua é homogênea e dinâmica, enquanto a fala é mutável. Assim, separou 

em langue e parole, a m de estudar a língua como sistema e dedicou-se apenas ao primeiro 

caso, a langue. E foi a langue que possibilitou o conceito de estrutura que, segundo Ramanzini 

(1990), alicerçou o que mais tarde foi chamado Estruturalismo como corrente linguística. 

Como se entende, o signicado estava atrelado ao signicante e dentro do sistema. 

Porém, desde a discussão entre língua como expressão do pensamento ao Pós-estruturalismo, 

apreender o que signica exige diferentes focos como fonte de pesquisa. 

Fazer uma leitura de telas do Facebook, então, congura-se em um jogo desaante, 

porque as noções estruturalistas não respondem a momentos em que as pessoas postam 

situações cujos sentidos fogem do interlocutor não iniciado aos modernos meios de 

comunicação com seus hipertextos, entendendo-os como informações organizadas em 

diferentes códigos de expressão de tal maneira que o leitor pode ser motivado para 

determinado signo e, a partir dele e suas leituras próprias, fazendo sequências associativas 

possíveis entre blocos vinculados por remissões, car livre para construir sentidos. 

Na perspectiva de caos proposital, objetivou-se conjugar identidade e gênero no 

material postado, das amigas (os) durante dois anos. Como aparece o ethos de quem posta as 

mensagens em termos também de gênero? O quanto os limites estão amalgamados? 

Assim, uma pesquisa fenomenológica e bibliográca constitui a orientação deste 

trabalho sobre a noção de identidade e gênero no facebook, sob a orientação teórica de 

autores que compreendem o homem sociologicamente, em embate constante com a sua 

cultura (cultura em diferentes denições, mas, principalmente, aquela que observa como o 

homem simboliza suas necessidades). O período abordado do facebook é dos anos de 2014 

até nal de 2015. 

O artigo tem como desenvolvimento a discussão sobre Pós-estruturalismo, sua ruptura 

com o estruturalismo; o que se entende como identidade; o que se entende como gênero; e, 

nalmente, a leitura das telas do facebook. 

Pretende-se encontrar com o que é natural ao ser humano, ou seja, a ambiguidade do 
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 do ser eu que, neste caminho, compõe-se e transmuta dual em termos de gênero de quem 

posta e para quem posta, para se comunicar e ser feliz, no coletivo. É um enfumaçar que hoje 

cobre a noção de gênero; e como ler esta ambiguidade identidade/gênero nas tendências 

do Pós-estruturalismo. 

ESTRUTURALISMO E PÓS-ESTRUTURALISMO 
Saussure fez o estudo dos signos linguísticos, publicado em seu Cours de Linguistique 

Générale, no qual desenvolveu a teoria geral dos signos, desenvolvendo reexões sobre 

conceitos básicos do Estruturalismo Linguístico. Examina, dentre os maiores focos, a estrutura 

da língua (sistema), os elementos da linguagem (idioma) sincrônica e diacronicamente, a fala 

(langue/parole). No Curso de Linguística Geral (1990, p.25), Saussure já registrava que a 

linguagem tinha a possibilidade de ser estudada, ao mesmo tempo, num plano estático 

(sincronia) e através do tempo (diacronia). Descreveu a língua, neste processo, como fator 

transformador da linguagem, já assinalando para o estudo futuro da fala, e coube, segundo 

sua descrição, à parole, a transformação. Assim, xou-se, para estudar a língua como sistema, 

no uso coletivo, na prática da comunidade falante. 

Aprofundando-se apenas na Linguística Sincrônica, o pai do Estruturalismo a divide em 

duas partes: a Sincronia Sintagmática e a Sincronia Paradigmática. A primeira delas, a 

Sintagmática, centrada no eixo das combinações dos sintagmas, estabelece relações 

baseadas no caráter linear da língua que exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos 

ao mesmo tempo, ou seja, regras que limitam os falares, privilegiando o uso coletivo em 

oposição ao individual. (SAUSSURE, 1989, p.142). E a relação Paradigmáticas, que “capta a 

natureza das relações que os unem em cada caso e cria com isso tantas séries associativas 

quantas relações existam” (SAUSSURE, 1989, p. 145). 

Por outro lado, [...] “enquanto um sintagma suscita a idéia de uma ordem de sucessão 

e de um número de elementos, os termos de uma família associativa (paradigmática) não se 

apresentam nem em número denido nem numa ordem determinada...” (SAUSSURE, 1989, 

p.116). Portanto, é possível estudar apenas a estrutura, a (langue), porque, toda língua tem sua 

estrutura própria, e cada uma delas, seu modo de construção frasal, por isso a língua 

estrangeira em todo o mundo busca melhores metodologias de ensino da estrutura e de 

imersão cultural para a melhor aprendizagem dos alunos, numa evidente armação de que se 

o estudante conhece a gramática, consequentemente conhece a língua. 

A perspectiva do Pós-estruturalismo é fazer a ruptura a partir da disjunção, separa o 

signicante do signicado, ou seja, a relação entre signicante e signicado não é uma 

distinção xa, porque um determinado signo tem diferentes e innitos signicados 

correspondentes, um processo innito. 

Para o pós-estruturalismo, a signicação não está imediatamente presente no 

signicante/signo, porque o signo representa aquilo que ele não é. A signicação está sempre 

oscilante na desconstrução do texto. O hipertexto tem aparecido como uma provocação ao 

leitor em termos de espacialidade, temporalidade e, como se fosse uma escada, no entanto, 

em termos de sentido, cada signicante provoca no leitor uma desconstrução que arquiteta 

uma escada surrealista tal qual seria a de Salvador Dali, degrau por degrau que leva ao 

propósito esperado. E, incrivelmente, faz sentido. Eagleton, (2006, p.184) explica que o 

estruturalismo se apoiou em oposições binárias e o leitor se acostumou a uma interpretação 

que se orientou nas marcas principais do texto, quando, na verdade, há sutilezas, às vezes bem 

periféricas, que chama à desconstrução. “A tática da crítica desconstrutiva, em outras 

palavras, demonstrar como os textos podem embaraçar seus próprios sistemas lógicos 

dominantes”. A partir daí o texto se abre a contradições. Derrida chama de “disseminação” 

essa oscilação constante/derramamento de signicados que não caberia nas categorias 

estruturais do texto ou, dentre as categorias de abordagem crítica convencional do texto, 

nem seria interpretação.  
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IDENTIDADE E GÊNERO NO FACEBOOK 
Sabendo-se que nenhuma cultura é impermeável, não é difícil antever que a 

evolução da tecnologia em termos de comunicação iria problematizar o termo identidade 

cultural, cujo entendimento será utilizado nas leituras do Facebook desenvolvidas aqui. 

Identidade como cultural, ou seja, um conjunto vivo, mutável de relações sociais e patrimônios 

simbólicos historicamente compartilhados que estabelece a comunhão de determinados 

valores entre os membros de uma sociedade. Termo complexo, de grande extensão, 

reconhecido também em ações e habitus. 

As chamadas redes sociais estão no céu, na terra, impregnam todos os elementos e, 

principalmente, neste momento, começam a fazer um amálgama nas culturas, pois não existe 

impermeabilidade, mesmo nas mais reacionárias.   

Nesta perspectiva, o mais recôndito lugar em Mato Grosso mostra seu habitus para um 

afegão que o analisa e começa a conviver, apreciar ou rejeitar, mas, de qualquer forma, 

reconhecer. Por esse motivo, a análise de identidade para este trabalho é de Bordieu, à 

medida que deve ter uma reexão no plano cultural. Segundo ele: 

...a procura dos critérios “objetivos” de identidade “regional” ou “étnica” não deve fazer 
esquecer que, na prática social, esses critérios (por exemplo, a língua, o dialeto, o 
sotaque) são objetos de representações mentais, quer dizer, de atos de percepção e de 
apreciação, de conhecimento e reconhecimento em que os agentes investem os seus 
interesses e seus pressupostos, e de representações objetais, em coisas (emblemas, 
bandeiras, insígnias, etc.) ou em atos, estratégias interessadas de manipulação simbólica 
que têm em vista determinar a representação mental que os outros podem ter destas 
propriedades e de seus portadores (BORDIEU, 2004, p.112 ) .

Assim, há uma relação direta entre o simbólico construído pela cultura, que é coletivo, 

e a representação mental que parte do individual e que também pode passar a construir o 

conjunto. 

Para associar identidade e escolha de gênero, este artigo não tratará exatamente dos 

sexismos, visto como a discussão sobre o preconceito sobre determinada orientação sexual, 

que historicamente privilegiou o masculino em detrimento ao feminino, desde a questão do 

comportamento, da fragilidade física, do direcionamento social para determinadas ações, 

enm, todo um construto objetivando o controle, a manutenção do domínio sobre o outro. 

Abordará, de forma cognitiva, afetiva e atitudinal, o limite que vem se diluindo entre os 

gêneros (ou identidade sexual). Há, frente aos olhos de todos, em todas as realidades sociais, 

uma tênue fumaça que começa a embaçar o limite dos gêneros, afronta ao conceito dual 

macho e fêmea. 

Confronto dual em nossa cultura, no entanto, Scott (1990) argumenta que o conceito 

de gênero foi criado para opor-se a um determinismo biológico nas relações entre os sexos e 

propõe o uso do gênero de um modo muito mais abrangente, incluindo o homem e a mulher 

em suas múltiplas conexões, suas hierarquias, precedências e relações de poder. Continua 

armando que a noção de gênero foi expressa em diferentes doutrinas religiosas, educativas, 

políticas ou jurídicas para estabelecerem, de maneira binária e inequívoca, as concepções de 

masculino e feminino. Entender o gênero para Scott signica também reconhecer que homem 

e mulher são “ao mesmo tempo categorias vazias e transbordantes, pois que, quando 

parecem xadas, elas recebem, apesar de tudo, denições alternativas, negadas ou 

reprimidas” (SCOTT, 1990, p.21).
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PÓS-ESTRUTURALISMO E LEITURA: DERRIDA E A ESCADA 
DE SALVADOR DALI 

Retomando que a leitura independe de linearidade e está atrelada nas leituras de 

cada interlocutor em sua espacialidade e temporalidade, ser coautor, portanto, é também 

criação, no termo de Derrida “disseminação” ou “desconstrução” – derramamento de 



signicados (EAGLETON, 2006) deixa de lado a relação binária do Estruturalismo (alto-baixo, 

natureza-cultura...) para valorar o texto como um todo e, no Facebook e na proposta deste 

trabalho, para diluir o gênero. 

As orientações de Derrida constituirão uma tentativa de subir a escada de Salvador 

Dali - metáfora criada para materializar o Pós-estruturalismo no artigo - até que se alcance o 

sentido sobre o esfumaçamento dos gêneros nos textos/segmentos do Facebook, porque 

alguns frequentadores desta rede social constroem um ethos para si, no sentido de xar uma 

identidade cultural ao longo de vários hipertextos. Exatamente como no sentido grego, 

mostram um caráter que por sua vez, vai desencadear uma leitura de comportamento para 

seu interlocutor, que o autor quer demonstrar que exerce na comunidade, nem sempre o 

mesmo, nem sempre possível, uma vez que a materialidade é o signo que implica dispersões e 

impossibilidades entre pensamentos/sentimentos e expressões. 

Em dois anos, 2014 e 2015, uma intelectual muito bem-sucedida na área de Design de 

Moda postou alguns textos interessantes que podem demonstrar o que se arma ser o 

amalgamar dos gêneros: 

Em tempos diferentes, Artista (assim será denominada a primeira pesquisa) posta:  

1. Vídeo da Gretchen-   DJ Rody - Rainha do bumbum ft .  Gretchen

(www.youtube.com. Acesso em 22 de julho de 2015) 

Artista assinala que “bagaceiras foram remixadas”. No vídeo, que é centro de vários 

signos grácos, sonoros e cromáticos, pontos desconexos signicam: sombra de bumbum 

feminino com o chamamento da Gretchen “follow me, bitch”; um mastro que a cantora não 

sobe, mas acaricia erotizaria homem ou mulher? O rapaz que também dança no vídeo é uma 

mistura de gêneros na gura física e na coreograa, voltando-se para a câmera e também 

remexendo o bumbum- rebolando como feminino com roupa que seria unissex, ao mesmo 

tempo em que a cantora dá um olhar para a sua traseira, insinuando a cópula anal. 

O material teve 1.404.768 visualizações. Qual gênero protagoniza o hipertexto? 

2. Vídeo da Xuxa – Xuxa contra o futum do mal ( 25 de julho de 2015). 

Vídeo Sem linearidade e temporalidade, aparece a Xuxa, cabelo curtíssimo, calça 

comprida como um rapazinho, divulgando um desodorante que acabaria com o “fudum” de 

“até um pedreiro” e passa a deslar palavras de baixo calão, contrastando com a leveza da 

propaganda predominante branca e a leveza dos jatos de spray, sugerindo a “maior 

frescura”. Anal, o desodorante é para mulher ou para homens? 

O vídeo é de uma propaganda legítima de desodorante com a manipulação do texto 

verbal original. O novo texto é profundamente preconceituoso e faz da apresentadora, 

propositalmente, uma pessoa ridícula, supercial e má, pois faz um discurso contra humilde, 

pobre e trabalhador. 

Sem nenhuma relação, estes e outros textos vão mostrando que a Artista - a primeira 
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pesquisada - é muito crítica e o exercício cultural tem alicerces de muitas leituras. Para o 

pesquisador, juntar informações nas páginas que se seguem para amealhar a compreensão 

da metáfora da escada de Salvador Dali, na trilha fenomenológica, é muito delicado, 

tentativa perigosa. No entanto, se na pesquisa fenomenológica, segundo, 

(...) a descrição não faz surgir do solo absoluta e simplesmente fundador da signicação 
em geral, se um solo intuitivo e perceptivo, um alicerce de silêncio, não funda o FREGE 
discurso na presença originariamente dada da própria coisa, se a textura do texto é uma 
palavra irredutível, não só a descrição fenomenológica terá falhado como também o 
"princípio" descritivo terá ele próprio sido posto em questão. A efetuação deste 
desenredar constitui, portanto, o próprio motivo fenomenológico (EAGLETON,2006, 
p.201).  



Mais vídeos são postados no Facebook, no mesmo período e, como segunda 
pesquisada, analisa-se a Universitária.

3. Vídeo particular postado no Facebook-Lucy Azevedo, acesso em 31 de julho de 

2015. 

Vídeo com depoimento de um enfermeiro, realizado por Cícero Nascimento, falando 

sobre a criadora da prossão de Enfermagem. Satiriza os afazeres e usa palavras chulas para 

ela. Bate a mão sobre a mesa, deixa uma pinça largada sobre a maca, tudo para 

descredenciar a prossão. Enfermeiro ou enfermeira usam a mesma roupa com decote V, 

touca branca, exatamente iguais, sem diferença de gêneros. Compartilham os risos de 

deboche. Todo o discurso tem a função de descredenciar a prossão de Enfermagem tanto 

para homem quanto para mulher. 

A seguir, Moderninha (terceira pesquisada) 

Mensagens de autoajuda que são postadas em diferentes gêneros. 

4. (Facebook - Lucy Azevedo, julho de 2015) Coisas da vida que não se deve 

quebrar: conança, promessa e um coração...” em branco, solo preto uma or amarela morta. 

Uma luz que faz o solo preto brilhar... 

Moderninha chega a insinuar, com o solo preto e a or esmaecida, amarela e morta 

ao solo, qual gênero quebra corações? Quem quebra? Em qual degrau da metáfora será 

encontrada a direção deste sentido? Homens são mais inéis ou mulheres? Quem é 

responsável por este discurso? 

5. (Facebook-Lucy Azevedo, julho de 2015) “viva do seu jeito, pois você nasceu 

para ser feliz e não para agradar a todos. ”

Foto em marrom, rosto ligeiramente dissolvido/descongurado com riscos de um rapaz 

ou de uma garota, pois quem está no desenho/foto usa blusa feminina com botões pequenos 

de bolinha, porém com tórax masculino desenvolvido. Roupa unissex. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando, para nalizar, vê-se que o Pós-estruturalismo, no estudo desenvolvido 

por Derrida, indica que o texto é menos uma estrutura e mais uma crítica que constrói um 

processo aberto, no qual os interlocutores são criadores. Captam informações de forma não 

linear e atemporal, às vezes de planos secundários para fazer sentido. 

Assim, diferente de Bakhtin, não se trata a linguagem como discurso, o signicado ca 

aberto, na decisão do leitor que passa a criar segundo sua história de vida/leitura. 

Novamente na metáfora da escada surrealista, há o construtor, há a escada no 

espaço e o nada. É no esvaziamento – na desconstrução – que o aventureiro vai encontrar 

suas ideias, suas próprias criações – no esvaziamento. Construiu-se a metáfora de escada de 

Salvador Dali para mostrar que, apesar da ilusória possibilidade de ascensão, é possível chegar 

lá, pois o discurso sempre esgota o seu sentido. 

Há, no emaranhado dos hipertextos, em vários momentos, uma indenição em 

relação aos gêneros. Também, por vezes, pode parecer que não existe relação entre o signo 

em sua materialidade e a subjetividade para qual ele assinala. Exatamente o que está 

acontecendo na sociedade. Masculino e feminino têm arrefecidos os seus limites: um 

esfumaçar de identidades que oportuniza a liberdade de escolha em todos os aspectos do ser, 

do fazer, do viver, enm. 
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma genealogia de 
alguns elementos – situados na esfera da local de Ilha Solteira-SP –, que 
tem sua emergência nas décadas de 1960, 1970 e 1980, e que foram 
primordiais para a composição do mosaico da identidade punk que 
emergiu na cidade na década de 1990. Para tal valer-se-á como fonte 
para esta investigação documentos “ociais” e relatos orais, objetivando 
estabelecer um diálogo que enseja captar o uxo de convergência e 
divergência entre estas representações históricas, visando compreender 
as práticas que levaram a uma identicação com o “universo punk” na 
cidade no referido período. 

Palavras-chave: Identidade. Punk. Ilha Solteira- SP.

ABSTRACT

This article aims to establish a genealogy of some elements - located in 
the local sphere of Ilha Solteira-SP - which has its emergence in the 1960s, 
1970s and 1980s, which were central to the mosaic composition identity 
punk that emerged in the city in the 1990s, for this is will be worth as source 
for this research "ofcial" documents and oral accounts, aiming to 
establish a dialogue which entails capturing the ow of convergence and 
divergence between these pageants, aiming understand the practices 
that led to an identication with the "punk universe" in the city in that 
period.

Keywords: Identity.  Punk.  Ilha Solteira- SP.
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INTRODUÇÃO

O
 presente artigo tem como objetivo estabelecer uma genealogia de alguns 

elementos – situados na esfera da local de Ilha Solteira-SP –, que tem sua emergência 

nas décadas de 1960, 1970 e 1980, e que foram primordiais para que na década de 

1990 possibilitassem para alguns jovens da cidade a adesão de uma identidade punk.

Assim, como fonte para esta investigação buscou privilegiar alguns documentos tidos 
1como “ociais”  – por desvelarem o ponto de vista institucional sobre a história da localidade – 

2
e relatos orais de membros da cena punk de Ilha Solteira. Sendo que, esta articulação entre 

estes dois tipos de fontes permite estabelecer um diálogo que enseja captar o uxo de 

convergência e divergência entre estas representações históricas, visando compreender, de 

modo mais adequado, as práticas que levaram a uma identicação com o “universo punk” na 

cidade na década de 1990. 

Inicialmente é importante destacar que os relatos orais forneceram indícios de que o 

principal elemento de atração para a cena punk foi o musical, o que por sua vez corrobora 

com a tese do educador Juarez Dayrell, quando arma que “o mundo da cultura aparece 

como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais no qual os jovens 

buscam demarcar uma identidade juvenil”. Diante desta gama de formas de expressão nas 

quais estes podem se lançar “a música é a atividade que mais os envolve e os mobiliza”. Assim, 

muitos desses jovens deixam de ocupar o espaço de simples “fruidores” e passam também a 

produzir música “formando grupos musicais das mais diversas tendências, compondo, 

apresentando-se em festas e eventos, criando novas formas de mobilizar os recursos culturais 

da sociedade atual além da lógica estreita do mercado” (Dayrell, 2002, p. 119). 

VIVENDO ILHADO: CONCEPÇÕES DA CIDADE PARA OS JOVENS

Desta forma, não por acaso foi recorrente elucidar nas falas dos entrevistados a 

representação de que a cena punk em Ilha Solteira é sucessora de uma primeira cena, que por 

sua vez era ligada ao rock n' roll em sua forma mais abrangente, cuja sua recorrência remete 

ao período nal da década de 1980 e início da década de 1990. Nesse sentido, a m de 

estabelecer um melhor entendimento sobre alguns elementos que por ventura levaram a 

apropriação desta identidade na cidade nesta temporalidade, se torna necessário uma 

compreensão, mesmo que sintética, acerca de questões relacionadas ao cotidiano juvenil 

neste contexto.

Assim sendo, é valido inicialmente pontuar que Ilha Solteira se trata de um município 

localizado no extremo noroeste paulista, e que atualmente faz divisa com o estado do Mato 

Grosso do Sul, no período em questão contava com uma população na casa dos 20 mil 

habitantes. Contudo esta localidade ainda apresentava uma conguração social um tanto 

quanto distinta, em função da maioria das famílias que ali residiam possuírem alguma forma de 

vínculo empregatício, direto ou indireto, com a CESP (Companhia Energética do Estado de 

São Paulo), característica esta que, embora apresentasse latente disparidade nos 

rendimentos entre os funcionários, também foi responsável pelo suprimento, acima da média 

regional disponível, de saúde, habitação e educação. Sendo até mesmo plausível de ser 

considerado um lugar privilegiado, justamente pelo fato das famílias possuírem ali condições, 

então, invejadas na região de criarem seus lhos, o que nas décadas de 1960, 1970 e 1980 

ainda era uma raridade nas localidades distantes dos grandes centros, como o caso de Ilha 

Solteira. 

Segundo levantamento estatístico realizado pela própria CESP em 1974, 37% da 

população possuía idade inferior a 10 anos de idade, a partir deste dado permite-se fazer uma 

estimativa de que na virada da década de 1980 para 1990, o percentual da população inferior 

a 25 anos minimamente seria o mesmo.
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Entretanto, o número de jovens na localidade referido período saltaria ainda mais em função 

da implantação da UNESP (Universidade Estadual Paulista) que a partir de 1976, passa a atrair 

jovens oriundos das mais distintas cidades, sobretudo em função dos cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Agronomia, oferecidos pela instituição 

(CESP, 1975?, p. 20).

Portanto, foi comum nas falas dos depoentes referencias ao fato de que Ilha Solteira, 

se tratava de uma cidade de jovens. Embora, neste período a maioria das cidades brasileiras 

apresentasse problemas especícos para os jovens, sobretudo no tocante a geração de 

empregos, em função do período de baixo crescimento econômico nos governos Sarney e 

Collor. 

Contudo, em Ilha Solteira os problemas enfrentados pelos jovens neste período foram 

agravados principalmente em função da organização política da localidade, uma vez que, 

Ilha Solteira só se tornou uma cidade emancipada em 1992. Pois, antes se tratava de apenas 

de um núcleo urbano administrado pela CESP e anteriormente pela CELUSA (Centrais Elétricas 

do Urubupungá S.A.), que fora projetado para dar suporte à implantação da usina hidrelétrica 

homônima. De modo que, entre as décadas de 1960 e 1980, mesmo atravessando uma forte 

crise nanceira, a CESP não se preocupou com o futuro da localidade, praticamente não 

tomando medidas no que diz respeito à desvinculação econômica do núcleo urbano (NOVA, 

2000). 

Nesse sentido, como não foram tomadas medidas visando à desvinculação da 

localidade, à geração de empregos na localidade para além da usina foi seriamente 

comprometida, afetando mais incisivamente os mais jovens que contavam como única 

alternativa de emprego em Ilha Solteira, um posto de trabalho na própria CESP, o que na 

maioria das vezes foi impossível, devido à crise nanceira que a empresa passou a enfrentar. 

Pois não apenas houve uma retenção nas novas ofertas, bem como, se intensicou a demissão 
3

de velhos funcionários, sob a alegação da necessidade de cortar gastos . Além disso, como 

todos imóveis e áreas nos arredores do núcleo urbano de Ilha Solteira eram de propriedade da 

CESP, os únicos espaços de lazer na localidade no nal da década de 1980 e início da década 

de 1990, ainda eram clubes projetados pela empresa no ato da construção da usina, e que no 

período em questão possuíam a entrada restrita a associados. 

Em suma, Ilha Solteira apresentava dois grandes problemas para a população mais 

jovem neste período, a falta de atrativos para especícos para a faixa etária e a falta de 

empregos. De modo que, estes de certo modo acabavam afetando todos os jovens da 

localidade, pois os mais afetados pela ausência de atrativos aparentemente eram os 

estudantes da UNESP, que eram oriundos de outras localidades e muito provavelmente não 

estavam acostumados com a vida em cidades pequenas, sem os atrativos das grandes 

cidades. Já, os mais afetados pela falta de emprego na localidade sem dúvida eram aqueles 

que ali haviam nascido.

Dessa forma, pode-se deduzir que a latente falta de locais e eventos destinados ao 

público jovem aparentemente gerava um maior estranhamento nos jovens “forasteiros”. 

Contudo, tal sentimento que por sua vez, poderia não ser corroborado pelos jovens nascidos 

e/ou criados desde criança na localidade. Entretanto, como estes aparentemente estavam 

acostumados com esta ausência de atrativos, se tornava mais fácil (re)inventar o cotidiano a 

partir de práticas como ir ao rio se banhar e/ou através do consumo de bebida alcoólica, 

como expôs Marcos da Gama (2011): 

Pra jovens já não tinha muito lugar, eu ia para o rio, porque não tinha [lugar para ir]. Os 
melhores eventos que tinham eram os da faculdade UNESP que fazia interunesp essas 
coisas [ligadas à] MPB. Mas na época eu não gostava muito não! E a cidade era uma 
cidade de jovens, tinha muito jovens por causa da universidade, [e também tinha] 
bastante universitário. A galera ia bastante pro D.A. da Unesp, e tinha baladas em 
repúblicas da [própria] UNESP[...]. A maioria da galera que eu andava ia pra barzinho 
beber.
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Este depoimento corrobora a ideia de que eram, quase inexistentes, locais de lazer 

destinados à juventude em Ilha Solteira, cabendo a estes além do “festival interunesp de MPB” 

- que estava sendo realizado há pouco -, apenas tomar banho no rio Paraná e/ou ir para os 

bares beber. De modo que, é nesta virada de década que outros estudantes da UNESP, 

aparentemente com preferências musicais distintas passam a organizar os primeiros festivais 

de Rock. Sendo que, esta preferência destes por tal gênero, muito provavelmente se dava em 

função de grande parte ser originária de grandes cidades, que no decurso da década de 1980 

acompanharam a eclosão do rock n' roll no Brasil (DAPIEVE, 1995). 

PRIMEIRAS ARTICULAÇÕES DO ROCK N' ROLL EM ILHA SOLTEIRA 

Portanto, os primeiros eventos de rock n' roll - em seu sentido mais abrangente - em Ilha 

Solteira podem ser explicados por este alto uxo de circulação de material do gênero na 

localidade, uma vez que muitos dos estudantes da UNESP frequentemente se deslocavam 

para cidades maiores como São Paulo, onde tinham acesso a diversos materiais relacionados 

ao gênero. Embora, este material chegasse aos jovens de Ilha Solteira com certa facilidade 

estes “bens culturais” não vinham acompanhados de muitas informações, e por isso havia uma 

diculdade de discernimento das variações que existiam no rock n' roll, como destacou o 

entrevistado Hidelbrando Guimarães (2011): 

No começo [nal da década de 1980] era muito pouca informação, e de vez em quando 
aparecia uma ta de uma banda, que o pessoal ia pra São Paulo e trazia. E a ta dessa 
banda ia rodando de mão em mão, o pessoal fazia cópia, e logo todo mundo já 
conhecia aquela banda. Mas, como era muito pouca informação a gente não sabia 
separar, nem saber que som aquela banda fazia, pra nós era tudo rock.

Nesse sentido, os primeiros festivais destinados ao rock n' roll em Ilha Solteira, vão 

ocorrer no Diretório Acadêmico da UNESP e vêm contemplar diversas bandas – de outras 

localidades – com sonoridades por vezes bem distintas que, variavam desde o rock nacional 

que estava muito em voga no nal da década de 1980 e início dos anos 1990, indo até mesmo 

o Heavy Metal e o Trash Metal. Como pode ser observado no trecho dos entrevistados Rodolfo 

Zanoti (2011) e Marcos da Gama (2011) – respectivamente – a respeito deste início das 

articulações em torno do rock n' roll na localidade.

A primeira manifestação de rock [em Ilha Solteira], foi do metal e do rock nacional. Não 
tinha uma articulação de punk, se bem que eu era bem moleque na época. O que eu 
posso dizer é que o movimento, quer dizer gosto, [porque] não era movimento, era gosto, 
[que] girava em torno do rock nacional e também do rock internacional, [bem como] do 
metal.

Eu não vou saber precisar bem [quando surgiu o punk em Ilha Solteira]. Mas, [foi] no inicio 
[da década] de 1990, o pessoal antes gostava bastante de Heavy Metal, Trash Metal, só 
som mais clássico, punk não tinha muito. [Antes até tinha] uns eventos de rock [...] 
inclusive teve um evento lá no D.A. que um jovem morreu, e isso foi num show organizado 
pela galera, mas isso foi em 1990, sei lá quando isso foi, ou 1980 e poucos.

A respeito destes primeiros festivais, é válido destacar que estes aparentemente não 

possuíam a expectativa de que os jovens locais acabassem prestigiando o gênero, uma vez 

que estes aparentemente possuíam uma vivência muito distinta daquela que os universitários 

possuíam em suas cidades de origem no tocante ao lazer e espaço de socialização. 

Contudo, esta “articulação” em torno do rock n' roll de maneira mais abrangente, foi 

capaz de agregar jovens da localidade. Sendo que, este interesse pelo gênero por parte de 

alguns munícipes, para além da capacidade de atração exercida pela música - que já fora 

pontuada -, também pode ser explicado pelas representações que eventualmente podiam 

ser feitas acerca do gênero por parte destes.  Pois, se permite crer que o engajamento no meio 

do rock n' roll, por alguns jovens poderia explicitar uma representação que, por vezes poderia 

existir por parte destes, de oposição ao meio no qual estavam situados. 
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apreço pelo rock n' roll por vezes poderia vir deste desejo de se opor àquilo que era “dado” 

como o perl do jovem Ilhense entre as décadas de 1980 e 1990. 

Além disso, tal interesse também poderia ser alimentado por um anseio de maior 

empenho no que diz respeito às formas de protesto. Uma vez que, como exposto pelo 

entrevistado Hércules Douradinho (2011) “começava a galera tocando Nirvana e Metálica, e 

depois acabava gostando de rock mesmo, e umas bandas com umas letras mais 

contundentes”.

Portanto, no decorrer deste período passa a haver um interesse pelo rock n' roll de 

forma geral, não mais apenas pelos universitários da UNESP, mas também por parte dos jovens 

nascidos e/ou crescidos na localidade. Sendo que, alguns destes, cada vez mais, passam a se 

interessar e a tomar maior conhecimento do assunto. De modo que, aproximadamente por 

volta de 1992 e 1993, passa a car mais evidente a presença de preferências musicais distintas, 

dentro do próprio rock n' roll, que se inseriam nos poucos eventos do gênero que eram 

organizados na cidade naquele momento e, que ocorriam no Diretório Acadêmico. 

ALGUNS MOTIVOS PARA A EMERGÊNCIA DE UMA CENA ESPECIFICAMENTE 
LIGADA À MÚSICA PUNK

Portanto, nesse período em meio às preferências distintas que passaram a existir entre 

os frequentadores dos “shows” de rock n' roll, aparentemente uma destas preferências 

desencadeou a emergência de um pequeno grupo que apreciava o punk rock. O que por sua 

vez, pode ser explicado, pois em meio a este processo de atração ofertado pela música, 

eventualmente pode despertar nos jovens o anseio pela criação de um gênero que se 

aproxime de sua realidade, o que conui com a razão atribuída pelo entrevistado Hidelbrando 

Guimarães (2011) para que tenha havido a emergência desta cena do punk em Ilha Solteira:

Tinha um pessoal que ouvia Heavy Metal [que era da Unesp] eu até gostava. Mas era 
muito virtuosismo não parecia que era um som pra nós [que era excluído]. Daí quando eu 
peguei o vinil do SUB e tinha uns neguinhos, ai eu pensei: esse som é pra gente!

Este relato transmite uma representação de que o punk rock, enquanto gênero 

musical, estava mais próximo deste pequeno grupo, em função de apresentar uma linguagem 

– mesmo que visual – que despertava similitude entre aqueles que eram os jovens pobres e 

excluídos em Ilha Solteira, no início da década de 1990.

UM SOM PARA A “POBRADA”: MEMÓRIAS DA FORMAÇÃO DE UMA 
CIDADE DESIGUAL 

Portanto, o apreço pela sonoridade do punk rock, de certo modo sintetizou o desejo 

de uma sonoridade especíca para aquele grupo, capaz de gerar maior reconhecimento 

para alguns sujeitos que, por sua vez, aparentemente não existia por completo no rock n' roll, 

em função do aparente distanciamento deste para o cotidiano dos mais pobres e excluídos 

de Ilha Solteira. De modo que, esta representação também pode ser contemplada na fala do 

entrevistado Fabiano Zunculin (2011) destacando que a sonoridade das bandas punk da 

cidade carregava uma “característica da pobrada”:
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Aqui o norte é a parte da pobrada, o sul já é os playboys. Na época tudo tinha [essa 
marca], a parte favela era da caixa D'água pra cá, para baixo era a parte da favelada. 
De ali pra cima era os burguês e gente da grana. [...] O pessoal de lá [norte] fazia o som 
nem tanto por ideologia, era mais musicalmente, até a pegada dos caras eram 
diferente, era uma coisa mais comercial, mais modinha. E a galera daqui era aquele 
podrera, tosquera, não tinha aquele negócio de fazer um sonzinho comercial, fazíamos o 
som que a gente gostava e que a gente estava acostumado a tocar, e quem curtia 
continuava curtindo. [...] O Lost Bussiness, o Street Fear, o Red Strong, o Melvin Jones, nós 
éramos tudo da parte de cá, e o The Unabombers que foi o TOP.  

Este relato apresenta uma representação de que as bandas de punk rock que, 



surgiram em Ilha Solteira carregavam esta característica da “pobrada” eram fundadas na 

divisão existente na localidade entre norte, apontado para a região dos pobres, e sul, uma 

região de mais abastados. Sendo que, esta representação também foi possível de ser 
4 apreendida na fala de outros entrevistados, que quando estimulados  apontaram que à 

atuação mais incisiva do punk na cidade, também poderia ser considerada uma espécie de 

resposta ao tratamento diferenciado que alguns sujeitos da localidade sofreram em função 

de ações adotas pela CESP (Companhia Energética de São Paulo) durante décadas. 

Nesse sentido, para compreender melhor estas representações que, versam por uma 

especicidade das bandas ligadas aos referenciais do punk em Ilha Solteira, estar justamente 

no fato dos integrantes destas residirem na região norte da cidade, que é retratada como 

sinônimo de região dos pobres. Contudo, para explicar esta distinção entre as regiões e o 

porquê deste sentimento de diferença entre as regiões, presente na fala destes sujeitos, se faz 

necessário estabelecer uma análise diacrônica acerca do passado desta localidade, 

atentando-se para emergência destas regiões. Assim, esta análise será embasada em uma 

série de documentos da empresa responsável pela edicação do núcleo urbano 

(CESP/CELUSA), bem como a partir de uma revisão bibliográca temática. 

Com o objetivo de dar suporte à edicação daquela que seria a maior usina 
5

hidrelétrica já construída no Brasil, a CELUSA  (Centrais Elétricas do Urubupungá S.A.) iniciou no 
6ano de 1965, o projeto de implantação do perímetro urbano , destinado ao acolhimento dos 

trabalhadores que se deslocavam das mais distintas regiões do país em função da obra 

principal. Segundo as estimativas da empresa este núcleo urbano seria capaz de abrigar uma 

população de 40 a 50 mil habitantes, constituindo assim o maior acampamento até então 

projetado para uma única obra no Brasil. Uma vez que, “acampamentos anteriores – Paulo 

Afonso, Furnas ou Três Marias – apresentavam populações de número muito inferior, ou como 

Brasília, diversos acampamentos descentralizados” (PLANO gestor de construção do 

complexo urbano de Ilha Solteira, 1965-7?). 

A maioria dos postos de trabalho gerados na construção da usina foi destinada a 

trabalhadores braçais, e os responsáveis pelo preenchimento destas vagas, geralmente eram 

oriundos da região, que mesmo não sendo detentora de uma alta densidade demográca, 

colaborou massivamente para o preenchimento destas ofertas. Nesse sentido, alguns 
7

fatores contribuíram para que essa baixa densidade não chegasse a ser um problema para 

empresa gestora do projeto. 

Destarte, o que supostamente preocupava os diretores da empresa era a atração de 

prossionais mais especializados, que na visão deles, dicilmente teriam interesse de se 

deslocarem para a distante região, localizada na fronteira entre os estados de São Paulo e 
8

Mato Grosso . De fato, essa preocupação é explicitada no plano gestor de construção do 

perímetro urbano, que já apontava uma solução para esse problema, ou seja, é apresentada 

a garantia de um tratamento ainda mais diferenciado do que o de praxe para os funcionários 

com maior grau de instrução” (PLANO gestor de construção do complexo urbano de Ilha 

Solteira, 1965-7?, p.34). 

Portanto, para a CELUSA, não se deveria preocupar com os trabalhadores de origem 

regional, uma vez que, tudo em Ilha Solteira supostamente viria a tomar forma de um 

“Admirável Mundo Novo”, como por exemplo: o direito a morar em uma casa, desfrutar de um 

clube, ter hospital por perto, e acesso à escola para os lhos. No entanto, para os que possuíam 

maior nível de instrução, eram necessários “atrativos extras”, a m de garantir o deslocamento 

para uma região denominada como inóspita nos documentos da empresa responsável pelo 

planejamento (PLANO gestor de construção do complexo urbano de Ilha Solteira, 1965-7?, 

p.34). Nesse sentido, fora implantado um sistema que levou em conta a seguinte lógica:

Nível 1: mão-de-obra sem nenhuma especialização: serventes abarcando braçais, 
contínuos, roupeiros, zeladores, vigias, etc [...] Nível 2: mão-de-obra com pouquíssima 
especialização: ociais (carpinteiro, funileiros, soldadores, torneiros, feitores de braçais, 
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pedreiros, pintores, serralheiros, mecânicos, etc.); operadores de máquinas; 
apontadores; auxiliares de escritório. [...]
Nível 3: mão-de-obra com grau médio de especialização:  compradores, enfermeiros, 
técnicos de material, auxiliares especializados, etc. [...]
Nível 4: mão-de-obra especializada: professores, agrimensores, projetistas, enfermeiros 
de alto padrão, vigário, supervisores em geral, bibliotecários, contabilistas, etc.[...]
Nível 5: cheas sem nível universitário [...]
Nível 6: cheas de nível universitário, superintendentes e pessoal de nível universitário em 
geral (FROELICH, 2001, p. 82)

Como pode ser observado a forma utilizada para sanar o problema de capacitação 

de prossional especializado foi a elaboração de uma classicação sócio-prossional por 

níveis, em que os trabalhadores passaram a ser alocados em grupos seguindo a escala 

numérica de 1 a 6. A este sistema de classicação foi relacionado tudo aquilo que envolvia a 

relação funcionário/empresa, como habitação, lazer e remuneração. Embora esse sistema 

tenha sido desenvolvido pela CELUSA, continuou em vigor mesmo após a incorporação dessa 

empresa a CESP (Centrais Elétricas de São Paulo) em 1966.

Nesse sentido, no que tange à habitação este sistema veio a criar uma distinção nítida 

entre os bairros – chamados de passeios – de chefes e os de subordinados. A m de 

exemplicar esta questão cabe destacar que em 1973, quando havia sido concluída a 

implantação do núcleo urbano de Ilha Solteira, este contava com 5.144 residências, que 

estavam distribuídas da seguinte forma: 370 casas do tipo 1; 2.894 casas do tipo 2; 1.032 casas 

do tipo 3; 504 casas do tipo 4; 108 casas do tipo 5; 164 casas do tipo 6. As casas dos 

trabalhadores de classicação prossional menor, como os de nível 1, 2 e 3 encontram-se na 

parte norte da cidade, e estes passeios que fazem menção as regiões norte e nordeste do 

Brasil. Já as casas dos níveis 4, 5, 6 estavam alocadas no sul da cidade, e os passeios recebiam 

nome das regiões economicamente mais “desenvolvidas” do país, como Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, havia uma nítida distinção na qualidade do material 
9empregado na construção das residências e no tamanho das mesmas .

O historiador Gilval Mosca Froelich - em sua tese de doutoramento-, evidenciou que o 

grande problema deste modelo de edicação de residências, foi o fato de retirar do sujeito à 

liberdade de escolher onde morar. Uma vez que, em uma cidade “normal” as diferenças são 

determinadas pelo “mercado” o que em tese permite à cada um, viver onde bem entender, 

desde que se possua condições econômicas para isso. No entanto, “em Ilha Solteira, as 

diferenças foram impostas arbitrariamente, de cima para baixo, impedindo a livre 

manifestação das pessoas” (FROELICH, 2001, p. 84-5). 

Além disso, também se pode constatar que, este modelo de distribuição de 

residências impediu os trabalhadores de morarem perto de parentes e amigos, o que por sua 

vez dicultou a adaptação destes a nova vida urbana. Sendo assim, é válido destacar que se 

tratava de uma prática comum entre os trabalhadores ao migrarem para as cidades 

procurarem preservar ao máximo a vida comunitária a qual estavam acostumados no 

campo, por meio da construção de suas residências próximas a parentes e amigos, o que por 

sua vez permitia uma melhor adaptação à vida urbana. 

Entretanto, em Ilha Solteira não houve essa possibilidade, pois a escolha das casas e 

dos passeios onde se iria morar coube única e exclusivamente a empresa, que seguiu 

rigorosamente a função prossional do chefe da família.

Este modelo de distribuição das residências do núcleo urbano acabou gerando uma 

espécie de vínculo integral do sujeito enquanto funcionário da empresa, que de certo modo 

veio a se intensicar com a criação dos clubes a partir de 1970. Pois, com a inauguração dos 

três clubes, - o SRTU (Sociedade Recreativa dos Trabalhadores de Urubúpunga) destinados a 

trabalhadores de níveis 1 e 2; o SEIS (Sociedade Esportiva Ilha Solteira) para níveis 3 e 4; o CAIS 

(Clube Atlético Ilha Solteira) para níveis 5 e 6 -, que em tese possuíam a função do proporcionar 

lazer aos funcionários e suas famílias, na prática, acabou desvelando de forma mais 
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acentuada a segregação existente no núcleo urbano, uma vez que, não era permitido a um 

trabalhador de nível inferior frequentar um clube de extrato superior, embora o oposto fosse 

possível. Na prática isso gerou uma série de problemas, como o caso de uma professora que se 

casou com um “peão”, e este foi impedido de frequentar o mesmo clube que ela (FROELICH, 

2001, p. 85). 

Além disso, os trabalhadores solteiros que possuíam menor atribuição sócio-

prossional, não tinham direito a receber casas, sendo destinado a eles: os alojamentos. Que 

por sua vez, possuía um rígido controle da empresa, através das “revistas diárias, com exceção 

aos domingos e feriados, com a nalidade de reprimir o consumo de bebidas alcoólicas 

clandestinas, jogos de azar, apreender armas e afastar estranhos” (CESP, 1975?, p.134). Cabe 

destacar que, o motivo para que houvesse estas revistas diárias não era a preocupação com 

a segurança dos trabalhadores, mas sim impedir que estes consumissem aguardente, que era 

considerada bebida clandestina na localidade, e tinha sua venda proibida devido ao seu 

baixo custo e auto poder de embriaguez, fato este que até chamara atenção a imprensa de 
10.

amplitude nacional.  

Entretanto, as ações com nalidade repressiva iam muito além destes dois aspectos 

apresentados, e por vezes extrapolavam a legalidade. À vista disso, por mais que a população 

de Ilha Solteira ultrapassasse os 30 mil habitantes, nas primeiras décadas de seu 

“desenvolvimento”, não se tratava de um município emancipado, nem mesmo era 

considerado um distrito, cabendo a gestão orgânica do núcleo a AEIS (Administração Especial 

de Ilha Solteira), órgão criado pela CELUSA, que possuiu, por longo período, a sua frente 

diversos militares. Dessa forma, como demonstram os relatórios anuais de atividades, na sessão 

de segurança pública havia todo um aparato disposto a catalogar os supostos desordeiros. 

Sendo chados 1.000 apenas nos cinco primeiros anos do núcleo (CESP, 1973?). 

Estas ações no campo da “segurança pública” são apresentas nos relatórios da CESP, 

como principais motivos para a manutenção da “tranquilidade” em Ilha Solteira, e que se 

encontram listados abaixo.

a) proibição de bebidas alcoólicas de baixo custo, especialmente aguardente;
b) scalização rigorosa contra o uso de armas de qualquer espécie;
c) combate ao meretrício;
d) policiamento ostensivo durante 24h ininterruptamente nos pontos criticamente;
e) vigilância noturna nas áreas residenciais
f) rondas noturnas e viaturas de hora em hora das 21h as 6h da manhã;
g) revistas diárias, com exceção aos domingos e feriados, nos alojamentos com a 
nalidade de reprimir o consumo de bebidas alcoólicas clandestinas, jogos de azar, 
apreender armas e afastar estranhos;
h) recolhimento de indivíduos alcoolizados mantendo-os sobre custódia até se 
recuperarem;
i) afastamento do núcleo residencial de desocupados e pedintes; 
j) identicação de qualquer pessoa estranha perambulando pelo núcleo e que inspire 
desconança;
l) vigilância severa sobre elementos suspeitos de uso de entorpecentes de qualquer 
espécie;
m) scalização nos refeitórios nos horários de distribuição das refeições;
n) proibição de vendas a domicílio de qualquer objeto;
o) apreensão de bebidas quando em poder de elementos alojados que desembarcam 
dos ônibus procedentes das cidades vizinhas (CESP, 1973?). 

Cabe destacar que este rígido controle por parte da CESP, se tratava de uma prática 

comum, pois, esta empresa por décadas apresentou uma postura muito próxima aos militares, 

inclusive fornecendo a estes cargos de diretoria e chea, como evidenciou o sociólogo 

Antonio Carlos Bôa Nova (2000, p.71) ao analisar o perl desta empresa no decurso do século 

XX. Tese esta que é corroborada por Gilval Mosca Froelich (2001) que aponta que o uso 

indiscriminado do autoritarismo em Ilha Solteira, reetia a postura de atuação do governo 

militar. 

Todo este aparato repressivo instituído pela empresa e subsidiado pelo governo militar, 
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favoreceu para que qualquer constrangimento causado por um funcionário, mesmo fora do 

horário de expediente junto à empresa fosse utilizado para mapear aqueles que precisavam 

ser demitidos. De modo que, não foram raros os casos de demissões nos anos que seguiram a 

1974 - ano de conclusão da etapa principal da usina. Todavia, a obra se mostrou incapaz de 

continuar agregando o número de funcionários que no primeiro momento lhe foi necessária. 

Mesmo assim a empresa optou por continuar mantendo o núcleo urbano, como abrigo para 

as famílias dos trabalhadores que atuavam na construção de outras usinas na região, como: 

Três Irmãos e Água Vermelha. Dessa forma, o núcleo urbano de Ilha Solteira, permaneceu sob 

o intermédio total da CESP até 1984, quando esta empresa inicia o processo de desvinculação 

administrativa do núcleo residencial de forma gradativa, primeiramente por meio da escolha 

de um civil para ocupar a função de administrador geral do núcleo, depois como da venda 

das casas para os trabalhadores que nelas residiam (FROELICH, 2001, p. 93). 

Este processo de desvinculação também pode ser considerado um reexo da crise 

nanceira e institucional que a empresa passou a atravessar a partir da década de 1980. Uma 

vez que, Ilha Solteira onerava muitos recursos dos cofres da empresa, pois os funcionários de 

altos níveis possuíam diversos privilégios arcados pela CESP, como o pagamento de despesas 

de água, de luz, de telefone e empregada doméstica. De modo que, a empresa só deixou de 

ter o real controle administrativo da localidade com a emancipação do município em 1992 

(NOVA 2000). 

Entretanto, mesmo no período posterior à emancipação, grande parte dos moradores 

da localidade ainda sentia os efeitos dos anos do controle administrativo da CESP, como pode 

ser observado na carta da Comissão Pró Manutenção de Empregos (1993), para presidência 

da empresa:
Hoje em nossa cidade mais de 06 ônibus percorrem tanto a Av. Brasil quanto os passeios 
no recolher dos funcionários que poderiam se deslocar até a Av. Brasil minimizando 
custos e tempo. Como são servidos os setores das Ocinas, Laboratórios, Almoxarifado, 
Zoológico e Viveiro, envolvendo um nº bastante signicativo de pessoas que moram a 
margem da Av. Central se é possível prever uma redução imediata de pelo menos 50% 
das atuais despesas com os ônibus que deixariam de traçar pelos passeios. Por outro 
lado, caso a CESP resolva, educativamente, investir no m da discriminação, ela poderá 
eliminar os ônibus que transportam funcionários de alto nível, que parecem não estar 
dispostos a reduzir custos e despesas além de não querem se solidarizar com outros 
colegas de trabalho. Talvez, somente com o ato de eliminação da discriminação a Cia 
ganhe mais de 20% do que hoje esta faltando: dinheiro (CARTA da Comissão Pró 
Manutenção de Empregos, 1993, Grifo meu).

Pode-se observar que a alternativa presente neste documento para cortar gastos da 

empresa e garantir a manutenção dos empregos, ia ao encontro dos anseios dos 

trabalhadores de níveis 1, 2 e 3, ou seja, acabar com a discriminação existente entre os níveis, 

uma vez que, os funcionários de “alto nível” possuíam ônibus exclusivo, o que evitava que estes 

se misturassem aos demais trabalhadores da mesma empresa. A respeito deste documento é 

válido frisar que este é datado de 1993, período em a cidade já se encontrava politicamente 

emancipada, entretanto, o problema da discriminação em Ilha Solteira entre níveis, não havia 

ndado, havendo uma exacerbada divisão entre as regiões da cidade que, como em outras 

cidades do Brasil sintetizava a separação de regiões de ricos e de pobres. 

Contudo, em Ilha Solteira este processo ocorreu em função da forma de 

desvencilhamento da localidade no tocante a habitação. Pois, os funcionários compraram as 

casas nas quais já estavam residindo, carregando desta forma uma espécie de herança de 

superioridade, ou como no caso da maioria, de inferioridade. Visto que, a “estrutura 

estabelecida, supostamente necessária durante a realização da obra, mostrou-se bastante 

inconveniente depois, dicultando sobremaneira os rearranjos e contribuindo para o 

orescimento de preconceitos de vários tipos” (FROELICH, 2001, p. 84). De modo que, justica 

porque um dos entrevistados armou que as bandas de punk rock se situavam do lado da 

“pobrada” e produziam suas músicas de maneira diferente a músicas que eram produzidas do 

lado sul, que se tratava de um rock n' roll comercial.
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Portanto, ao articular a fala do último entrevistado, com esta análise acerca do 

passado de Ilha Solteira, se permite crer que a música punk seria o elemento que serviria para 

os mais pobres marcar a diferença para aqueles que possuíam melhores condições 

nanceiras. Uma vez que, esta relação de diferença, aparentemente, também era cultivada 

pelos jovens do lado sul que, tinham melhores condições de vida e que, por sua vez ironizavam 

quem não tinha dinheiro, e que morava no lado norte como expõe Marcos Gama (2011):

O pessoal do roller era os caras que tinha grana e pagava não sei quanto num patins, e 
ouvia eletrotronic [sic], geralmente lho de Cespiano. E também tirava a gente porque 
nós não tinhamos dinheiro. Mas a gente não estava nem ai, queríamos era car cada 
vez mais largado. E andava de skate, e na banda [The Unabombers] a gente falava 
disso, também tinha outro pessoal que andava de skate na época e que a gente 
chamava de mochilinha, que também montou banda, era o Melvin Jones.

Por meio deste depoimento pode-se observar que existe uma representação de que, 

aqueles que possuíam melhores condições eram os lhos dos “cespianos”, funcionários da 

CESP. Entretanto, os jovens que possuíam condições nanceiras inferiores e habitavam a 

região norte também fossem lhos de funcionários da empresa. Contudo, esta representação 

de lho de “cespiano”, aparentemente faz menção àqueles que tinham país com níveis 5 e 6 

na escala de classicação sócio-prossional. Embora, os próprios lhos daqueles funcionários 

que apresentavam menor nível nesta tabela, não chegavam a ter “grandes preocupações no 

que tange ao essencial para sobrevivência”. Pois, a CESP no início da década de 1990 ainda 

era uma empresa que fornecia estabilidade em função de naquele período ainda ser uma 

empresa estatal. 

Nesse sentido, mesmo sendo excluídos perante aos lhos dos “cespianos” estes jovens 

excluídos ainda desfrutavam de certa tranquilidade proporcionada pelo emprego de seus 

pais. Dessa forma, restava a maior parte destes além do tempo destinado ao estudo formal, 

um enorme período de ociosidade, uma vez que como já fora pontuado eram praticamente 

inexistentes ofertas de trabalho na localidade. 

Portanto, se por um lado estes jovens não tinham dinheiro em função de terem 

emprego, por outro possuíam um vasto tempo livre, o que facilitou a formação de bandas de 

punk rock. Porém, quando estas bandas passam a ser formadas existia toda uma diculdade 

para conseguir comprar os instrumentos, o que por sua vez serve para explicar o porquê da 

realização de “um show benecente para eles próprios”.

Entretanto, para além deste elemento motivador que apresenta recorrência com a 

conguração social do município serão elencados outros três elementos que eventualmente 

podem ter levado a um maior empreendimento neste gênero.

A FACILIDADE MUSICAL ENCONTRADA NO PUNK ROCK

Sendo que, o primeiro elemento que aparentemente fora motivador, se deu em função 

da facilidade de domínio do musical punk rock. Pois, para a execução deste não seria 

necessário nenhum grande conhecimento musical, uma vez que a grande maioria das 

músicas deste gênero é composta por apenas três acordes. Desta forma, o punk rock fora 

privilegiado por aqueles jovens que buscavam montar suas bandas. Como pontuou o 

entrevistado Rodolfo Zanoti (2011):
O punk começou aqui acho que foi no começo da década de 1990, com a molecada 
[...] que estava querendo montar uma banda. E o punk [traz] para as pessoas essa 
facilidade musical, três acordes. E o pessoal começou a se familiarizar com: Sex Pistols, 
Ramones, e com as bandas aqui do Brasil. [E aqui] teve bandas que tocaram mais 
covers, do que [...] músicas próprias. 

A CHEGADA DA MTV À CIDADE
O segundo dos elementos aqui elencados para empreendimento de alguns destes 

jovens locais como uma motivação para que houvesse um acentuado interesse destes jovens 



locais pelo punk rock ao invés dos outros gêneros do rock n' roll, e que pode ser considerado 

aquele mais controverso. 

Pois, a principio, parece ter ocorrido uma relação entre o desejo acentuado dos 

jovens por montar bandas punks em Ilha Solteira, se deu em função da inuência exercida pela 

MTV (Music Television) que a partir de 1995 passou a ser transmitida em sinal aberto na cidade. 

Nesse sentido, como o punk rock era um gênero que de certo modo estava em voga 

na grade de programação da emissora, esta poderia ter inuenciado na formação destas 

bandas que passaram a surgir justamente a partir daquele ano. 

Este estímulo gerado pela inuencia da MTV na formação de bandas de punk rock, 

não chega a congurar uma especicidade em Ilha Solteira. Pois, também fora retratado no 

trabalho desenvolvido por Jefferson Alves Barcellos (2008), que ao analisar a constituição da 

cena punk em Ribeirão Preto – SP vislumbrou que em 1993, quando a emissora passou a ser 

sintonizada nas parabólicas da cidade conuiu com o momento de maior emergência de 

bandas ligadas ao gênero punk. De modo que, este apontamento também fora corroborado 

pelo entrevistado Hildebrando Guimarães (2011):

Digo que nós fomos presenteados com a MTV porque a gente já vinha carregando os 
shows nas costas. Porque quando a MTV começou a ser transmitida em sinal aberto, 
estava passando direto clip do Rancid, do Bad Religion e do Pennywise. Foi ai que 
inamou o pessoal a participar das coisas que nós já estavamos fazendo. Mas, antes a 
gente vinha carregando nas costas e bem devagar. 

Neste relato, o depoente pontuou que a MTV foi uma espécie de presente para eles 

que já estavam realizando eventos de punk rock. Pois, até então estes não contavam com 

grande participação dos jovens locais nos festivais, e a partir do momento que a emissora 

passa a ser sintonizada por todos, os eventos passaram a crescer consideravelmente.

Além disso, outro ponto interessante a ser destacado acerca desta possível ligação 

entre a “eclosão” da cena punk em Ilha Solteira e o início da transmissão da MTV em sinal 

aberto na cidade, se trata do fato de que fora justamente a partir de um ato que 

,aparentemente, poderia ser representativo do mais puro “consumo” cultural, assistir televisão, 

- que por vezes fora considerado um elemento alienador -, que se estimulou a criação de um 

novo bem cultural. 

Sendo, dessa forma, descartada a existência de uma pura passividade no ato de 

assistir televisão, o que por sua vez, corrobora com os apontamentos trazidos por Roger 

Chartier (2004) e Michel Certeau (1994), que versaram que aquilo que era apontado como um 

simples ato de consumo cultural, não poderia ser visto de tal forma. Pois, no decurso deste 

processo inevitavelmente também ocorria uma reelaboração daquilo que esta sendo 

“consumido” por parte dos sujeitos, que resignicaram estes elementos com base em suas 

experiências, congurando assim outro produto. 

BLIND PIGS E CÓLERA INDO TOCAR EM ILHA SOLTEIRA
O último elemento, que foi identicado na pesquisa é também aquele que pode ser 

considerado o mais evidente, por se remeter a ressonância dos “shows” de punk rock 

realizados com bandas de certa projeção no cenário nacional do gênero, como o caso da 

apresentação das bandas Blind Pigs e Cólera, esta ultima que aconteceu em 1996, na Escola 

Estadual Urubupungá, em evento organizado pela UMES (União Municipal dos Estudantes 

Secundaristas). De modo que, um dos entrevistados pontuou que foi justamente a partir deste 

evento, que ele passou a se interessar mais pelo punk:

O Cólera tocou eu estava na escola. A primeira banda punk que eu vi aqui em Ilha 
Solteira foi o Cólera, eles tocaram no Urubupungá, e eu estudava ainda, e até então, eu 
ainda não conhecia muita banda punk. Eu estava começando a ouvir Ramones. Eu me 
achava o metaleiro, e estava lá curtindo o som dos caras, e fui pegando mais gosto pelo 
som punk, por ver a galera do punk reunida, agitando do jeito que eles agitavam. Eu curti! 
Quando eu ouvi o Cólera tocando, [eu pensei] é isso, é isso, que é o som! É isso que eu 
quero! Ai eu fui indo nos outros shows (ZUNCULIN, 2011). 

Este relato de certo modo se apresenta como expoente deste primeiro elemento de 
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atração para a cena punk. Pois, assim como o entrevistado que pontuou, após este evento, ter 

passado por uma espécie de migração de estilos, - uma vez que, antes se considerava 

metaleiro, e a partir deste evento começa a direcionar seus interesses para o punk, tornando-

se “el” à nova cena que estava em emergência -, outras pessoas que até aquele momento 

não conheciam o punk rock aparentemente também passaram a demonstrar interesse 

semelhante pelo gênero e “depois foi todo mundo aderindo, porque o som é bom, e o pessoal 

gosta do som” (GAMA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Destas circunstancias plurais e extremamente destoantes que transitam pela 

peculiaridade local, veio a emergir um referencial de extrema capacidade de agregação 

dos jovens locais, a partir do qual um grupo de jovens foi capaz de gerir a realização de 

diversos festivais relativos à música punk, como o Freak Show, que incluía a presença de uma 

banda da Bélgica: Intestinal Disease. Além de diversos eventos que contaram com a presença 

de outras bandas muito prestigiadas dentro do gênero punk brasileiro como Cólera, Blind Pigs, 

Garotos Podres, Sub - Cut, Deserdados, entre outros. O que por sua vez, contribuiu para 

constituição de diversas bandas locais e a produção de diversos materiais de protesto, em 

especial entre os anos de 1994 e 2001. 

Desta forma, este artigo procurou demonstrar que por trás de uma articulação 

identitária considerada distinta na referida cidade do interior na década 1990, pode se 

focalizar uma série de elementos constituidores desta postura, e que por vezes remontam a um 

passado mais distante da localidade.

NOTAS
1 Cf. LISTAS DE DOCUMENTOS, apresentada na p. 18.

2 Cf. LISTA DE RELATOS ORAIS, apresentada na p. 18.

3
 Em função da suposta pressão por parte da empresa tendo em vista a demissão de antigos 

funcionários fora criada uma comissão que visava manter os empregos dos trabalhadores 
menos qualicados. Nesse sentido, estes criaram algumas propostas que podem ser lidas em: 
COMISSÃO PRÓ-MANUTENÇÃO DE EMPREGOS: Carta á presidência da empresa. Ilha Solteira 
–SP [1993]. Documento encontra-se na caixa arquivo nº136 do Núcleo de Documentação 
Histórica da UFMS – Três Lagoas. Referente aos relatórios administrativos, da administração 
especial de Ilha Solteira.

4 Foi recorrente entre os entrevistados enfatizar que a organização em torno dos referenciais 
punks em Ilha Solteira, se dava na forma de luta contra a desigualdade social. Sendo que, até 
aqueles que vieram a se identicar enquanto punk num período posterior atribuem estas 
características ao grupo, por meio de falas como – a de Anderson França – “sobre como 
começou eu não vou saber lhe dizer, o que eu quei sabendo, é que era um movimento forte, 
e que lutava contra desigualdade social no município”. Nesse sentido, foi comum que outros 
entrevistados como Rodolfo Zanotti pontuarem a existência de uma sociedade estraticada 
em função do processo de edicação da cidade. “Mesmo na década de noventa, a gente 
via exemplos de mães que incentivavam as lhas a direcionar seu interesse em pessoas com o 
mesmo nível social, mesmo as lhas querendo de nível mais baixo, as mães empurravam para 
as pessoas de mesmo nível social. Sem contar que aqui em Ilha Solteira, não tem o rico, o que 
existe é uma classe mais abastada, mas não é rico. A gente pode dizer que existe uma classe 
mais abastada, ou seja, uma pseudo-burguesia, essa classe mais abastada que vive da renda 
de aluguéis e pequenos comércios. [...] E até hoje existe isso, bem menos mais existe”. 
Entretanto, é valido pontuar que mesmo no período de maior incidência de práticas incisivas e 
“politizadas” dentro desta cena punk de Ilha Solteira, em momento algum fora tomado a 
questão da estraticação originada pelo sistema de classicação sócio prossional atribuído 
no passado pela (CELUSA/CESP) como bandeira de luta pelo grupo. De modo que, as letras de 
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músicas, os cartazes dos festivais e os fanzines sequer tratam desta questão de diferença que 
por décadas se fez muito presente na localidade. Contudo, é valido pontuar que, no decurso 
das entrevistas foi possível constatar que, quando se estimulava os depoentes a relatarem um 
possível vínculo entre o histórico de estraticação social e o motivo para vir a se identicar 
enquanto punk, grande parte dos entrevistados foram enfáticos em armar que, sim. Nesse 
sentido, embora no passado estes não zessem esta articulação dos referenciais do punk com 
o histórico de diferenciação que entre níveis na localidade, no presente ao serem estimulado 
estes procuraram racionalizar as suas práticas do passado, o que por sua vez serve para 
exemplicar como o distanciamento cronológico, faz com que o sujeito procure racionalizar 
as práticas do passado. Neste caso, se procura atribuir um pertencimento histórico àquela 
movimentação em torno dos referenciais do punk.

5 
A CELUSA (Centrais Elétricas de Urbupunga S. A.) foi criada em 1961, com objetivo de 

implantar usinas hidrelétricas na bacia do rio Paraná, na região homônima, esta empresa é 
incorporada a CESP (Centrais Elétricas de São Paulo) a partir de 1966. A respeito desta questão 
cf. NOVA, Antonio Carlos Bôa. Percepções da cultura da Cesp. São Paulo: Escrituras, 2000, p.23.
[6] PLANO gestor de construção do complexo urbano de Ilha Solteira. (s./l.), [1965-7?]. 
Documento encontra-se na caixa arquivo nº136 do Núcleo de Documentação Histórica da 
UFMS – Três Lagoas. Referente aos relatórios administrativos, da administração especial de Ilha 
Solteira.

7 
A capitação de pessoas destinadas aos trabalhos braçais, não sofreu nenhum grande 

contratempo por alguns motivos. Primeiramente porque as obras da usina de Júpia, primeira 
do complexo hidrelétrico Urubupungá, já estavam se aproximando de sua fase nal e grande 
parte dos trabalhadores que eram empregados na construção desta, acabaram 
remanejados para o novo projeto. Bem como em função da estrutura fundiária da região estar 
passando por um processo de modicação, o que provocaria um grande êxodo rural entre as 
décadas de 1940 – 1970, e que se agravou ainda mais em função do processo de construção 
das usinas na região. Segundo levantamento do IBGE, houve um processo de urbanização 
regional, que modicou a “estrutura fundiária da região em Pereira Barreto, – onde se 
localizava o núcleo urbano de Ilha Solteira – cujos 3.039 estabelecimentos rurais ali existentes 
em 1960, tornaram-se somente 976, ou seja, menos 2.063 num período de 10 anos e em virtude 
da transformação das terras. Este censo demográco refere-se a dados do IBGE de 1970, e 
podem ser observado na pesquisa: INSTITUTO PAULISTA DE PROMOÇAO HUMANA: Pesquisa 
sócio – econômica: Ilha Solteira e região de Urubúpunga. Lins-SP. 1983. Documento encontra-
se na caixa arquivo nº135 do Núcleo de Documentação Histórica da UFMS – Três Lagoas. 
Referente aos relatórios administrativos, da administração especial de Ilha Solteira, p. 03

8
 É valido destacar que atualmente esta região faz divisa com estado de Mato Grosso do Sul, 

que fora criado a partir da divisão do estado de Mato Grosso em 1977.

9 
É válido destacar que as casas de nível 1 eram construídas de madeira, ao contrário das 

demais cujo principal diferencial era o tamanho e a estrutura. As plantas das casas podem ser 
observadas no álbum da CESP acerca do passado da cidade. cf. CESP, Ilha Solteira: A cidade 
e a usina. Fascículos da História da Energia Elétrica em São Paulo, São Paulo, 1988. p. 20-4

10 Durante as celebrações da inaugurarão da construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, 
foi contemplado em dois periódicos de grande circulação nacional, Revista Veja e Jornal do 
Brasil, a ocorrência de reportagens que, para além do evento para o qual foram convidados 
para fazerem cobertura, produziram noticias que apontavam os problemas da divisão sócio-
prossional implantado pela administração de tal núcleo urbano. Cf. ILHA SOLTEIRA: dos 30.000 
habitantes apenas 5.000 indispensáveis. Revista Veja, 23 Jan. 1974, p. 67; LERER, Bernardo. Ilha 
Solteira: uma cidade que começa a tomar consciência de sua morte. Jornal do Brasil, 21 Jan. 
1974.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo problematizar as representações 
construídas sobre o uso do álcool e as práticas espíritas, discutidas como 
causas da loucura, apresentadas nos periódicos que circulavam na 
capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. A escolha do tema é 
resultado de pesquisa realizada em jornais lidos pela sociedade 
cuiabana no período, que atende ao recorte temporal da Primeira 
República. Nos periódicos foram analisadas algumas representações e 
práticas concernentes à questão do uso do álcool, e também a 
desrazão como consequência das práticas espíritas. Conclui-se que o 
discurso da eugenia possibilitou a intenção de promover uma cruzada 
civilizatória capaz de intervir nos costumes e hábitos da população 
cuiabana nos tempos iniciais da República.

Palavras-chave: Cuiabá. Discursos. Eugenia. 

ABSTRACT

The purpose of this article is to consider the representations built about 
alcohol use and spiritualism practices discussed as insanity causes, that 
become issues published in periodical newspapers with the most 
circulation in the city of Cuiabá, Mato Grosso State. The choose of the 
theme comes from the result of the researches in newspapers articles 
which was read by society at that time, the Brazilian First Republic. Some 
representations and practices from alcoholism, and the loss of reason like 
a consequence of spiritualism practices. This article will allow to conclude 
that the eugenics discourse was one factor for increase the intention of 
promote a civilization crusade which intervene in population behavior 
and habits in the rst years of the Republic.

Keywords: Cuiabá. Discourse. Eugenics.
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INTRODUÇÃO

E
ste artigo tem como objetivo mais geral contribuir para as questões sobre o uso do álcool 

e sobre a loucura, esta última como um devir da vivência espírita, e como essas questões 

foram narradas nos conteúdos dos jornais. Tem como recorte espacial discutir algumas 

das matérias publicadas nos periódicos sediados na cidade de Cuiabá, nos primeiros anos da 

República. 

Para cumprir o propósito de contribuir para a problematização da questão do uso do 

álcool e sobre o tema da loucura como uma das consequências das práticas espíritas, foi 

denida a leitura dos jornais que circulavam pela cidade, entre os quais A Reacção, órgão da 

Liga Matogrossense de Livres Pensadores; O Matto-Grosso; Jornal do Commercio e A Cruz, o 

mais intensamente pesquisado por fornecer resultados ao trabalho. Nos jornais, foi vericado 

de que maneira a imprensa local via a questão da loucura. Com matérias de A Cruz, foi 

possível entender o imaginário social da Igreja Católica na relação espiritismo e loucura. 

O referencial metodológico utilizado na discussão do objeto de estudo em questão 

baseia-se na obra de Roger Chartier (1990), que auxiliou a explicar e entender a realidade 

social do período republicano, construída e pensada pelos sujeitos disciplinares. Procurou-se 

através dessa leitura entender como tal realidade foi arquitetada por um grupo social capaz 

de fazer dos seus discursos práticas sociais, e delas possibilitando sua transformação.

A produção historiográca sobre a temática da loucura e sobre a história da 

Psiquiatria no Brasil tem seu marco com o estudo desenvolvido na década de 1980 pelo 

historiador Jurandir Freire Costa. Conforme relata Costa (1980), a elite política, a sociedade e 

os intelectuais procuravam explicar através da eugenia as psicopatologias do crime e os 

comportamentos considerados imorais. Os usuários de bebidas alcoólicas foram também 
 

somados aos ataques do discurso eugênico. Esse período é marcado pelo mito do saber 

cientíco e, mais, havia a crença dos agentes políticos, médicos e intelectuais de que a 

eugenia seria capaz de estruturar os valores que coordenam e harmonizam a hierarquia social, 

além de armar que o preconceito racial foi um elemento constitutivo da classe burguesa.

De acordo com Vera Regina Beltrão Marques (1994), a eugenia desempenhou 

também um papel importante como referência para o projeto de construção da nação 

civilizada. Entre os elementos, estava o depuramento das raças, que considerava os negros e 

índios seres inferiores aos europeus e seus descendentes. Assim, através de uma metodologia 

racista e xenófoba, pretendia-se aperfeiçoar e homogeneizar a sociedade brasileira através 

de conceitos higiênicos e morais, com objetivos bem denidos: a construção de um futuro 

promissor.

Ao estudar a cidade de São Paulo na década de 1920, Marques (1994) revela uma 

verdadeira engenharia de controle social nos diversos órgãos do governo e nas falas dos mais 

variados sujeitos disciplinares. Para a autora, a eugenia serviu como uma diretriz política na 

república brasileira recém-instaurada, pois vinha justicar as diferenças da população perante 

um Estado cujo ideal político assentava-se na igualdade de todos. A eugenia serviu como um 

mecanismo de controle da população que auía para a cidade de São Paulo em busca de 

melhores condições de vida projetadas pela ideia de progresso, e se fez presente também 

com o ideal de enfrentar a diversidade social, que resultava da pobreza e da escravidão. O 

poder eugênico foi capaz de atravessar todas as esferas da existência dos espaços 

domiciliares, dos comportamentos sexuais aos políticos. Era um desao que implicava construir 

a aceitação da ordem e da disciplina. Dessa forma, funcionou como uma técnica do poder.

Como instrumento cientíco por excelência, os eugenistas incorporavam “ao conceber 
a vida” controles reguladores que se constituíram como verdadeiros agenciadores do 
sexo, a denir a constituição das famílias; os modos de viver e trabalhar; as formas de 
educar os lhos; a sexualidade normal e as condutas desviantes; [...] enm, os meios de 
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existir, para atingir o progresso biológico e então desfrutar o progresso social (MARQUES, 
1994, p. 20).

Durante os anos 1920 do século XX, foram elaboradas as estratégias que tornaram as 

práticas eugênicas ações políticas do Estado, resultando na elaboração de normas que 

permitiram a intervenção na esfera social. A eugenia veio também para qualicar a higiene 

como impositora de normas para regular a vida social das populações urbanas, “ampliando 

consideravelmente o seu campo de atuação” (MARQUES, 1994, p. 27).

Em Mato Grosso, o discurso da eugenia esteve presente no decorrer da construção do 

governo republicano. A eugenia na cidade de Cuiabá, respeitando as especicidades locais, 

também esteve voltada à construção de um conjunto de valores que permitiria habilitar os 

sujeitos disciplinares na atuação e qualicação do ordenamento do espaço. O discurso da 

eugenia em Mato Grosso, como está evidenciado, foi um instrumento mobilizador no sentido 

de promover ajustes de ordem disciplinar/institucional, e, como tal, foi empregado em 

documentos ociais, principalmente no período republicano. 

Os intelectuais e dirigentes mato-grossenses, como analisa Lylia da Silva Guedes Galetti 

(2012), estiveram anados com as ideias de progresso e civilização preconizadas por seus 

pares do centro-sul do país, bem como com as teorias raciais e eugênicas que informavam o 

ideal de nação civilizada.

As representações sobre o uso do álcool são construções interessantes encontradas nos 

discursos de redatores de periódicos que pensavam a sociedade, o espaço urbano, a norma e 

o comportamento social sob a ótica dos preceitos da ética burguesa. Apesar de Mato Grosso 

ter na época uma economia proveniente, sobretudo dos produtos da terra e da produção do 

gado, essa economia não impediu um tempo de estagnação; pelo contrário, adotou as 

premissas do idealismo social da civilização, da ordem e do progresso. Nesse quadro, estavam 

os intelectuais que pensavam em formas de conter comportamentos sociais que não zessem 

de Mato Grosso, particularmente a capital, Cuiabá, um ambiente mais adequado ao olhar 

avaliador do estrangeiro.

Há também nesses discursos da modernidade um novo elemento cientíco, a eugenia, 

através da qual foram instituídos à sociedade, por força dos agentes do poder público e do 

poder médico, novos códigos morais e sociais. Sérgio Carrara explica que “toda a engenharia 

eugênica se funda em pressupostos ditos cientícos” e sintetiza:

Uma racionalidade percorre os discursos eugênicos, xa familiaridades, estabelece 
conexões, constrói hipóteses, determina leis do acontecer natural. Trata-se de uma 
racionalidade que se opõe ao senso comum ou às formas habituais do conhecimento. 
Apresentando-se como saber superior, pois que penetra na profundidade dos corpos 
mediante técnicas e meios poucos acessíveis ao cidadão médio, ela institui verdades 
que se anunciam como irrefutáveis. Torna o invisível visível e compreensível (Prefácio de 
Sérgio Carrara, In: MARQUES, 1994, p. 16).

Os conceitos eugênicos nos centros mais avançados do país mostravam-se capazes 

de estabelecer parâmetros conceituais e técnicos, de moldar, através de um novo repertório 

cientíco, as práticas segregacionistas.

Em Mato Grosso, José Barnabé de Mesquita (1978) escreveu sobre os novos valores 

conceituais da eugenia. Muitos dos crimes célebres ocorridos em Mato Grosso foram relatados 

por ele como resultantes da mistura das raças, e incluiu-se em suas análises a excitação 

provocada pelo uso do álcool. O autor, nascido em Cuiabá em 1892, foi, antes de tudo, um 

erudito. 

 Mesquita (1978) analisou frequentes criminalidades como produto da miscigenação 

racial. Dizia ser o crime resultado da irracionalidade humana, de gente selvagem, produto da 
 

ignorância e da imoralidade do caboclo.

Outra circunstância que convém acentuar é a inuência considerável exercida pela 
ignorância moral e religiosa do caboclo aliada à sua extrema susceptibilidade em 
questões que se prendem aos instintos inferiores da animalidade. É fácil vericar que a 
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progressão da criminalidade vai decrescendo à medida que se aproxima de um nível 
superior de cultura (MESQUITA, 1978, p. 66).

O combate ao uso do álcool era tratado por Mesquita de forma imperativa, com 

argumentos que não se diferenciavam do discurso dos psiquiatras eugenistas. Acreditava, e 

assim defendia, que os homicídios em Mato Grosso se davam pelo abuso do álcool e também 

por uma humanidade considerada primitiva, de menor importância, menos pura, mais viciosa, 

mais propensa à irracionalidade, inconveniente e imoral. Sua teoria é bastante pertinente aos 

estudos da degeneração racial. Mesquita (1978) defendia que “os homicídios e ferimentos são 

quasi sempre o resultado de rixas entre indivíduos de ínma classe, as mais das vezes no estado 

de embriaguez” (p. 55). Sobre o vício do álcool, diz: “Os beberrazes levam a triste primazia no 

rol dos auctores de nefarios delictos e, no mais das vezes, os crimes praticados, quer na baixa 

quer na media camada social, tem no alambique o seu principal factor” (p. 69). 

Sob a orientação do governo federal e da imprensa do Rio de Janeiro, fez-se uma 

campanha nacional visando à mais ampla divulgação das terríveis consequências do abuso 

do álcool e seus derivados. As campanhas ocupavam-se do assunto dos funestos efeitos do 

terrível tóxico. Os cuiabanos mais pobres passaram a ser alvo das campanhas eugenistas. Em 

matéria jornalística com o título “Guerra do álcool”, aparece a campanha imbuída de mostrar 

os mais devassos perigos de tal vício: 

o qual, como nenhum outro, deve merecer a maior attenção dos scientistas ou 
governantes, porquanto constitue por si só o maior mal social, o factor etiológico mais 
importante, ao lado da syphilis, responsavel pela decadencia da nossa nacionalidade, 
da degeneração da raça, estiolando a no deboche, amesquinhando o caracter, 

1debilitando-o a robustez e corrompendo o brio nacional (A REACÇÃO, 1929, p. 1).

O álcool foi o grande responsável, na visão do jornalista, por um dos piores males que 

arruinou a humanidade. Lê-se abaixo, a mais eloquente prova do que seja o perigo do álcool 

na referência do saber do

Mestre dos Mestres, o Grande professor Miguel Couto, não precisamos mais recordar a 
mais terrivel hecatombe que a humanidade tenha soffrido nestes últimos annos; a 
grande guerra de 1914; à maior das guerras mundiais, de que se tem notícia, tivera por 
origem o alcool, o ethylismo agudo de um inditoso moço (A REACÇÃO, 1929, p. 1).

Mesquita (1978) relata que o álcool era visto como o maior problema enfrentado pelos 

agentes da saúde pública da sociedade, responsabilizado por misérias, viuvez e orfandade, 

até mesmo pelos trágicos resultados da Primeira Guerra Mundial. O papel desempenhado 

pela Liga Brasileira de Higiene Mental era o de aconselhar “o abandono de tão degradante 

vício” (p. 55).

Advogava Mesquita (1978) que o sertanejo da região mato-grossense se parecia 

daquele do sertão nordestino. Lá, segundo o autor, havia a infestação do crime. Bandoleiros 

que tomavam de assalto a população interiorana tinham no álcool os estímulos para as suas 

ações. A principal característica da existência de criminosos jagunços nordestinos era o 

resultado de uma extraordinária miscigenação racial. Em Mato Grosso, a explicação era feita 

sob o seguinte conteúdo:

O crime cou sendo mais a explosão de estados de psycose individual, de odios 
reprimidos, vinganças políticas ou pessôaes, desabafos de afrontas ou vexames á 
dignidade e á honra. Isso, nas classes media e superior, porque, na plebe, quasi sempre, 
entra, por maior factor de delinquencia, o alcool super excitados dos baixos sentimentos 
da animalidade, a rebentar em crises quasi sempre motivadas pela libido ou pela 
ambição (MESQUITA, 1978, p. 55).

O combate ao uso do álcool era difundido em vários jornais da cidade, como no 

Órgão da Liga Matogrossense de Livres Pensadores (1913, p. 1): “o uso de bebidas espirituosas, 

o abuso do vinho e do alcool em geral, são hábitos contraidos até pelas pessôas da boa 

sociedade”.

O discurso da medicina psiquiátrica deixava claro que o alcoolismo trazia como 

consequência a doença mental. A intransigência no combate ao uso de bebidas alcóolicas 
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dava-se em maior grau naqueles usuários da classe pobre. O antialcoolismo “era uma pura 

defesa dos padrões morais do grupo social a que pertencia a maioria dos psiquiatras” (COSTA, 

1980, p. 71). A prevenção era usada como procedimento metodológico capaz de 

fundamentar a ordem social e moral, e havia, sobretudo, a necessidade de os psiquiatras 

serem agentes atuantes na direção do exercício de práticas sociais que intervinham na vida 

de muitos brasileiros.

Qualquer teoria poderia justicar a prevenção, pois os psiquiatras encarregavam-se de 
fazer coincidir a realidade com a representação cientíca que queriam que ela tivesse 
[...]. Deste modo é que o alcoolismo tornou-se a causa de pobreza e decadência moral. 
[...] a sílis tornou-se atributo do patrimônio genético dos negros e a miscigenação racial 
tornou-se a causa da desorganização política e social (COSTA, 1980, p. 17-18).

Marques (1994) explica que o discurso da eugenia tratava, sobretudo, da difusão de 

determinados comportamentos e de valores morais. Ao pobre eram atribuídas várias 

perversões, era ele o responsável pelos comportamentos desviantes e socialmente 

inaceitáveis, pela progressão da delinquência e da loucura causados pelo uso do álcool. Para 

os eugenistas, a mistura das raças era condição que promovia a degeneração moral. A 

ordem no discurso da civilização serviu para denir os papéis sociais das “raças” e ajustar as 

condutas morais. Para atingir tal objetivo, seria necessário o controle do saber médico.

A Psiquiatria, ciência responsável pelos códigos morais e pela melhor conduta social, 

tinha na eugenia seus postulados cientícos. Ao argumentar a melhoria da raça, investiu em 

vários programas de combate ao uso do álcool. A ingestão etílica inuía no aperfeiçoamento 

da raça humana, a ponto de lhos de pais que abusavam do álcool serem apontados no 

discurso da eugenia como possíveis candidatos à infelicidade, ao retardamento mental, à 

fraqueza muscular e mental. O alcoolismo era o mais degradante dos vícios, e os usuários eram 

aconselhados a largá-lo, sendo esta uma das atuações políticas da Liga Brasileira de Higiene 

Mental, cujo papel era zelar pela higiene social. As medidas eugênicas contribuíram para a 

avaliação da doença mental. Os psiquiatras “tinham conseguido integrar a eugenia na 

ideologia racial brasileira, de maneira harmoniosa, ou seja: a eugenia encarregava-se da 

prolaxia da doença mental e da miscigenação da prolaxia da raça” (MARQUES, 1994, p. 38).

O vício do álcool, segundo os pensadores da Liga, comprometia os bons costumes, 

embrutecia a alma e promovia desastrosas consequências à sanidade mental e moral. Soma-

se a isso a ideia de que o uso do álcool impelia “frequentemente à miséria, ao crime, ao 

suicidio, à loucura, a tuberculose e mais numerosas molestias de gravidade especial. O 

aumento da loucura marcha na mesma proporção do consumo do alcool” (MARQUES, 1994, 

p. 2).

O álcool era combatido sistematicamente pelos órgãos de imprensa de Cuiabá. Os 

maiores problemas gerados pelo consumo eram aqueles que podiam provocar “a verdadeira 

demencia com tremor característico dos membros (delirium tremens), a mania de 

perseguição e dahi a facilidade do homicidio” (O MATTO-GROSSO, 1920). Sobre o conteúdo 

do abuso do álcool, há outra observação em jornal, chamando atenção das mães que 

estavam habituadas a usar o álcool no combate às fraquezas físicas:

Queridas mães, tomae cuidado não deveis dar álcool em forma alguma aos vossos 
lhinhos; se eles estão magros e fracos dar-lhes a 'Emulsão de Scott'. Atesto que tenho 
empregado longamente em minha clínica quer hospitalar, quer civil, e veriquei sempre 
os melhores resultados [...] “Dr. Olegario de Moura de São Paulo” (O MATTO-GROSSO, 
1920).

Isso posto, ca evidente que o álcool no Brasil era usado para atender a inúmeros 

problemas de saúde. É muito provável que o álcool, em Cuiabá, tenha sido um problema 

social grave, mas nada que pudesse fazer os descendentes herdarem de seus genitores a 

imbecilidade, a idiotice e a fraqueza, como tratado em documento:
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É o álcool que povôa as cadeias. O suicida é frequentemente alcoolista. Consciente ou 
inconsciente no momento do suicidio, tem no alcool a causa remota ou 
immediatamente de seu m. Com estes fenomenos se relaciona a ponderosa questão 
da hereditariedade: os lhos de paes abusam do alcool, são de compleição infeliz: 
idiotas, epilepticos (A CRUZ, 1914, p. 2).

Firmo Rodrigues conta que pessoas humildes tinham o costume de usar o álcool como 

um remédio contra os vermes e o amarelão. “Daí existir um costume entre os pais, de toda vez 

que tomam um trago de cachaça, deixar um gole para o lho que junto dele estiver. E o lhinho 

com pouca idade já vai tomando gosto pelo uso da cachaça” (RODRIGUES, 1959, p. 117). 

Certo dia, conta Rodrigues, passando pelo rancho de um casal que morava na propriedade 

de um fazendeiro, viu um quadro doloroso:

estirado numa rede estava um menino, de 6 para 7 anos, olhos arregalados 
completamente inerte. Contavam-me então os pais que, de manhã haviam saído para 
o trabalho de roça deixando o lho no rancho, de volta, encontramos o menino deitado 
e sem fala: tinha bebido quase meia garrafa de aguardente. E o menino morreu 
(RODRIGUES, 1959, p. 117).

Para os psiquiatras, “a desestruturação da sociedade brasi leira t inha 

verdadeiramente uma origem alcoólica” (COSTA, 1980, p. 64). A Liga Brasileira de Higiene 

Mental promovia campanhas antialcoólicas, cujo objetivo mais imediato era o de denir um 

código moral que pudesse atender a uma política eugenista. Percebe-se claramente que, à 

medida que a medicina psiquiátrica crescia em poder, maior era o seu território ou maior 

dimensão tomava o seu objeto de estudo. O que antes era da esfera da Igreja, considerado 

como pecado ou vício, passa a ser objeto de avaliação da Psiquiatria.

A bebida excessiva tornou-se a doença mental do alcoolismo, assim como os abusos 
sexuais, tais como a sodomia, foram psiquiatrizados na “neurose homossexual”, e toda 
uma série de outras “perversões” eróticas foram catalogadas pela psicopatologia 
(PORTER, 1991, p. 34).

É importante ressaltar que os psiquiatras que defendiam as teorias eugenistas 

embasados na Liga Brasileira de Higiene Mental atribuíam aos negros pobres usuários de álcool 

a responsabilidade pela insânia. Tratando-se da sociedade, a loucura nos anos decorrentes 

da República era também avaliada sob a ótica dos efeitos do espiritismo. A loucura, por 

exemplo, para alguns exacerbados defensores das premissas da losoa cristã, era vista como 

consequência de práticas da religião espírita. Os discursos sobre espiritismo, os mais 

recorrentes nos jornais de cunho cristão, transferiam as representações sobre os efeitos e as 

causas da loucura a tal losoa. Em muitos artigos publicados no jornal A Cruz há essa 

representação do louco, constatando na loucura seus efeitos. Alguns outros jornais dão-nos 

uma ideia das práticas discursivas referentes à imagem da loucura e dos loucos.

O espiritismo pelo seu occultismo mysterioso aguilhoa a natural curiosidade do homem 
outra ocupação que não seja espirita, ao trabalho, ao dever, á família, e produz a 
monomania! [...] A experiência e tão geral que de qualquer indivíduo que de boa fé se 
deixar levar ao espiritismo se arma sem rebuço. Este se encaminha para a loucura, os 
casos de loucura são tão numerosos que comparados com o pequeno número dos 
Espiritas a frequencia deles é espantosa (A CRUZ, maio 1910, p. 5).

As práticas espíritas e seus efeitos eram contados no jornal, mantendo o leitor 

informado quanto às tragédias causadas por aquela religião. O espiritismo, conforme 

apontavam os defensores da religião católica, causava mortes, loucura e suicídio. Segundo o 

texto “Impiedade e superstição”, “os manicomios estão cheios de loucos cuja a razão se 

desvairou em sessões necromanticas. Indague-se a causa da assustadora frequencia com 

que entre nós se repetem os suicídios: o espiritismo entra por muito nessa epidemia” (A CRUZ, 

1911, p. 2).

Havia estudos declarando que, nos indivíduos que desempenhavam as funções de 

médiuns e naqueles que assistiam às suas operações, “o espiritismo determina a obtusão ou o 
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exaltamento morbido das faculdades mentais” (A CRUZ, 1911, p. 2). O relato conta não serem 

poucos os que foram conhecidos como cultores das praxes espíritas, e que estes tinham 

morrido como loucos. Há uma história no jornal narrando que, pela prática espírita, foi 

recolhido ao hospício da cidade do Rio de Janeiro o cidadão Guilherme Machado, na noite 

de 25 de setembro de 1912, vindo a falecer no dia 3 de outubro do mesmo ano (A CRUZ, 1912, 

p. 2).

O suicídio também era causado pelas vivências espíritas. Na matéria, o redator arma 

que o carioca Francisco Castorino de Faria, um professor público que fora jubilado, tendo nos 

últimos tempos se dedicado ao espiritismo, começou a apresentar alterações mentais, e com 

o tempo o problema ganhou maiores proporções. Um dia, de repente, pela madrugada, seu 

Francisco, “obcecado pelas suas novas crenças espiritas”, pendurou-se numa forca na sala de 

jantar, pondo termo à própria existência (A CRUZ, 1913, p. 2).

Práticas espíritas não eram bem-vistas pelos católicos convertidos à doutrina dos 

homens de fé. A loucura era o belo fruto que a sociedade tinha como resultado diante das 

práticas religiosas que divergiam do pensamento católico. A ponto de haver em Cuiabá caso 

de homens que enlouqueciam, deixando no abandono suas casas e famílias, e passavam a 

vaguear “pelas matas como doidos varridos” (A CRUZ, jun. 1910, p. 4).

O discurso da Igreja pode ser entendido como um sintoma de sua percepção da 

ameaça à ordem estabelecida. A Igreja Católica tinha consciência dos perigos causados 

pelo espiritismo, e apontava a loucura como uma das principais consequências a enfrentar. O 

espiritismo foi instituído em Cuiabá, em 1911, e essa nova prática religiosa passou a representar 

uma ameaça ao monopólio da fé da Igreja Católica, que ocupava importante espaço no 

cenário do poder. 

A loucura signicava um respeitável argumento, pertinente ao que vinha sendo 

discutido em vários grupos de poder e saber. A Igreja, em causa própria, defendia interesses 

particulares, e se colocou como agente institucional divulgador, à desvalia da prática espírita. 

A ponto de assumir a premissa de que o espiritismo fazia homens de família, ricos e felizes, 

“enlouquecerem em menos de dois anos” (A CRUZ, jun. 1910, p. 4).

Todo homem sensato deveria render-se aos argumentos da Igreja, pois a prática do 

espiritismo era uma conduta social não costumeira e aceita naquele ambiente temporal. A 

Igreja via o espiritismo como “um erro, um engano, um perigo, uma imoralidade” (A CRUZ, 

1919, p. 2). O espiritismo foi compreendido como o responsável por subtrair do el a fé e depois 

a razão. Os espíritas eram vistos como vítimas da curiosidade de charlatões, escravos da 

vontade alheia que se metiam em ambiente fechado e que, sem perceber, aspiravam ao 

calabouço e à morte. “O espiritismo foi condenado pela Suprema Autoridade, que representa 

Deus na Terra, a Igreja Católica” (p. 2). Ainda, o espiritismo conduzia gradualmente à 

alienação, fazia mal à sociedade, ao indivíduo e à moralidade. A prática espírita tirava o amor 

ao trabalho, tirava o amor à família e à nação; escravizava a razão, dominava e subjugava a 

vontade sob o império do desconhecido e do incógnito.

Soma-se a essas informações aquela que descreve o assunto do vampirismo e suas 

consequências, conteúdos explicativos que delineiam os fenômenos da loucura. O assunto 

tratado referia-se às causas anímicas do vampirismo, com explicações conceituais. O 

vampirismo era apresentado como uma manifestação da 

aniquilação gradativa e lenta do composto organico dos seres, pela inuencia maligna 
dos caxicmomas animicos dos agentes estranhos. Há treis derivantes especiais e 
completamente determinados desse formidável parasita universal: o vampirismo 
physico, o corporeo e o mixto. Pela forma astral se manifesta, na antiguidade, sobre os 
possesos e endemoninhados. Na idade media, se evidencia na execravel pratica da 
magia-negra e contemporaneamente, esta substanciado nos phenomenos da loucura, 
que debalde os scientistas procuram objectivar no cerebro animal (JORNAL DO 
COMMERCIO, 1927, p. 2).
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Ao insistir no assunto compreende-se que a loucura como fenômeno do vampirismo 

apresentava problemas de ordem orgânica, manifestando-se através do “esgotamento da 

pujança, do vigor physico da materia, resultante da absorção perenne de seiva vital dos seres, 

por individuos de maiores possibilidades magneticas ou de avidez animica mais forte” 

(JORNAL DO COMMERCIO, 1927, p. 2).

Essas questões sobre as manifestações ou origens da loucura são apresentadas como 

argumento em matérias de jornal ao explicar as causas de inúmeras perturbações da mente e 

do corpo. São questões que colocam os céticos, os lósofos, os charlatões e o senso comum 

em intermináveis discussões. Seria a loucura uma desordem psíquica adquirida através dos 

demônios da natureza? Seria a loucura a visibilidade da transgressão espiritualizada da ética 

cristã? A loucura ocupava a casa dos perversos, da mente fraca, do corpo levado pela luxúria, 

pela transgressão das condutas sociais, morais e religiosas.

O fenômeno do vampirismo como responsável pelos devaneios da mente humana 

era uma das imagens construídas em discursos de jornal para a explicação de um dos males 

recorrentes da existência humana, a doença mental. Um dos caminhos para discutir o assunto 

é perceber que o discurso não colocava a insanidade como algo que tivesse solução médica. 

Em vão os cientistas procurariam solucionar os problemas decorrentes da mente humana. 

Desse mal sofriam os fracos de espírito, os avessos à vida regrada.

Ao tratar sobre o assunto da loucura, o artigo do jornal A Cruz (1923, p. 2) traz uma 

história interessante a respeito da vida pessoal de Auguste Comte, lósofo do século passado e 

precursor do Positivismo. A matéria intitulada “Comte era doido” conta a história de um livro 

publicado em Paris com o título Idées paramedicales et medico-sociales, de autoria do dr. 

Crasset. Esse doutor, segundo o jornal, era psiquiatra e prossional de grande competência e 

autoridade.

A publicação do livro certamente provocaria grandes discussões e feriria o espírito dos 

positivistas. Auguste Comte era classicado pelo Dr. Crasset como um semilouco. O lósofo 

havia sido vitimado pela loucura, e por esse motivo foi internado três vezes na Casa de Saúde 
2

do Dr. Esquirol,  de onde saiu, mas não curado. Comte havia se casado religiosamente. Após o 

casamento, praticou inúmeras excentricidades, seguidas por uma tentativa de suicídio. O 

médico escritor Dr. Crasset constatava disfunções psíquicas no comportamento social de 

Auguste Comte. Pelas análises médicas, classicou-o na categoria dos semiloucos.

De acordo com o discurso do jornal, Auguste Comte não era uma pessoa 

completamente normal e nem completamente saudável. O lósofo foi tido como um 

antissujeito da nossa cultura. Na carreira de doente mental, Comte passou por alguns 

momentos: primeiro foi qualicado como louco em diagnóstico médico-psiquiátrico; em um 

segundo momento, passou pelo processo de internamento em clínica; e em um terceiro foi 

considerado louco, naquele que foi, como conceitua Ramón Garcia, o termo “loucura”; o 

momento da incapacitação ou a consumação legal do outro (GARCIA, 1998, p. 25).

Para o Dr. Crasset, algumas características denunciavam o comportamento 

semilouco de Auguste Comte. As suas vivências religiosas e sociais o zeram um homem 

possuidor de anormalidade psíquica. Para o Dr. Crasset, o lósofo possuía uma doentia 

concepção de família, “que o conduziu á esposar uma mulher torpe, que manteve ao seu 

lado, apesar da indignidade persistente dessa mulher, o que denota também que elle era 

ymoral, merecendo ser collocado entre os invalidos moraes”. Comte recebeu o designativo 

de louco também por praticar “uma concepção doentia de ideia religiosa [...]. Praticava culto 

minucioso tres vezes por dia, com orações de uma hora de duração, e com invocações 

inentelligiveis” (A CRUZ, 1923, p. 2).

É interessante perceber que o caso da semiloucura de Comte foi discutido em um 

jornal do Órgão de Liga Social Católica de Mato Grosso. Os motivos que caracterizaram a 
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loucura de Comte, discutidos pelo autor do livro e rearmados pelo jornal, são elementos 

importantes para designar o discurso da imoralidade social e religiosa defendido pelo 

jornalista. A prática religiosa diferente signicava a constatação de procedimento social 

levado pelo desatino.

Para o jornalista, Comte portava-se de forma desviante daquela que por muito tempo 

foi senhora do pensamento e da alma, dona do tempo litúrgico, senhora da vida privada e dos 

sacramentos (FRANCO JUNIOR, 1986, p. 71). Sua postura religiosa não era desejada. Ao 

contrário, ele fundara outra religião, algo desconexo no Brasil cristão. É muito provável que sua 

inovação política e, principalmente, religiosa tenha incomodado o clero e os mais aguerridos 

políticos da Monarquia.

Imagina-se que a divulgação de sua doença em um jornal local tenha atendido ao 

propósito de desvalorizar, desclassicar, estigmatizar e rotular Comte. Os loucos não são 

conáveis, não sabem o que fazem. Dementes não exercem a cidadania, insanos não 

merecem credibilidade. Loucos são imorais, ameaçadores, assustadores, perigosos, perversos, 

subumanos, irracionais. A divulgação da vida privada de Comte atendeu ao objetivo político 

de fazer seus seguidores deixarem de acreditar nas novas teorias políticas e religiosas. Sua 

conduta pessoal foi usada como argumento para o descrédito de seu pensamento losóco.

Os discursos tratando das políticas morais e sociais ganhavam divulgação por meio 

dos periódicos. Os espaços de reclusão notoriamente divulgados nos discursos ociais eram 

construídos, mesmo que submetidos à espera e à falta de verbas. Em Cuiabá, o louco ia sendo 

inserido em um conjunto de valores da modernidade que sujeitos disciplinares estavam a 

empreender rumo a um novo modelo de sociedade. Em meio a representações negativas da 

loucura divulgadas pelos órgãos públicos, pela sociedade e pelo jornal da Igreja Católica, os 

projetos de segregação do louco tomavam força. O saneamento do espaço resultante do 

investimento de novos procedimentos metodológicos fazia do louco um indivíduo que deveria 

ser controlado com critérios cientícos.

As contribuições de Jurandir Freire Costa e Vera Marques tornaram possível entender o 

discurso eugênico e sua vinculação com as teorias raciais e as práticas racistas desenvolvidas 

pela elite política e intelectual brasileira entre meados do século XIX e os primeiros anos da 

República. Permitiram, ainda, associar o conteúdo eugenista e os conceitos de modernidade 

e civilização veiculados nos periódicos pesquisados. Há, nesse período, um forte desejo de 

fazer do Brasil uma nação civilizada. Ser uma nação civilizada implicava, entre outras coisas, 

mostrar um cenário que apresentasse amplas possibilidades de armar um modelo social 

padronizado nos conceitos e valores da burguesia europeia. Ser civilizado era fazer do discurso 

da eugenia uma prática social, tornando aqueles que fugiam as normativas da elite branca, 

os principais alvos dos combates eugenistas. 

Foi com essa nalidade que o Estado brasileiro usou a teoria eugenista para fazer da 

nação um espaço de ordenamento moral e social. Os políticos, policiais, médicos e 

legislativos, usaram do discurso eugênico, que serviu ao empenho político do Estado 

republicano de constituir um modelo de sociedade ordenada e civilizada. O forte desejo de 

construir uma nação moderna, seguindo as diretrizes da eugenia, formou uma mentalidade 

que direcionou o pensamento e a atuação social da elite política e intelectual da nação 

brasileira. Em Mato Grosso, essa elite atendeu prontamente aos desígnios do discurso 

eugenista proferido pelas principais instituições de comando e gerenciamento da nação, 

mantendo-se informada das ideias propagadas no centro-sul brasileiro, que adaptavam o 

conteúdo teórico construído pelos intelectuais europeus.

NOTAS
1 
Os jornais aqui citados foram pesquisados no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), 

localizado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Sobre o material pesquisado, ver: MORGADO, Eliane 
Maria Oliveira (Org.). Catálogo de jornais, revistas e boletins de Mato Grosso (1847-1985). Cuiabá: EdUFMT, 2011.



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

2  Alienista e mestre francês, lecionava Psiquiatria em Salpêtriere. Para mais informações sobre a vida do alienista 
Esquirol, cf. CASTEL, Robert. A ordem psiquiátrica: a idade do ouro do alienismo, p. 58-67.
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RESUMO

Este artigo se propõe a fazer uma análise do momento após a sedição 
de 30 de maio de 1834, mais conhecida como “Rusga”. Trata-se de um 
levantamento e análise sobre as ações desenvolvidas pelo governo 
provincial em Mato Grosso, assim como uma análise das circunstâncias 
em que ocorreu o processo investigativo e punitivo em relação aos 
sujeitos históricos que zeram parte deste movimento. 

Palavras-chave: Rusga, Ordem, Disciplinarização. Mato Grosso.

ABSTRACT

This article aims to make an analysis of the time after the sedition of May 
30, 1834, better known as "Swoop". This is a survey and analysis of the 
actions taken by the provincial government in Mato Grosso, as well as an 
analysis of the circumstances in which the investigative and punitive 
process in relation to historical subjects who participated in this 
movement.
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INTRODUÇÃO

O
s momentos seguintes à sedição de 30 de maio de 1834, mais conhecida como 

Rusga, começavam a ter repercussões, seja através das substituições nos cargos de 

grande importância na administração da província, ou seja, até mesmo no 

desmembramento da Guarda Nacional, entre outras coisas. De fato, o pós 30 de maio 

desenvolveu-se em meio a tensões. Houve, logo a seguir aos ataques, a construção de versões 

sobre o acontecimento, sendo elaboradas possíveis “verdades”, que contribuíram para que 

aquela fatídica noite viesse a se instituir em um acontecimento que marcaria a história da 

província de Mato Grosso.
Para o retorno da “paz”, foram traçadas estratégias para o restabelecimento da 

ordem e da tranquilidade na província, ações que implicaram em perseguições aos fugitivos, 

e, em uma interação com outras províncias, especialmente, com a de Goiás. Os momentos 

que se seguiram ao início do processo – que pretendia apurar as circunstâncias e os 

responsáveis pelos infortúnios ocorridos naquela noite –, foram marcados pela busca daqueles 

que fugiram, sendo estabelecida uma comunicação assídua com as províncias próximas, 

com a nalidade de aprisionar aqueles que haviam conseguido fugir do furor repressivo do 

poder. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se uma espécie de “mutirão” para averiguar e registrar 

os responsáveis pelos roubos e insultos cometidos (SIQUEIRA, 1992, p. 385 - documento 30). 

Dessa forma, aos juízes de paz foram expedidas ordens para que tomassem providências no 

sentido de se identicar os participantes da sedição (APMT. Ano: 1834-1835. Livro: 32/ Estante 

05) Neste sentido, uma verdadeira devassa foi instituída, cando a cargo dos juízes de paz das 

regiões afetadas pela sedição, a tarefa de efetuar a perseguição aos sediciosos que haviam 

conseguido fugir.
Como podemos observar, foi desenvolvida uma operação complexa que envolvia a 

ação dos juízes de paz do primeiro e segundo distritos de Cuiabá, o juiz de paz de Diamantino, 

o de Serra Acima e os de outras regiões que foram assoladas por este acontecimento. Ao 

mesmo tempo, a ação de uma força armada, que na forma de escoltas partiram para essas 

diferentes regiões para capturar os fugitivos, fez parte dos esforços para que houvesse o 

restabelecimento da ordem. 
O mais interessante em tudo isto é que, apesar de haver uma verdadeira agitação 

entre os representantes do governo provincial e os juízes de paz, eram constantes as notícias 

de que as escoltas, que partiam em direção às regiões a serem investigadas, terem dois 

objetivos principais e excludentes, que pretendiam, em primeiro lugar, prender os sediciosos, e, 

em segundo, expulsá-los da província. Neste sentido, o que interessava era acabar com os 

fantasmas da desordem, extirpar qualquer vestígio, mesmo que, para isso, fosse necessária, ao 

menos, a expulsão dos sediciosos para fora de Mato Grosso (APMT. Ano: 1834-1835. Livro: 32/ 
)

Estante 05 .  
Desnecessário dizer que a cólera do poder, que pretendia ter sob seu domínio a vida 

de todos aqueles que participaram da sedição, não se fez completamente, uma vez que 

muitos conseguiram escapar da sentença nal, estando, entre eles, os líderes de tal 

“morticínio”, que, em grande parte, tiveram suas vidas normalizadas mesmo após a 

participação em uma sedição de dimensões tão agressivas quanto a de 1834. Essa armativa 

se constata através de um ofício da Câmara Municipal de Cuiabá encaminhado, em 29 de 

agosto de 1837, ao então presidente da província de Mato Grosso, José Antônio Pimenta 

Bueno, em que aquela Câmara comunicava que o cidadão Brás Pereira Mendes – um dos 

líderes da sedição –, fora escolhido, acompanhado de outros indivíduos, para fazer a vistoria 

dos estabelecimentos públicos de caridade e da prisão de Cuiabá (SIQUEIRA, 1992, p. 633 - 

documento 140). 
É possível perceber que uma grande operação foi preparada, com a nalidade de 
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perseguir e prender alguns daqueles que tiveram participação direta na sublevação ocorrida 

no ano de 1834, em Cuiabá e arredores. Podemos dizer que essa operação se apresentava 

como uma rede complexa, voltada especicamente para promover a disciplinarização da 

província. Será, portanto, a partir de um conjunto de estratégias e táticas que poderemos 

perceber a complexidade da ligação entre as províncias naquele período, assim como, a 

maneira pela qual se desenvolvia um sistema punitivo voltado para a disciplinarização, 

especialmente daquelas personagens que tiveram a sua participação comprovada na 

sublevação. 
A participação em um acontecimento tão violento fez com que essas guras se 

tornassem repugnantes aos olhos daqueles que pretendiam restabelecer a ordem. De fato, as 

circunstâncias em que a sedição se desenvolveu apresentavam agravantes, como a 
2ocorrência de arrombamentos, emboscada e premeditação  No entanto, apesar dessas 

circunstâncias tornarem mais grave o crime cometido, alguns dos sujeitos envolvidos se 

utilizaram de subterfúgios jurídicos que lhes permitiram permanecer em liberdade, 

principalmente graças à falta de provas concretas, o que fez com que fosse introduzida na 

justiça o entendimento de que uma parcela dos responsáveis pela sedição deveria ser 

inocentada.
No decorrer do processo, é possível visualizar que havia uma grande dissonância entre 

as resoluções tomadas em relação aos principais líderes da sedição e os executores das 

ordens. Provavelmente, a distinção entre o status dos líderes e o dos executores, tenha 

possibilitado essa diferenciação no modo como essas distintas guras seriam julgadas. Nessas 

circunstâncias, os sujeitos, que tinham a quem recorrer, tiveram a oportunidade de seguir suas 

vidas como antes do ocorrido. Foi, então, por esse motivo, que ainda em novembro de 1834, o 

Presidente da Província de Mato Grosso, Antônio Pedro de Alencastro, demonstrou sua 

preocupação em relação à constante presença e inuência da Sociedade dos Zelosos da 
3

Independência  no julgamento dos facciosos:

Todos conhecem que os associados [da Sociedade dos Zelosos da Independência] são os 
protetores dos facciosos. O vagar da justiça nos processos tem dilatado o castigo severo e 
pronto que servisse de exemplo aos maus e de satisfação aos bons. Não são estas todas as 
ideias arriscadas de tal sociedade, por emitir aqui o risco de um julgamento indulgente, 
que a maioria dos presos e pronunciados esperam do conselho de jurados, composta a 
sua maior parte de sócios daquela sociedade, que no júri passado tomaram por empresa 
absolver os culpados. O meu ânimo não ousaria propor a V. Exª. a medida da [dissolução] 
que passo a tomar sobre tal sociedade, se não estivesse convencido de que sua existência 
encara a desgraça e ruína total desta província. Nas diferentes partes desta verídica 
exposição se achão[sic] fatos, bem que levemente tocados que bastam para se 
conhecer que o [pérdo] procedimento tem por mola real a mesma sociedade para 
rebentar a revolução; pois que, inculcando ao Povo um título lisonjeiro, tem feito ver que 
jamais amam a humanidade, jamais desejam ver feliz a Província e só sim empolgar 
riquezas, e autoridade sem que nada mais lhe importe. (APMT. 1833-1839. Livro 38, Estante 
05). 

A presença dos sócios dos Zelosos em diferentes cargos judiciais e administrativos 

possibilitava esse “julgamento indulgente”, sendo a omissão dos funcionários da justiça 

evidente, à medida que suas ações eram tomadas com a nalidade de preservar os membros 

da Sociedade dos Zelosos da Independência. Essa omissão se fez notória pelo fato de os juízes 

de paz serem partidários dessa elite. Pois, como nos lembra Andrei Koerner, os interesses dos 

juízes iam além dos seus compromissos doutrinários, xavam-se acima de tudo nos desejos da 

elite a que pertenciam. De acordo com o autor, (KOERNER, 1998, p. 78):

[…] o juiz partidário deixa necessariamente de ser órgão da lei para defender os 
interesses de seu partido; ainda o mais honesto não pode libertar-se da inuência, que 
sobre ele exercem as suas idéias [sic] políticas, e é sempre suspeito aos jurisdicionados, 
que pertencem ao lado contrário. 

Realmente, a defesa da facção, por parte dos juízes de paz, apresentava-se 
enquanto reexo de uma “atuação jurídica bastante democrática e descentralizadora 
levando-se em conta a gura do juiz de paz, eleito pelas vilas” (SIQUEIRA, 1992, p. 103) 
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Certamente, essa atuação descentralizada do judiciário, possibilitava a ampliação das forças 
políticas mais concentradas no âmbito provincial, sendo “sua ação […] organizada pelas 
oligarquias, na medida em que era um produto do seu meio” (RODYCZ, 2003, p. 2.). De mais a 
mais, os interesses dominantes de uma associação política, como a Sociedade dos Zelosos da 
Independência, ultrapassavam os “compromissos doutrinários” dos juízes. Questão 
evidenciada pelo presidente Antônio Pedro de Alencastro,

Como no pré-citado ofício dei conta a V. Exª. no interim que pela autoridade 
competente se lhes formava o Processo, que apesar de não estar ainda concluído pela 
má vontade do Juiz [ilegível] que se tem mostrado protetor desses cinco malvados 
homens que propagando ideias de desobediência a S. M. Imperial o Senhor Dom Pedro 
II, tentavam fazer independente do Império esta bela Província. (APMT. (1833-1839). Livro 
38 Estante 05. (Grifo nosso)

Como se vê, o presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro de Alencastro, 
estava convencido da existência do “compromisso doutrinário” xado entre a Sociedade dos 
Zelosos e os juízes de paz, responsáveis pela condução do processo, tendo por esse motivo 
ressaltado tanta falta de compromisso com a formação de culpa dos mais importantes líderes 
dessa sedição. Apesar dessa “má vontade” dos juízes, Alencastro demonstrava seu interesse 
em “varrer” para fora da província qualquer vestígio da sedição. Tendo como propósito 
desarticular os interesses políticos dos Zelosos, o presidente da província não escondia sua 
intenção em por m a toda “anarquia” dada a efeito pela ação dessa associação política. 
Todavia, é válido destacar que, ao longo de suas correspondências enviadas para a Corte, 
Alencastro procurava demonstrar que a sedição de 1834 ultrapassava os limites de um simples 
embate entre uma elite política já estabelecida e outra emergente, armando que o principal 
interesse dos sediciosos era separar a província de Mato Grosso do Império do Brasil. Nestes 
termos, ele comunicava ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, Aureliano 
de Souza e Oliveira Coutinho, que não pouparia esforços no sentido de por m aos “infortúnios” 
da província:

Tenho ativado as autoridades policiais para continuarem na diligência de captura aos 
mais cabeças de desordens que evadiram, e destruir os ajuntamentos perigosos que 
grandes males podem causar a Província, que já anarquizada estava a bordo do 
precipício em se declarar independente, como mostrarei por documentos autênticos 
que serão presentes a V. Exª. quando forem enviados os dois processos que mandei 
formar a tal respeito nesta cidade e na Vila de Poconé. (APMT. Livro 38 Estante 05) (grifo 
nosso)

Apresentando ao Ministro e Secretário dos Negócios do Império sua dedicação em 
restabelecer a ordem em Mato Grosso, Alencastro tentava justicar sua permanência no 
cargo, enquanto “delegado do Imperador”, ao mesmo tempo em que apontava as 
deliberações tomadas em relação aos sediciosos. A punição dos amotinados representava a 
sua capacidade de governar uma província. Por esse motivo, eram constantes os ofícios 
enviados aos Ministros e Secretários de Estado dos Negócios do Império, como o que vemos a 
seguir:

Quanto as providências para a punição dos autores e cúmplices de tão nefandas 
atrocidades, tenho de certicar a V. Exª. que elas se zeram logo efetivas com a 
pronúncia de todos estes indigitados, e a prisão da maior parte, que já entraram em 
julgamento, e se acham alguns sentenciados para a punição de seus crimes, no 
entretanto [sic] que as diligências continuam sobre os que se evadiram, a m de serem 
capturados e da mesma forma punidos. (APMT. (1833-1839). Livro 38 Estante 05. 26 de 
Abril de 1835). 

Ainda nos ofícios de Alencastro, outro elemento emerge: a preocupação com a 

realidade da falta de segurança para manter os prisioneiros sob cárcere. No trecho citado a 

seguir, veremos que o presidente da província de Mato Grosso, à época, demonstrava a 

situação em que as cadeias de Cuiabá estavam de modo ter sido necessário o envio de 

prisioneiros para outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Mato Grosso (anteriormente 

denominada de Vila Bela da Santíssima Trindade):

Cumpre-me [cienticar] a V. Exª. que quando tomei conta da Administração desta 
Província já não existia a cadeia desta cidade, havendo então ao mesmo tempo 
avultado número de presos que deviam ter com segurança, por isso que estes facciosos, 
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e mais réus da justiça se conservavam em um pequeno calabouço no quartel dos 
municipais permanentes e de fácil evasiva pela nenhuma segurança que tem […] foi-me 
forçoso coincidir com a requisição do juiz de direito desta comarca para fazer 
transportar, como z, para a cadeia da cidade de Mato Grosso, por mais segura, todos 
aqueles réus sentenciados a pena última, cujo nº é de 16 e dois de galés, que recorreram 
de suas sentenças para o Tribunal competente, e ordenei que estes galés fossem para ser 
empregado conforme as suas sentenças em trabalhos públicos no Forte do Príncipe, e 
aqueles de pena última para se conservar na dita cadeia de Mato Grosso até ulterior 
decisão de suas sentenças. – Rogo, portanto, a V. Exª. se digne levar este objeto ao 
conhecimento do Regente em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II, fazendo valer 
a minha deliberação tomada como lha, certamente da necessidade para as 
preventivas medidas a respeito. (APMT. (1833-1839). Livro 38, Estante 05. 16 de maio de 
1836)

A passagem acima destaca a dimensão que os acontecimentos de 1834 imputaram à 

vida de vários “facciosos” – nos permite pensar como diversos destinos foram transformados, 

uma vez que dois foram condenados a galés e dezesseis a pena última, ou seja, a morte. Dessa 

maneira, “muitos daqueles que não mais vivem foram jogados à eternidade com o 

consentimento legal de seu Estado, de suas leis” (SANTOS 2010. p. 14).
O certo é que, para o governo provincial, o crime cometido urgia punição, haja vista a 

sua periculosidade, à medida que impunha risco à segurança do Estado, ainda mais se 

realmente existisse a intenção em separar a província do restante do Império. Tanto que o 

presidente Antônio Pedro de Alencastro era categórico ao evidenciar a necessidade de 

intervenção da Regência em relação à punição dos sentenciados. 
Durante essa longa espera, uma oposição de interesses foi sendo estabelecida; foram 

momentos conituosos nos quais alguns prisioneiros lutavam pela comutação da pena em sua 

esfera superior, e, por sua vez, o presidente de província, tentava justicar a necessidade de 

haver punições severas aos líderes da sedição. Como veremos a seguir, houve uma 

considerável diferença em relação à punição dos mandantes e dos executores. Aos 

destituídos de posses e inuência política restou a busca por um abrandamento da pena, tal 

como veremos abaixo:

Cumprindo o determinado com aviso de 11 de junho de 1834, tenho a honra de passar as 
mãos de V. Exª. as seguintes certidões: a 1ª dos réus sentenciados pelo Conselho dos 
jurados desta cidade, que querem a comutação de suas penas em degredo para a 
nova colônia de São João das duas Barras na conuência dos Rios Araguaia e Tocantins: 
a 2ª das sentenças, que tiveram os mesmos réus com o mapa das circunstâncias de seus 
crimes e a do 3ª do dia, mês e ano em que foram recolhidos a prisão, e qual tem [ilegível] 
a sua conduta em todo o tempo da mesma […] rogo contudo, a V. Exª. queira intervir 
para com a Regência em Nome de S. M. o Imperador, a m de que estes réus hajam de ir 
cumprir as suas sentenças em outra província, por não ser possível a guarda dos mesmos 
nesta pela sua diminuta força policial, fazendo-se por isso fácil a fuga dos referidos réus. 
(APMT. (1833-1839). Livro 38, Estante 05, 04 de agosto de 1835.) 

O degredo, entre as formas punitivas do Código Criminal, se instituía enquanto um 

afastamento dos “indesejáveis” que atormentavam o Império brasileiro (NORONHA,).  Nesse 

sentido, foi criada em Mato Grosso uma colônia de degredo, “no lugar denominado de São 

João das Duas Barras e na conuência dos Rios Araguaia e Tocantins” (APMT. 1834-1835. Livro: 

32/ Estante 05).
Contudo, enquanto os simples prisioneiros pediam clemência, os líderes dos 

acontecimentos de 1834 voltavam à província. Esse retorno causava grande inquietação ao 

presidente Alencastro, tanto que seu descontentamento se expressava nos ofícios que 

enviava à Corte do Rio de Janeiro. Realmente, uma situação conitante que representava, 

sobremaneira, como “o poder uía simultaneamente 'para baixo', do gabinete através do 

presidente provincial, e 'para cima', dos mandachuvas locais para o gabinete em volutas 

circunvoluções que desaam as explicações simples” (GRAHAM, 1999, p. 9.) 
A promessa de benevolência havia se consolidado, tanto que, após serem libertados, 

os idealizadores e comandantes de um crime que punha em risco a segurança do Império 

brasileiro encontravam-se livres, caminhando sem nenhuma restrição entre a população, que, 
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em tempos passados, fora surpreendida pela violência por eles arquitetada. Como arma 

Valmir Batista Corrêa, “o processo repressivo deixou claro que o interesse mais premente, nesse 

momento, não era levar a julgamento os responsáveis pela rebelião, mas apenas afastá-los do 

cenário político mato-grossense” (CORRÊA, 2000, p. 77). Questão intrigante, certamente. Em 

meio a toda a incandescência política que assolava Mato Grosso, ocorreu o retorno dos mais 

temíveis líderes à província. Como a gravidade de seus atos acabou sendo olvidada pela 

Corte, a consequência oriunda dessa decisão foi provocar a insegurança política da primeira 

autoridade da província, o presidente Antônio Pedro de Alencastro:

Vim por m a vericar a existência nesta província de dois dos cinco cabeças anarquistas 
prófugos de Porto Feliz [São Paulo], José Jacinto de Carvalho e José Alves Ribeiro, que 
daqui foram enviados presos para essa Corte, onde consta vagaram por algum tempo. 
José Alves Ribeiro tendo andado oculto nesta cidade e passando-se para a Vila de 
Poconé, onde [ ilegível] e publicamente aparecendo e querendo o Juiz de paz do distrito 
fazê-lo prender, subtraiu-se a perspicácia deste. (APMT. (1833-1839). Livro 38, Estante 05, 
03 de dezembro de 1835) 

Nesse clima incandescente, o presidente Alencastro tentava a qualquer custo 

representar ao Ministro e Secretário do Império os incontáveis prejuízos e perigos que a 

presença desses homens representava para a província de Mato Grosso:

Tive que [premunir] que o comparecimento dos 5 anarquistas, cabeças principais dos 
desordeiros desta Província, que daqui foram presos para essa Corte daria causa a 
novas perturbações, e com efeito a fuga para aqui de dois desses réus, José Alves 
Ribeiro, e José Jacinto de Carvalho, como anunciei a V. Exª. no meu último ofício de 3 de 
precedente mês nº 73, muito tem  inuído e posto alguns ânimos em agitações 
aumentando consideravelmente o partido dos [celerados] que outrora sucumbidos e 
aterrados com as enérgicas providências deste Governo contra a maligna hidra da 
Anarquia, jamais ousaram aparecer ou manifestar qualquer tentativa do seu brutal 
orgulho. Não há dúvida que para incremento do mesmo partido surgido com a 
presença daqueles réus, muito tem concorrido e cooperado não só a perseguição que 
tenho feito aos dilapidadores da Fazenda Pública, como os horrorosos acontecimentos 
da província do Pará, animando nesta os inimigos da integridade e da ordem, que 
esquecidos do fatal golpe recebido em sua fecunda e inexaurível maldade se tem 
esforçado [ilegivel] em aliciar incautos habitantes para chegar a seus ns, este governo 
sempre alerta e vigilante e com dobrada atividade tem feito malograr todos os seus 
planos e desígnios.[…] tendo por seu cabeça principal o prófugo [iniciado] de 
vergonhosos crimes João Luiz Airoza, Joaquim Fernandes Coelho, e José Alves Ribeiro, 
ocultamente tinham angariado uma porção de desprezíveis ao seu partido para depois 
de assassinarem ao Presidente, comandante das Armas e Poupino, como diziam, 
passarem a execução de suas vinganças contra os mais que eles não são afetos e da 
mesma comunhão. (APMT. Livro 38, Estante 05, 03 de janeiro de 1836.)

O que nos parece relevante na passagem acima é a clareza com que o presidente 

expunha a inconstância política que a província de Mato Grosso estava vivenciando. 

Alencastro tinha clareza a respeito do perigo que os “anarquizadores” traziam à tona, em 

relação aos novos planos para acabar com a ordem pública, seja para por em prática a 

vingança contra os responsáveis pelo seu envio à Corte. Alencastro mobilizava esforços para 

que a Regência atendesse seus inúmeros pedidos de assegurar o aprisionamento dos líderes 

da sedição. Expondo seu descontentamento, ele pretendia varrer da província a “maligna 

hidra da Anarquia”, e, assim, exterminar qualquer inimizade política que pudesse prejudicá-lo. 

A esse respeito, suas escolhas teriam sido perfeitamente coerentes, haja vista que pretendia, 

antes de qualquer coisa, minimizar todos os entraves que o pudessem impedir de continuar 

como “delegado do imperador”:

Anuncio a V. Exª. a cerca da chegada nesta Província dos criminosos prófugos de Porto 
Feliz [São Paulo] José Jacinto de Carvalho, e José Alves Ribeiro, que daqui foram 
enviados presos para essa Corte. Tenho de levar ao conhecimento de V. Exª. que o 
aspecto de pequenos movimentos desagradáveis nesta cidade tem obrigado a este 
Governo a [dobrar a atividade] com algumas providências, aumentando a força 
armada ordinária contra qualquer partido que possa surgir inuído por aqueles 
criminosos, que se acham presentemente unidos com os famosos dilapidadores da 
Fazenda pública João Luiz Airoza e Joaquim Fernandes Coelho que igualmente se tem 
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declarado furiosos anarquistas. (APMT. Livro 38, Estante 05, 15 de dezembro de 1835). 

Conforme podemos observar, não há uma profunda alteração no argumento de 

Alencastro. A maneira pela qual o então presidente da província de Mato Grosso formulava 

suas críticas à presença de dois dos cinco líderes da sedição, nos mostra o quanto ele temia a 

ocorrência de uma nova “tempestade” política em Mato Grosso.

ESQUECIDOS NAS CELAS: OS PRISIONEIROS DA SEDIÇÃO 

Como vimos anteriormente, a ação da justiça ocorreu de forma dessemelhante, haja 

vista que os líderes da sedição estavam em liberdade em pouco mais de um ano, após terem 

sido enviados à Corte. Quanto aos outros prisioneiros, aqueles que não detinham nenhum 

poder sobre as questões políticas, encontravam-se há mais de vinte anos esperando suas 

sentenças, como veremos mais a frente. De fato, esses homens livres pobres permaneceram 

por muitos anos esquecidos.
Nesse sentido, a busca por uma atenuação dos sofrimentos vividos era uma tentativa 

constante, pois, como enfatizamos, as condições das prisões em Mato Grosso eram terríveis, 

sendo danosa à vida dos prisioneiros. Em 23 de junho de 1836, um dos prisioneiros, Antônio 

Eusébio de Cerqueira, recorria ao vice-presidente da província de Mato Grosso, Antônio José 

da Silva, para que sua pena fosse revista. Numa tentativa de alcançar clemência, ele 

apresentava ao vice-presidente os infortúnios que vivia na prisão localizada na fronteira do 

Baixo Paraguai:

Antônio Eusébio de Cerqueira […] se aproxima da atenção de V. Exª. aonde a virtude, e 
a Justiça tanto resplandece, e com mais profundo acatamento cheio de respeito e se 
[ilegível] animado daquela conança e daquela inata grandeza de V. Exª. como o 
primeiro a fazer eciente a Justiça e a lei emanada de um Soberano que vigia 
continuadamente sobre a razão dos seus súditos; tem o Suplicante de expor a V. Exª. o 
seu lastimoso estado […] lhe foi imposta por sentença 4 anos de prisão com trabalho, e o 
Suplicante se acha sofrendo um constrangimento ilegal […] em que impõe aos galés 
calceta no pé e corrente de ferro em cujo grau jaz o Suplicante dentro do recinto de sua 
prisão […]. Finalmente, que vendo V. Exª as razões do suplicante empunhado ao arbítrio 
de uma lei infringida, talvez mal informado: manda aliviar do castigo que não lhe 
compete, e portanto, por V. Exª. seja servido deferir ao humilde, Súplica que 
reverentemente espera. (SIQUEIRA, 1992, p. 601-602 - documento 127)  

De modo geral, caracterizados enquanto adversários da ordem, por terem 

participado da sedição em Mato Grosso, a massa desprivilegiada também se fez presente em 

muitos outros pequenos conitos armados que emergiram por todo o Império. Sendo assim, 

antes de continuarmos, torna-se necessárias algumas palavras sobre esses homens livres 

pobres.
Foram poucos os relatos encontrados que partiram desses prisioneiros, ainda que, em 

sua maioria, os documentos façam referência a eles. Mesmo assim, a nossa análise segue, 

tentando evidenciar as circunstâncias que zeram com que uns, em detrimento de outros, 

sofressem as mais sumárias punições.
De modo substancial, ao participarem da sedição, os homens pobres e livres 

vivenciaram, de forma dramática, o seu efeito, pois, como nos lembra Richard Graham, “[...] 

para tratar com os pobres livres, a elite também conava na ameaça de punição” (1999.p. 

05). Essa punição se estabelecia essencialmente, com a nalidade de manter sob o controle 

qualquer elemento que viesse a prejudicar a ordem e a tranquilidade pública. Sendo assim, o 

promotor público interino, Bento José das Neves através do libelo acusatório armava que,

[…] conforme as Leis se deve punir aos mesmos delinquentes com as penas 
estabelecidas nas mesmas Leis porque o Público interessa em se apartar do Corpo são, 
membros Corruptos para não infestar as partes mais essenciais da Sociedade. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 242 . grifo nosso).

Apesar dessa intenção de apartar da sociedade mato-grossense os responsáveis 
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pelas desordens de 30 de maio de 1834, houve apenas a punição direta dos estratos menos 

ofensivos, no que se refere à idealização de uma sedição. Como já vínhamos destacando, o 

eixo central dessa sedição se sustentava no desejo dos membros da associação política 

intitulada Sociedade dos Zelosos da Independência em obter maiores “privilégios”. Como 

arma Ivo Coser, esses homens seguiam a “[...] lógica implacável dos sertões: oprimir para não 

ser oprimido” (COSER, 2008, p. 304).
A partir desse ideário, desenvolveu-se a sedição, haja vista que, no âmbito de seus 

idealizadores, a sublevação seria um instrumento necessário para neutralizar a importância 

política e econômica dos antigos poderosos políticos de Mato Grosso. De fato, os resultados 

não ocorreram como se esperava, uma vez que houve a perseguição a alguns participantes e 

até mesmo o envio dos principais responsáveis para a Corte. No entanto, como já enfatizamos, 

as punições sumárias foram destinadas apenas aos participantes mais modestos. Nestes 

termos, o que devemos destacar é que nesse momento a legislação descentralizadora 

propiciava a existência de uma complexa rede de relações que tornava exequível a 

parcialidade da ação da própria justiça. Nesse sentido, os homens bons “[...] adotam a prática 

de construir feudos imunes à ação da lei, de onde perseguem seus adversários” (COSER, 2008, 

p. 304), desenvolvendo-se, então, a parcialidade da justiça face aos detentores de privilégios 

e especialmente a severidade frente as pessoas simples que também participaram do 

movimento. Segundo Taunay, no início das investigações,

Caiu a ação da justiça, embora sempre frouxa e parcial, com alguma severidade mais 
sobre a gente do povo, simples sequazes e broncos soldados, sendo não poucos destes 
condenados a carrinho[sic] perpétuo nos presídios militares de Miranda e Coimbra e 
vários paisanos degredados para o distrito do Norte e enviados à cadeia da cidade de 
Mato Grosso, que, anal, arrombaram, matando o carcereiro e fugindo para Casalvasco 
e daí para a Bolívia. (TAUNAY, 2001, p. 77).

Para termos uma ideia de como a ação da justiça esteve voltada para os homens 

livres pobres e como era visível o objetivo de punir severamente todos os desordeiros, ou, uma 

parte deles, devemos nos ater ao fato de que, logo no início das prisões os líderes foram 

afastados do clima de desacordo político que a província mato-grossense vivia, sendo 

desenvolvida uma grande operação voltada para a punição total dos demais participantes 

da sedição. Foram tomadas medidas punitivas com a nalidade de se ter sob controle a 

conduta desses homens (SIQUEIRA, 1992- Documento. 67. p. 451).
De um modo geral, as medidas tomadas pretendiam restabelecer a ordem, por esse 

motivo, em suas proclamações, o presidente Antônio Pedro de Alencastro dava ênfase à 

necessidade de se arregimentar forças para repelir da província os sentimentos anárquicos 

que estiveram em ebulição durante 1834. Entre suas resoluções podemos destacar o envio de 

alguns sentenciados para serem mantidos presos na fronteira, sob a guarda do capitão 

comandante militar da fronteira do Baixo Paraguai. Entre os presos enviados, estavam Tomás 

Pereira Leite, Silvestre da Costa Pereira, Joaquim José dos Santos, e Joaquim Leite Pereira, 

todos acusados de terem participação nos roubos e desordens de 30 de maio (APMT. 1834-

1835. Livro: 32/ Estante 05). Realmente, a preocupação com a vigilância sobre os prisioneiros 

era imensa, pois a sua fuga acabaria por demonstrar a falta de preparo dos responsáveis pelo 

governo da província. Tanto que as ordens dos vice-presidentes da província eram severas:

O senhor Comandante fará conservar em ferros os delinquentes com a maior vigilância, e 
sob a mais estreita responsabilidade que pesará ao Senhor Comandante remetendo um 
deles para Miranda com iguais recomendações ao Comandante daquele presídio. 
(APMT. 1834-1835. Livro: 32/ Estante 05).

Apesar das constantes recomendações, não devemos nos enganar, pois a grande 

maioria dos indiciados conseguiu se evadir e escapar da pena, embora, alguns tenham sido 

severamente punidos. Como já se disse, havia o interesse em imputar aos participantes da 

sedição os mais rigorosos castigos, entretanto, por mais que se desenvolvesse um discurso de 

que havia esforços para se impor a ordem, a tranquilidade e a disciplina, a severidade dos 
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castigos foram aplicados, em sua maioria, apenas aos participantes menos inuentes. 
É inegável o fato de que apenas as camadas mais desprestigiadas sentiram a força 

das garras de um poder que pretendia, cada vez mais, dominar as ações indesejadas. 

Realmente, a marca indelével do poder se fazia sobre as condutas e provocava ao mesmo 

tempo uma diferenciação entre aqueles que seriam por ele sumariamente punidos, e aqueles 

que seriam libertados. Nessas circunstâncias, os líderes da sedição, acabaram sendo 

libertados depois de conseguirem habeas-corpus, sendo a alegação para a liberdade 

embasada na noção de que a prisão fora efetuada sem culpa formada, fruto de ato 

arbitrário.  Possivelmente, a liberdade dos líderes esteve envolta a agremiações políticas de 

favorecimento. Enm, o que está em discussão é o fato de haver uma grande diferença no 

que se refere aos resultados de um processo que pretendia julgar “todos” os responsáveis pelos 

tristes acontecimentos de 30 de maio. Assim, enquanto os líderes da sedição alcançaram a 

liberdade pouco tempo após a sua chegada à Corte, para onde foram enviados para serem 

julgados, alguns sediciosos que tiveram participação nas desordens, ainda estavam presos 

vinte anos após a sua ocorrência. 
Evidentemente, trata-se de uma tendência, pois são incontáveis os episódios em que 

os homens bons acabaram sendo privilegiados pela justiça, sendo que em diferentes ocasiões 

se utilizaram das brechas da legislação para permanecerem em liberdade. Nesses termos, 

diante da falta de qualquer inuência, alguns prisioneiros continuavam aguardando suas 

sentenças nais, que, por mais de vinte anos, não haviam sido proferidas. Essas circunstâncias 

zeram com que, em 1854, o então presidente da província de Mato Grosso, o capitão 

Augusto Leverger, encaminhasse um ofício ao ministro da Guerra, Pedro de Alcântara 

Bellegarde, com a nalidade de resolver a situação em que se encontravam três soldados, 

uma vez que, anos após o 30 de maio, alguns prisioneiros ainda esperavam a decisão nal de 

seu julgamento. Augusto Leverger argumentava nos seguintes termos:

Illmo. e Exmo. Sr. Reiterando o pedido que z ao Exmo. Antecessor de V. Exª., em ofício nº 
126 de 30 de Maio de 1851, rogo a V. Exª. se digne tomar em consideração a sorte do 
soldado Jorge Francisco Rio, que desde vinte anos se acha preso sem esperança de ver 
terminado o seu processo. O dito soldado respondeu a Conselho de Guerra em 1835, e foi 
condenado a morte pela parte que teve nas desordens que ensanguentaram esta 
Província em 1834. O processo foi anulado pelo Conselho Supremo Militar de Justiça, e 
tendo voltado para ser reformado pelas irregularidades que continha, foi consumido, e 
bem assim a respectiva copia. Acha-se em idênticas circunstâncias o soldado Antônio 
Ferreira Maciel. Também por esta ocasião chamarei a atenção de V. Exª. sobre o soldado 
do Batalhão de Caçadores Manoel de Lima que há quatro anos foi sentenciado a prisão 
rigorosa sem que a sentença marcasse o tempo que devia durar a dita prisão. O réu 
solicitou o seu perdão em requerimento que enviei a essa Secretaria d' Estado em ofício 
nº. 247 de 22 de setembro de 1852, e em ofício nº.82 de 12 de março de 1853 remeti os 
esclarecimentos exigidos pela mesma Secretaria em Aviso de 14 de dezembro de 1852. 
(APMT, 1853-1855. Livro 135, documento 315)

O trecho revela-se fundamental, pois nele podemos observar que esses homens 

caram por longo período esquecidos nas prisões e calabouços de Mato Grosso. Muitos foram 

os que se perderam, após ter contato direto com as malhas de um poder que pretendia 

estabelecer cada vez mais um modelo regulamentador e disciplinar, que atuasse diretamente 

sobre a vida dos indivíduos. A partir dessa circunstância lastimável em que tais homens foram 

esquecidos, percebemos como esse acontecimento – a sedição de 1834 – veio transformar 

seus destinos, que, de certo modo, caram por muitos anos à margem da história.
Ao mencionarmos a situação de esquecimento a que esses prisioneiros foram 

relegados, estamos pretendendo demonstrar que esse acontecimento alcançou enorme 

dimensão a partir do momento que pessoas desconhecidas e sem inuência alguma zeram 

parte dele – uma participação que resultou em prisão e esquecimento. É certo que, ainda nos 

anos mais imediatos à sedição, alguns desses prisioneiros se zeram ouvir, tentando a todo 

custo alcançar a redenção de sua culpa – o que de fato não ocorreu.
Sendo assim, em 4 de julho de 1835, três réus estiveram nas salas de sessões do júri para 
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contestarem o libelo acusatório e dar explicações sobre suas participações na sedição de 30 

de maio de 1834. A construção de seus depoimentos vinha como uma manifestação de que 

suas participações haviam ocorrido em função de serem subordinados aos mais ilustres líderes 

desse levante. João Manuel de Araújo seria o primeiro dos três a ser ouvido e questionado pelo 

juiz de direito Antônio José Guimarães e Silva:

Foi perguntado pelo juiz de direito aonde se achava na noite de trinta de maio na 
ocasião do rompimento. Disse que se achava no Quartel por ter vindo do Campo 
d'Ourique sem saber para que m, e que foi levado de sua casa para o Campo pelo 
Cadete Antônio José Rodrigues. E perguntado o que houve na noite de trinta de maio do 
ano passado, depois que ele réu se apresentou no Quartel. Disse que se expediram 
escoltas para as casas dos adotivos, a m de os matar, e que para esse m arrobaram 
portas, e que houve roubos, e que ele não foi em escolta alguma. Foi perguntado a ele 
réu se ele executara as Ordens dos chefes dos Anarquistas, respondeu que nunca 
executou ordem alguma deles. (AUTO SUMÁRIO-CRIME DA RUSGA. Interrogatórios feitos 
aos réus no dia 4 de julho de 1835. Depoimento de João Manuel de Araújo. In: SIQUEIRA, 
Elizabeth Madureira. op. cit. p. 247 grifo nosso).

O interrogatório ainda teria continuidade, contando com a presença de uma 

testemunha, José Delno de Almeida, que, ao ser questionado, armou que João Manuel de 

Araújo fora inuente e colaborador nos acontecimentos de 30 de maio. Assim, o depoimento 

de João Manuel de Araújo, que havia sido montado com a nalidade de apresentar sua 

inocência, era contestado por esta testemunha. Feitas em tom de justicativa e, ao mesmo 

tempo, de revelação da ausência de culpa na sedição, suas palavras, em tom de negação, 

tornaram-se improváveis. 
Após a infelicidade de João Manuel de Araújo, ao ser reconhecido por João Delno 

como colaborador da sedição, chegava a vez de João Manuel Vieira ser inquirido pelo juiz de 

direito. As mesmas perguntas seriam feitas, no entanto, uma outra postura pode ser percebida 

no depoimento feito por este réu ao responder:

[…] que se achava no Quartel desta cidade, vindo do Campo d'Ourique, e que logo 
que chegou soube que o m era para se matar os adotivos, e como de fato se matou, 
arrombou-se portas, e roubou-se bens dos mesmos, e que ele Réu marchou em uma 
escolta para a casa de José Vaz Guimarães, que se deu princípio ao arrombamento, 
porém não concluíram. Foi perguntado se no Campo d'Ourique se repartiu cartuchos 
entre ele Réu e outros, respondeu que não. Foi perguntado mais quem eram os 
executores dos Chefes da Revolução, respondeu que ele Réu era um deles. Foi 
perguntado quem eram os chefes, respondeu que não sabe quem sejam e que 
executava ordens de seus superiores (SIQUEIRA, 1992, p. 248-249 grifo nosso).

De fato, uma postura diferente que nos possibilita levantar alguns questionamentos. 

Em primeiro lugar, torna-se interessante o fato de que o réu não se ter intimidado, ao armar 

que havia sido um dos que executou as ordens e que participara das escoltas e tentativas de 

arrombamento. Seria possível o réu, nestes termos, ter alguma evidência de que sua punição 

seria atenuada? Essa questão nos leva ao segundo ponto. De fato, mesmo se autodeclarando 

executor das ordens, o réu negava conhecer os “chefes da revolução”, e que apenas 

“executava ordens de seus superiores”. Estaria ele, “protegendo” os líderes da sedição, com a 

nalidade de obter ganhos com o seu silêncio? Essas questões nos reportam novamente à 

obra de Ivo Coser e sua análise sobre o pensamento do Visconde do Uruguai, na medida em 

que estamos nos referindo a uma possível rede de favorecimento, em que a força de uma 

facção política poderia decidir os rumos da justiça. Nesses termos, Coser arma (2008, p. 308):

Uruguai [Visconde] atacava a ação das facções, pois controlavam os cargos eleitos na 
localidade – juízes de paz, promotor e júri -, e a partir desse monopólio fazia uso da lei para 
atacar seus adversários e proteger seus aliados. A lei deixava de ser um instrumento 
imparcial para ser um instrumento particular.

Realmente, a lei vinha sendo utilizada enquanto um instrumento particular, voltada 

para a predominância do poder dos grandes proprietários, assim como a impunidade de 

alguns de seus atos. Prova disso foi a absolvição dos principais líderes da sedição. Numa outra 

escala, no entanto, devemos assinalar que, mesmo que o réu João Manuel Vieira, tenha 
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acalentado esperanças de que seria absolvido por uma possível “ajuda” de alguns 

“poderosos”, sua expectativa não se concretizou. Mas, antes de expormos o destino imposto a 

João Manuel Vieira, devemos nos referir ao último réu, Antônio da Silva Pamplona.
Antônio da Silva Pamplona seria o último dos três a ser inquirido, optando, em seu 

testemunho, por justicar sua participação na sedição como resultado de coação e também 

por obediência às ordens de seus superiores. Ao ser inquirido,

Respondeu que se achava no Quartel desta cidade, vindo do Campo d'Ourique, para 
aonde foi conduzido por José Verdade, José Ribeiro, e Filipe Manuel de Araújo, e logo 
que ali chegou foi ele réu entregue ao Sargento-mor […] Caetano Xavier que se achava 
montado em um cavalo, e com um lenço branco ao rosto, e neste ato disse José 
Verdade, que ele réu não queria vir, e que era caramuru, e que se não o tinha matado 
bem sabia pelo que, e aquele major fez dele réu entrega ao Tenente Sebastião, 
recomendando-lhe vigilância […] e ele réu o que fazia era tocar o rebate e fogo na 
corneta, de ordem do Tenente Sebastião […] sendo perguntado a ele réu pelas orelhas 
que assou, e mascou. Respondeu que era falsa a asserção das testemunhas que assim o 
disseram, porém digo, pois, o que ele disse, estando com duas orelhas nas mãos, disse 
que uma estava boa para comer com feijão, e a outra para beber com cachaça. (AUTO 
SUMÁRIO CRIME DA RUSGA. Interrogatórios feitos aos réus no dia 4 de julho de 1835. 
Depoimento de Antônio da Silva Pamplona.. In: SIQUEIRA, 1992 p. 249-251.)

Como podemos perceber em seus depoimentos, os réus pretendiam atenuar suas 

participações: João Manuel de Araújo armava não ter participação alguma nos terríveis 

acontecimentos de 30 de maio; João Manuel Vieira, por seu lado, dizia ter seguido as ordens 

de seus superiores, enquanto Antônio da Silva Pamplona, armava ter sido coagido. Apesar de 

seguirem essas estratégias, os réus não inspiraram qualquer complacência por parte dos 

responsáveis pela condução do processo, uma vez que foram condenados a cumprir pena de 

prisão com trabalho, uma vez que “[...] o Júri achou criminalidade, contra os Réus João Manuel 

de Araújo, João Manuel Vieira, Antônio da Silva Pamplona, incursos no artigo 85 do Código 

Criminal , no segundo caso em grau máximo” (AUTO SUMÁRIO-CRIME DA RUSGA. In: SIQUEIRA, 

Elizabeth Madureira. op. cit., p. 255). 
A partir da decisão do júri, o juiz de direito Antônio José Guimarães e Silva completaria:

Concordando com o parecer do Júri: condeno os réus João Manuel de Araújo, João 
Manuel Vieira, Antônio da Silva Pamplona na pena de prisão perpétua com trabalho que 
os obrigará a empregar-se diariamente nos trabalhos que lhes for designado, e paguem as 
custas. (AUTO SUMÁRIO-CRIME DA RUSGA. In: SIQUEIRA, 1992, p. 255).

Como se vê, esses três prisioneiros sentiram o peso e o rigor do poder e, apesar de 

terem preparado discursos que supostamente poderiam classicá-los como inocentes, ou 

apenas como executores das ordens dos seus superiores sofreram uma das mais duras penas 

do Código Criminal, a de prisão perpétua com trabalho. Não podemos, todavia, perder de 

vista que a justiça que se impunha sobre esses homens se fez parcial em relação a outros 

participantes da sedição, uma vez que ao longo dos interrogatórios feitos ainda no ano de 

1834, tais personagens foram constantemente indigitados como causadores das 

perseguições e tumultos, também receberam a benevolência da justiça, e dentre estes estava 
5João Ferreira Mendes .

Estando preso na cadeia de Mato Grosso, João Ferreira Mendes, iniciou um verdadeiro 

processo, com a nalidade de alcançar a liberdade. Uma sucessão de requerimentos, ofícios 

e certidões foram incorporados aos autos, tendo como propósito principal provar que sua 

participação na sedição se justicava por haver cumprido ordens dos seus superiores. Mais 

ainda, acrescentaria um rol de testemunhas para que fossem ouvidas e demonstrassem a sua 

inocência, o que de fato ocorreu. Sendo assim, João Ferreira Mendes se utilizou das mesmas 

ferramentas empregadas pelos demais acusados, os quais, todavia, em outra conjuntura, não 

obtiveram resultados positivos. 
É inegável o fato de que o processo que visava julgar os responsáveis pela ocorrência 

da sedição de 30 de maio de 1834 em Cuiabá tenha apresentado um caráter um tanto 

quanto parcial. Eximindo-se de um confronto direto com os homens mais inuentes de Mato 
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Grosso, os responsáveis pela condução da justiça adotaram a conduta da indulgência, que, 

por sua vez, contribuía para que cada vez mais a justiça permanecesse nas mãos dos líderes 

locais. De fato, como nos lembra Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota, essas circunstâncias 

de clemência vinham da brecha que o Código do Processo Criminal de 1832 abriu, pois, em 

vez de desenvolver um municipalismo, ele contribuiu para que surgisse uma força local que 

impunha regras e condutas que, antes de qualquer coisa, estivessem voltadas para os poderes 

locais, haja vista que,

[…] apenas criou as condições para a primazia do poder privado, que frequentemente 
agia fora dos quadros legais. Nos lugares mais distantes, surgiu a gura do caudilho, o 
futuro coronel que exercia sua autoridade sem limites. O interior tornou-se terra “sem lei, 
nem ordem e sem rei”. (LOPEZ, 2008. p. 430).

De modo substancial, essa “terra sem lei, nem ordem” também vivia essa realidade 

em função da precariedade das estruturas das prisões e também graças à conivência dos 

responsáveis pela segurança desses locais. Sem dúvida, inúmeras foram as tentativas de fugas 

dessas prisões, estando entre esses prisioneiros, João Manuel Vieira e João Manuel Araújo, os 

quais, como enfatizamos mais acima, haviam sido condenados à prisão perpétua com 

trabalho. Enquanto a tentativa desses dois tinha sido frustrada, a do dia 25 de janeiro de 1837 se 

concretizara, causando até mesmo a morte do carcereiro da cadeia de Mato Grosso:

Participo a Vossa Excelência que no dia 25 do corrente mês a uma hora da tarde indo o 
Carcereiro fazer a limpeza da Cadeia, na forma do costume, saíram todos os presos da 
dita Cadeia, pela porta, e neste ato já se apresentaram fornecidos de pólvora, balas, 
pistolas, e armas, matam o carcereiro com um tiro, dão outro na sentinela, avançam-se 
ao Quartel, que dista da cadeia cinquenta passos, surpreende o Quartel, rompem a 
caixa de guerra, arrombam a casa de arrecadação, reforçam-se de pólvora, balas, e 
armas que ali existiam, e imediatamente marcharam para o Porto aonde acharam 
embarcações, e dentro de uma moita, remos para a passagem do rio, e seguiram 
viagem para os Domínios da Bolívia. (SIQUEIRA, 1992, p. 616 - documento 134).

Como se vê, a fuga desses prisioneiros foi possível pela falta de estrutura física das 

prisões e a corrupção dos responsáveis pela força armada, pois, é certo que as armas que 

estavam nas mãos dos prisioneiros chegaram a eles a partir da prevaricação da força policial. 

Essa armativa se justica, uma vez que, em 8 de abril de 1837, teve início um processo para 

vericar a culpa do Cabo de Esquadra, Antônio Coelho Pereira, acusado de ter vendido 

armas aos prisioneiros e, assim, contribuir para a fuga (SIQUEIRA,1992, p. 621-626 - documento 

136).
Em suma, essa sedição trouxe à tona os grandes problemas que envolviam uma região 

como a de Mato Grosso, problemas estes que estavam relacionados, tanto aos conitos 

políticos intraelite, quanto à inuência que algumas camadas sociais ainda detinham sobre a 

ação da justiça. Em suma, foi a partir desse acontecimento que diferentes destinos foram 

alterados, assim como alguns enunciados de poder foram cunhados.

NOTAS
1 A sedição de 30 de maio de 1834, ocorrida em Cuiabá, no qual, mais tarde, passou a ser 
conhecida por “Rusga” – trata-se de um movimento nativista, com motivações que vão desde 
um viés étnico, ao político e econômico.

2 Ao analisar o Código Criminal de 1830, podemos perceber que as circunstâncias em que se 
desencadeou a sedição, se caracterizam como agravantes; a forma como ocorreu o ataque 
correspondem ao Art. 16 do Capítulo III, do Código Criminal do Império de 1830, no qual se 
refere às circunstâncias agravantes de um crime;  no § 1º consta que será considerado 
agravante, ter o delinquente cometido o crime de noite ou em lugar ermo;  § 8º- Dar-se-á no 
delinquente a premeditação, isto é, desígnio formado antes da ação de ofender indivíduo 
certo ou incerto; Haverá premeditação quando entre o desígnio e a ação decorrerem mais 
de 24 horas; § 12º- Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o delinquente esperado o 
ofendido em um ou diversos lugares; § 13º- Ter havido arrombamento para a perpetração do 
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crime; § 15º- Ter sido o crime cometido com surpresa  e o §  17º- Ter precedido ajuste entre dois 
ou mais indivíduos para o m de cometer o crime. In: Código Criminal do Império do Brasil. Lei 
d e  1 6  d e  d e z e m b r o  d e  1 8 3 0 .  D i s p o n í v e l  e m < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm> acesso em: 29/10/2010 Cf: 
Art. 16 do Capítulo III.

3  Uma associação política que reunia as facções de liberais exaltados e moderados.

4 “Art. 85. Tentar diretamente, e por fatos, destruir a Constituição Política do Império, ou a forma 
do Governo estabelecida. Penas - de prisão com trabalho por cinco a quinze anos. Se o crime 
se consumar. Penas - de prisão perpétua com trabalho no grau máximo; prisão com trabalho 
por vinte anos no médio; e por dez anos no mínimo” In: Código Criminal do Império do Brasil. Lei 
d e  1 6  d e  d e z e m b r o  d e  1 8 3 0 .  D i s p o n í v e l  e m < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm> acesso em: 29/10/2010.

Personagem constantemente destacado pelas testemunhas como um dos mais inuentes na 
perseguição aos portugueses e pelas escoltas que saíam de Cuiabá.
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RESUMO
O presente artigo tem como proposta estudar as fotograas utilizadas 

na venda dos lotes de terras pela Colonizadora Rio Ferro, que valorizou os 
traços culturais dos japoneses ao apresentar conteúdos étnicos para 
veracidade na propaganda de sucesso do japonês agricultor, no novo 
“El Dorado”. Para isso, foram escolhidas, duas dentre as fotograas 
veiculadas entre as famílias de japoneses que migraram, em 1952, da 
cidade de Marília, no Estado de São Paulo e se instalaram no Norte do 
Estado de Mato Grosso, nessa Colônia. Tem por recorte, a década de 
1950, quando o governo do Estado de Mato Grosso reserva áreas de 
terras devolutas para a colonização privada e japoneses estabelecidos 
no Brasil se deslocam para o Estado para formação da Colônia Rio Ferro. 
Os elementos que compõem as fotograas revelam traços culturais que 
representam o grupo étnico. O sentido está relacionado com a cultura 
dos imigrantes e com o sentimento de pertença. É importante fazer a 
diferenciação de pertencimento para se compreender o sentido cultural 
das imagens para os imigrantes japoneses.

Palavras-chave: Fotograa. Colonização. Imigrantes japoneses.

ABSTRACT
This article aims to study the photographs used in the sale of plots of 

land by Settler Rio Ferro, who appreciated the cultural traits of the 
Japanese to the present ethnic content truthfulness in Japanese farmer 
successful propaganda, the new "El Dorado". For that were chosen, two 
from the photographs conveyed between the families of Japanese who 
migrated in 1952, the city of Marilia, State of Sao Paulo and settled in the 
north of Mato Grosso, in this colony. Its cut, the 1950s, when the 
government of the State of Mato Grosso reserve areas of vacant land to 
private colonization and Japanese established in Brazil moving to the 
state to form the Colony Iron River. The elements that make up the 
photographs reveal cultural traits that represent the ethnic group. The 
meaning is related to the culture of immigrants and the sense of 
belonging. It is important to make the distinction of belonging to 
understand the cultural meaning of images for Japanese immigrants.

Keywords: Photography. Colonization. Japanese immigrants.

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

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 17 - N. 1 - Jul/2016

17

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR



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

INTRODUÇÃO

O
 presente artigo¹ pretende compreender o uso da fotograa como estratégia de 

propaganda utilizada, entre 1950 e 1960, pela Colonizadora Rio Ferro para venda de 

lotes de terras devolutas no estado de Mato Grosso a receptores imigrantes 

japoneses, vindos das Ilhas Centrais do Japão e estabelecidos nos estados de São Paulo e 

Paraná.
Para tanto, a exposição documento será dividida em dois momentos: no primeiro, 

apresentação de uma breve reexão sobre a fotograa e as teorias que embasam o estudo, 

no segundo momento, exposição da fotograa utilizada pela Colonizadora Rio Ferro nas suas 

propagandas e a leitura de uma das imagens para a prospecção de compradores no 

processo da venda de lotes de terras. Dentre as várias formas de interpretação que podem ser 

utilizadas, a escolha da referida fotograa se fundamenta nos signos que as imagens 

fotográcas representam para o grupo étnico japonês que se pretende mobilizar.

As reexões, as entrevistas e o levantamento das fontes escritas e orais deste artigo 

fazem parte da pesquisa realizada pela autora durante o mestrado pela Universidade Federal 

do Estado de Mato Grosso, nalizada em 2004, bem como das pesquisas e estudos realizados 

subsequentemente no doutorado em curso no Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal do Paraná.

A metodologia da História oral empregada na pesquisa permite entender como os 

imigrantes japoneses reelaboram as experiências vivenciadas, no momento em que os 

corretores apresentam as fotograas das terras do estado e, os elementos que vão ao 

encontro dos sonhos dos imigrantes japoneses, logo a contribuição para a decisão de migrar. 

Por isso, para Alberti, (2008, p. 165) “Uma das principais riquezas da História oral está em permitir 

o estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo 

situações de aprendizado e decisões estratégicas”.

Alessandro Portelli (2002, p, 106), em seu estudo sobre o Massacre de Civitella Val di 

Chiana, ocorrido em 1944, no qual 115 civis italianos são mortos pelos soldados alemães 

nazistas,  arma que  é papel do historiador interpretar  criticamente as fontes orais e  os 

documentos,  inclusive os relatos   que vivenciam o massacre e o sofrimento , pois  “estamos 

lidando com uma multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas, 

de uma forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas”. 

Contudo, “a memória individual faz parte da memória coletiva, mas representa um 

ponto de vista e que se modica, conforme o lugar social que se ocupa. Este lugar também se 

altera, conforme a interação das pessoas com vários meios. ” (RICOEUR, 2007, p, 133 e 134). É 

nesse sentido que os fragmentos dos relatos serão compreendidos no presente texto.

A propósito, a fotograa como vestígio do passado também fornece indícios sobre 

experiências dos sujeitos históricos e constitui uma representação do mundo social mediada 

por interesses de grupos ou pessoas. Sobre a imagem, o olhar do historiador deve-se voltar para 

as práticas articuladas, a constituição da informação, o seu sentido, a sua construção cultural 

e seus signos e, para interpretá-la é preciso analisar o contexto de sua elaboração.

O sentido de uma imagem é produto de uma representação elaborada pelo 

fotógrafo, que seleciona o que deve ser fotografado ou o melhor ângulo para registrar algo ao 

omitir ou introduzir alguma coisa. O assunto selecionado pelo autor da fotograa sempre 

envolve algum motivo do seu interior ou exterior, que resultará na representação nal. Para 

Boris Kossoy (1999, p. 146 e 147), a fotograa não pode ser compreendida desvinculada dos 

seguintes aspectos: do “processo de construção da representação” realizado pelo fotógrafo 

que, ao fazê-la, recorta um fragmento; sugestiona as multiplicidades de leituras realizadas 

pelos receptores e também de sua utilização por outras pessoas. 

A imagem fotográca pode ter múltiplas interpretações, porque depende de quem a 

aprecia, por isso sua leitura é plural, pois a resposta obtida só ocorre se houver uma troca de 
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signos, já que estes mostram o sentido da imagem. Desvendá-los é um processo de 

aprendizagem. O sentido que cada imigrante japonês atribuiu às imagens orienta suas 

expectativas e sua decisão para migrar de Marília para o norte do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, o cruzamento de fontes torna-se de fundamental importância na 

construção de um quadro de referências mais amplo para compreensão do sentido do 

conteúdo das imagens. Conhecer antecipadamente a história desse grupo em estudo torna-

se imprescindível não só para se viabilizar a utilização de fotograas durante esta pesquisa, 

como também para possibilitar ao leitor de imagens compreender o arranjo das fotos, a partir 

dos temas por elas sugeridos e pelos quais são agrupadas.

As fotograas exigem um estudo de seu signicado, pois devem ser tratadas como 

documento/monumento, na medida em que é o resultado de escolhas realizadas pelo 

fotógrafo e pelo grupo que pensa, produz, revela, manuseia e utiliza-as nas propagandas. 

Neste sentido, arma Le Goff (1996, p. 548- 549): 

O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor o 
futuro – voluntariamente – determina imagem de si próprias. No limite, não existe um 
documento-verdade [...] um documento é, em primeiro lugar, uma roupagem, uma 
aparência enganadora, uma montagem, desestruturar esta construção e analisar as 
condições de produção dos documentos-monumentos. 

Com base no acima exposto, é necessário entender a produção das fotograas 

realizadas pelos atores sociais envolvidos na trama histórica em estudo entrelaçada às 

experiências vividas. Já os elementos que as compõem revelam traços culturais que 

representam o grupo étnico. O sentido também está relacionado com a cultura dos imigrantes 

e com o sentimento de pertença. É importante fazer a diferenciação de pertencimento para 

se compreender os signicados dos signos das imagens para os imigrantes japoneses. (RUSEN, 

2014, p.205)

Nesse sentido, as fotograas, enquanto documentos, são guardadas nos arquivos das 

famílias como memória no presente de um passado vivido. Tirar o pó e compreender o seu 

sentido cultural e histórico para orientação da migração de inúmeros japoneses é papel do 

historiador e de outros pesquisadores. Para isso, é necessário entender a produção dos 

documentos de forma crítica. 

A propósito, as fotograas precisam ser interpretadas por quatro vetores: “do 

observador para a imagem, da imagem para o observador, de uma imagem para outra e dos 

retratados para o observador. Mesmo utilizando os quatro vetores nem sempre se dá conta das 

ambiguidades da linguagem fotográca. ” (LEITE, 2001, p. 155)

Há inúmeros meandros que envolvem o ato fotográco.  Nem sempre o sentido 

cultural está explicito. É na sua elaboração, recepção e leituras plurais que o sentido emerge, 

entrelaçado aos acontecimentos e situações. No caso dos imigrantes que manusearam a 

fotograa da propaganda do novo espaço, o horizonte de expectativas representa modicar 

suas vidas para melhor e foi revelado pelo espaço de experiência vivenciado pelos colonos 

japoneses que migraram.

Ao utilizar as categorias históricas da tese de Reinhart Koselleck ou seja, os termos 

“espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, para compreensão da memória dos 

narradores e a fotograa analisada, ocorre uma coordenação entre essas duas noções. 

Contudo, a experiência e a expectativa são categorias que entrecruzam passado e presente 

na consciência histórica.  A experiência é o passado presente nas lembranças dos 

acontecimentos vivenciados por cada narrador em suas histórias de vida.  Por isso, ele arma 

que: 

[..] experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes 
de comportamento, que não estão mais, ou que não precisam estar presentes no 
conhecimento. Além disso, na experiência de cada um, transmitida por gerações e 
instituições, sempre está contida e é conservada uma experiência alheia. ” (KOSELLECK, 
2006, p.309 e 310)
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Já a expectativa também se realiza no hoje, é futuro presente que está vinculado à 

pessoa e ao interpessoal que retrocede para algo que ainda não foi realizado e nem 

experimentado, mas que pode ser planejado.  “Esperança e medo, desejo e vontade, a 

inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da 

expectativa e a constituem. ” (KOSELLECK, 2006, p.310)

Assim, concebe-se que as propagandas realizadas pela Colonizadora Rio Ferro 

articulam esses presentes que se entrecruzam. A experiência de migrar e trabalhar com a terra 

é vivenciada pelos colonos em outras localidades com o horizonte de expectativa. Estes 

articulados sempre estão presentes na lembrança narrada por cada pessoa que participou do 

processo de migração para o novo espaço a ser ocupado.

O USO DA FOTOGRAFIA NAS PROPAGANDAS DA COLONIZADORA RIO 
FERRO 

Na década de 1950, no Estado de Mato Grosso, a política de colonização foi pautada 

na ocupação privada dos espaços, localizados ao norte e considerados vazios, com a 

intenção de formação de núcleos de povoamento e produção agrícola com mão-de-obra 

imigrante. 

Para o Governo Estadual e Federal, a economia mato-grossense não proporcionava 

grandes rendimentos para os cofres do Estado. Os discursos do governo armavam que sua 

maior preocupação era “colonizar” os “espaços vazios”, a m de dinamizar a ocupação 

produtiva da terra. Então, o governo estadual colocou à venda áreas terras devolutas: 

ofereceu glebas para empresas privadas que estivessem interessadas em trazer colonos para o 

estabelecimento dos mesmos em Mato Grosso.

De acordo com os estudos, para o governador na época, Fernando Corrêa da Costa, 

até 1950 “o poder público limitara-se a reservar terras sem ter estabelecido colônias 'em moldes 

objetivos e bases duradouras”. (LENHARO, 1986a, p. 51). Desta forma, sua prática discursiva 

justicava as grandes reservas de glebas² realizadas em nome da prosperidade do Estado para 

salvaguardar os interesses dos pequenos lavradores. As glebas foram demarcadas com área 

de 200.000 hectares para cada empresa colonizadora, que deveria dividi-las em pequenos 

lotes e vendê-los aos “interessados idôneos”. Em 1952 foram realizadas as seguintes reservas de 

áreas de terras devolutas para a colonização, pelo governador:

Município de Poxoréu, para ampliação do Núcleo Colonial “Paraíso”, o restante das 
terras devolutas situadas entre os rios Paraíso, Poxoréu e Jarudoboga (sic) e a Serra 
(Decreto nº 1.187, de 27 de setembro de 1951).

No Município de Barra do Garças, pelo Decreto nº 1.209, de 10 de dezembro de 1951, as 
seguintes glebas: (1) 200.000 hectares entre os rios Coluene à margem direita do rio 
Coluene, compreendendo a foz do rio Tanguro; (2) 200.000 hectares à margem direita do 
rio Xingu, com 50 quilômetros de frente para o mesmo rio e limitado ao Norte com a linha 
divisória do Estado do Pará; (3) 200.000 hectares à margem esquerda do rio Araguaia 
com 50 quilômetros de frente para o mesmo rio e limitando ao norte com a linha divisória 
do Estado do Pará.

No Município da Capital, pelo Decreto nº 1.210, de 10 de dezembro de 1951, as seguintes 
glebas: (1) 200.000 hectares na conuência dos formadores do Xingu; (2) 200.000 hectares 
entre os braços Norte e Sul do Rio Peixoto de Azevedo e a linha divisória do Estado do 
Pará.

Ainda no Município da Capital, pelo Decreto nº 1.250, de 15 de fevereiro de 1952, duas 
glebas de 200.000 hectares cada uma, nas águas do rio Ferro, desde a sua cabeceira até 
a barra do Jacamim.³

Naquele momento, houve uma grande venda de áreas de terras devolutas, 

principalmente para empresas oriundas do Estado de São Paulo, representadas como molas 

propulsoras do progresso mato-grossense. Nos discursos do Governo Estadual o 

desenvolvimento do Estado somente seria cristalizado através de uma colonização 

planicada e ordeira, ou seja, dirigida pelo Estado.
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Sendo assim, nas mensagens que o Governo do Estado enviava para a Assembleia o 

imigrante japonês era classicado como o ideal para promoção do desenvolvimento do norte 

do Estado e foi concebido como representante da ordem e da moralidade, enquanto que a 

população local era considerada incapaz para promover o desenvolvimento do Estado.  Essas 

armações se articularam ao controle do deslocamento de colonos japoneses para a Gleba 

Rio Ferro, que aceitaram migrar e abrir o novo espaço a ser reocupado.

Nesse contexto, a Colonizadora Rio Ferro Ltda. pertencente a Yassatura Matsubara 

obteve 200.000 hectares para promover a colonização com imigrantes japoneses para a qual 

utilizou, como propaganda, fotograas do novo espaço a ser ocupado pelos futuros 

proprietários dos lotes de terra.

A fotograa sempre utilizada como estratégia dessa propaganda atraiu inúmeras 

famílias da cidade de Marília no estado de São Paulo e de outros estados. Muitas dentre estas 

foram reproduzidas em tamanhos especiais, com dimensões de 20x27 cm e coladas em uma 

prancha de madeira na e   publicadas no jornal Correio de Marília, na cidade de Marília, 

localizada no Estado de São Paulo.

Contudo, as imagens fotográcas utilizadas nas propagandas das terras suscitaram 

leituras plurais entre os imigrantes, conforme a recepção e a interpretação de cada leitor. Essas 

leituras dependiam de cada ponto de vista da coletividade e, ainda mudavam de acordo 

com a geração e as relações com o meio. Tanto os colonos, como os corretores e o autor da 

fotograa interpretavam-nas de forma diferenciada.  Nesse caso, a “fotograa seria o ponto 

de encontro das contradições entre o interesse do fotógrafo, do fotografado, do leitor da 

fotograa e dos que estão utilizando a fotograa. ” (LEITE, 2001, p. 145)

Dessa maneira, as práticas sociais de utilização das fotograas nas propagandas pela 

referida colonizadora, recortam imagens das áreas de terras devolutas para oferecê-las à 

venda e, em sua maioria de autoria de Paulo Matsubara, lho do colonizador. Os signos e os 

códigos de cada imagem vão ao encontro dos sonhos e anseios de prosperidade dos 

imigrantes japoneses, como mostra o fragmento do relato do Sr. P.Y., ao narrar que, para seu 

pai, os recortes fotográcos do espaço da Gleba Rio Ferro utilizados como propaganda “[...] 

mostravam ser este o café de um ano, café de não sei o que, bananeira produzindo, verduras 
4bonitas, lindo, lindo. Meu pai pelo visto pensou, este é o lugar nosso [...].”

Por meio das fotograas foi descoberto um novo horizonte de expectativa repleto de 

esperanças de se ter boas colheitas e conseguir prosperar economicamente. A expectativa 

frustrada de muitos ao imigrarem no início do século XX para o Brasil foi renovada nas 

propagandas que continham a esperança de concretização do futuro planejado: ter terras 

para poder plantar, colher e vender seus produtos. 

Segundo o Sr. P. Y., as fotograas utilizadas pela Colonizadora representam o sonho do 

seu pai; a esperança de adquirir um espaço onde teriam terras produtivas e poderiam viver, 

conforme suas práticas culturais, em colônia junto com outros japoneses, de origem das 

províncias das ilhas centrais do Japão. O passado da origem não chegou a se realizar, mas 

confere o sentido cultural do pertencimento contido no futuro que aguarda os colonos na 

Gleba Rio Ferro. Contudo, há na fotograa a lógica de formação de sentido fundamentada no 

tempo do mito. O sentido cultural é interpretado a partir do começo. Para um historiador, esse 

tipo de formação de sentido tem suas peculiaridades: 

 “[...] se diferencia claramente entre passado e presente: o “passado” da origem com sua 
plenitude de sentido é pura e simplesmente colocado numa posição superior ao 
presente e ao passado, memorando na vida prática e ao futuro projetado 
pragmaticamente a partir dessa memoração, recebendo a primazia normativa e 
compromissiva em relação a estes. (RÜSEN, 2014, p.271)

Nessa linha, a experiência de morar com pessoas da mesma região do Japão confere 

uma continuidade do sentido cultural do grupo japonês. Para O Sr. Paulino Yamashita que 

residia com seus familiares em Ribeirão Preto no Estado de São Paulo, a origem do proprietário 

da Colonizadora e dos corretores proporcionou a conança necessária para a decisão de 
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migrar para a Gleba Rio Ferro. Na entrevista concedida ao Diário de Cuiabá, em 01 de abril de 

2001, armou que “Era um corretor japonês, em nome de uma colonizadora japonesa. Meu pai 

conou e veio”.

No Japão há grupos que representam diferenças culturais e étnicas entre a população 

japonesa, mas dois deles, os Ainu de Hohhaido e os okinawanos da Província de Okinawa, são 

considerados minoritários e não são reconhecidos como japoneses por inúmeros nipônicos. 

Essa diferenciação repercutiu no Brasil com a entrada de imigrantes japoneses de diferentes 

etnias, pois pertencer a um grupo étnico não signica possuir cultura separada, ou que esta 

não sofreu alterações ao longo da vida dos imigrantes e sim que, “em determinados espaços e 

momentos, traços culturais, se externados, demonstram a qual grupo se pertence. ” (BARTH, 

1995, 15-18).

A construção simbólica da diferença étnica sempre é marcada pelo processo 

histórico de cada grupo japonês em relação aos japoneses da Ilha Central do Japão e 

também por diferenças entre suas características culturais. No que se refere a essa questão, “a 

diferença e a identidade estão estreitamente ligadas aos sistemas de representações”. (SILVA, 

2000. p.73-102). Sendo assim considera-se que o proprietário da Colonizadora Rio Ferro, 

Iassutaro Matsubara, conhecia as diferenças culturais existentes entre os grupos no Japão e 

essas foram consideradas quando prospectou os japoneses das Ilhas Centrais do Japão para 

formação da colônia Rio Ferro. 

Muitas dessas imagens eram coloridas por processo manual, que proporcionava às 

fotograas um poder maior de persuasão, no momento da venda sobre a fertilidade do solo a 

ser reocupado. Para demonstrar o armado, a análise da primeira fotograa abaixo 

representa o homem japonês que produz verduras na área de terra da Colonizadora Rio Ferro, 

em 1955. 

 

      

 

  Fotografia 1 - Colono japonês e o cultivo de verdura na colônia Rio Ferro
         Fonte: Acervo particular da família Matsubara.

Vários elementos foram recortados pelo fotógrafo para composição do cenário do 

homem japonês com sua produção de verduras nessa fotograa escolhida. No entanto, na 

composição da representação da fotograa há dois elementos signicativos para a venda 

dos lotes de terra: o sentido cultural do homem japonês e a produção de verduras. 

O japonês que está na foto representa o grupo étnico, para o qual o colonizador 

pretendia vender os lotes de terras e formar a colônia com imigrantes e descendentes das 
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acima referidas Províncias. Nessa perspectiva, “os elementos constitutivos de um artefato 

fotográco deixam de ser puramente descritivo, no momento em que se conhecem os 

detalhes de sua história particular. ” (KOSSOY, 1999, p. 81)

 O homem de origem japonesa que segura uma couve-or representa o agricultor 

japonês que conseguiu ter seu pedaço de terra produtivo, venceu as agruras da mata e está a 

garantir a sobrevivência de sua família. A imagem concebe o japonês como desbravador, 

colonizador, homem resistente e capaz de produzir nas mais longínquas terras. Por outro lado, a 

mesma foto constrói a ideia que as terras da Colonizadora são favoráveis à agricultura, 

especialmente para os japoneses das Ilhas Centrais do Japão. 

Ressalta-se que o grupo alvo das propagandas da citada colonizadora era constituído 

por imigrantes japoneses que tinham pequenas propriedades rurais ou que não possuíam 

terras. E que ao observarem as fotograas que representavam as terras como férteis, venderam 

seus pertences, levaram o que puderam em caminhões e partiram para o novo espaço. Foram 

em busca do horizonte, cheios de expectativas que as experiências anteriores não 

conseguiram alcançar.

Portanto, por meio das imagens fotográcas e dos relatos é possível compreender como 

o Sr. Yassutaro Matsubara, proprietário da Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda., pensou a 

colônia Rio Ferro, situada no atual município de Feliz Natal, ao norte do estado de Mato Grosso. 

As outras imagens fotográcas da colonizadora representam a abertura das matas; a 

construção de pontes, da balsa, das casas e da escola; a chegada das primeiras caravanas 

de japoneses e o cultivo da terra.

Em relação ao cultivo de verduras feito por um imigrante japonês, observa-se que o 

fotógrafo coloca em primeiro plano a verdura produzida no novo espaço ocupado, envolta 

pelas mãos de um colono japonês, com a nalidade de mostrar que a terra era produtiva e que 

dava hortaliças de qualidade.  

Constata-se também que as verduras fazem parte da dieta básica dos japoneses e seu 

cultivo e colheita representam muito mais do que satisfação das necessidades básicas 

alimentares.  É sinal de manutenção dos traços culturais do grupo étnico japonês. Na memória 

do Senhor P.Y. “verduras bonitas, lindo, lindo. Meu pai, pelo visto pensou, este é o lugar nosso”. 

Por esse fragmento, percebe-se como foi signicativo, para o pai do Senhor P.Y., visualizar nas 

fotograas a produção de verduras grandes, na época da abertura da colônia Rio Ferro.

 Segundo Suzuki e Wakisaka (1992, p. 461), após a Segunda Guerra Mundial foi acrescido 

à mesa dos japoneses, já farta de vegetais, um sabor mais ocidental com consumo de tomate, 

pimentões, brócolis e couve-or. A representação da couve-or na foto signica que também 

os japoneses a incluíram em seus hábitos alimentares, após terem imigrado para o Brasil. 

Vale dizer que os japoneses, mesmo após terem adquirido hábitos alimentares de outros 

grupos sociais continuam o cultivo do que foi aprendido desde a infância. Esse fato leva à 

seguinte conclusão: “Seja como for, o imigrante japonês se tranquiliza plantando e 

contemplando verduras”. (HANDA, 1987, p. 95). Assim, homens e mulheres japoneses sentem-

se sossegados e tranquilos diante da situação e das imagens ligadas aos hábitos alimentares 

da infância deles, apreendidos no grupo social a que pertencem. 

Por isso, na ação de se alimentar, o “homem se exterioriza, exerce de certo modo sua 

posição numa sociedade particular de prestígio e distinção é um elemento permanente da 

dinâmica das escolhas alimentícias. ” (GARINI, 1987, p.11).

Ainda analisando a gura 1, observa-se a exposição da produção agrícola em um 

espaço novo de ocupação que representa, para as sociedades rurais, um local de 

autossuciência alimentar, o que permite que o dinheiro escasso possa ser empregado na terra 

e não na alimentação. Além desses elementos apresentados, a imagem ainda representa 

simbolicamente a “Terra da Promissão”, com clima ameno, fértil, sem geadas, a render 

alimentação saudável para quem a ocupar. Já na imagem abaixo, homens e mulheres 

japoneses deslam nas ruas da cidade de Marília e partem na busca de realização dos seus 

sonhos. 
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Fotografia 2 - Desle das primeiras famílias de japoneses, moradoras em Marília-SP, com destino à Gleba Rio 
Ferro, ao norte do Estado de Mato Grosso, em julho de 1953.  Fonte: Acervo particular da família Matsubara.

Nesta foto, os colonos japoneses ao deslarem nas ruas de Marília moldam sua 

identidade nipo-brasileira, preservando traços de suas tradições e integrando-se ao Brasil, pela 

participação no “desbravamento do sertão”. Eles buscam através da união grupal uma forma 

de sobrevivência, perante as mudanças que ocorrem em suas vidas com o término da 

Segunda Guerra Mundial. As modicações mencionadas anteriormente compreendem a 

reconstrução do Japão após perder a guerra.  A expectativa no horizonte é a permanência 

deles no país.

Convém lembrar, que o horizonte de expectativas dos imigrantes na década de 50, 

sofre modicações.  Passam a ver seu deslocamento denitivo no Brasil, assim como a 

naturalização dos mesmos intensicada em 1952. O sentimento de orgulho por pertencerem à 

sociedade nacional cresce entre os nipônicos. Dessa forma, eles visualizam nessa nova vida a 

possibilidade do “reconhecimento de seus direitos políticos e sociais no país de adoção e, para 

seus descendentes uma identicação com a história do país em que nasceram”. (Vieira, 1973, 

p. 98-99)

Naqueles caminhões estão os japoneses que respondem à mensagem das 

propagandas e visualizam a possibilidade de realização dos seus sonhos em possuírem terras e 

morarem entre pessoas do mesmo grupo étnico. Assim, participam da festa de despedida das 

famílias na cidade de Marília. Nesse evento, as famílias imigrantes deslam nos caminhões que 

levam seus pertences, alimentos, sementes, animais e outros, para o novo espaço de 

ocupação. 

Além das malas e outros objetos, os sonhos e a esperança de uma vida melhor estão 

presentes. A esperança estava à frente das incertezas como orientação das ações desses 

imigrantes. A partida dessas caravanas, com desles e festas delineia-se um marco simbólico 

que serve de estímulo para que outras famílias japonesas se interessem pelas terras do rio Ferro. 

Para divulgação do novo “El Dorado”, muitos japoneses tiveram sua imagem associadas às 

mensagens e na ampla cobertura jornalística da partida como estratégia veiculada na 

propaganda das terras pela colonizadora. 

Dessa maneira, o deslocamento de colonos japoneses para a Gleba Rio Ferro compõe 

uma trama vivida intensamente de forma plural.  Na trajetória dessas famílias, o horizonte de 

expectativa é articulado pelos símbolos trabalhados nas propagandas e pelas associações 

espontâneas dos indivíduos, que visualizam nas imagens do novo destino a possibilidade de 

realização de suas aspirações. Com isso o deslocamento de muitos nipônicos em terras 

brasileiras não se torna uma escolha difícil. 

Ainda assim o desejo de caminhar, ir para frente são as guras míticas construídas pelos 

discursos e experiências. Passos que abrem novos rumos e direções que imprimem sentido à 

vida, ao desejo e ao sonho. Eles se animam com o novo que surge como uma luz indutora de 

seus passos. Para muitos o caminho a seguir é o da cidade.
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Caminham do Japão para o Brasil; de São Paulo para o Paraná; de Santos para os 

trilhos da Estrada Noroeste do Brasil; para o norte do estado de Mato Grosso, para a Amazônia 

ou outros lugares em busca do novo, do sonho. Por isso Certeau (2001, p. 185) arma: “O que faz 

andar são relíquias de sentido e às vezes seus detritos os restos invertidos de grandes ambições. 

Pequenos nadas, ou quase nadas, simbolizam e orientam os passos”. 

Assim, as famílias de origem japonesa manuseiam as fotograas das propagandas e 

tomaram a decisão de migrar, como a primeira Caravana que parte no dia 03 de julho e 10 de 

setembro de 1953, da cidade de Marilia no Estado de São Paulo, cheados pelo Sr. Yoshiiti 

Narita. A primeira e a segunda caravana de colonos eram compostas por 10 famílias e trazia 

mantimentos, ferramentas e máquinas para abertura de estradas. O transporte foi realizado 

por 16 caminhões. Entre mulheres, crianças, jovens e os chefes de família migraram 54 pessoas 

nesse primeiro deslocamento. Já no segundo o total foi de 65 pessoas. No relatório elaborado 

pelo Sr. Iosihua Matsubara há a descrição do roteiro da viagem dos sonhos desses japoneses 

que se estabeleceram na Gleba Rio Ferro (1955): 

O caminho percorrido pelos desbravadores em demanda a distante região Rio Ferro, foi 
pelo Estado de Minas Gerais pela região denominada Triângulo Mineiro, cruzando o 
Estado de Goiás, pela região do Rio Verde, entrando em direção a Rondonópolis, e por 
m Cuiabá, montante de toda a distância percorrida em 1.840 quilômetros 
aproximadamente (medida calculada com velocímetro do Jeep). Cabe-nos esclarecer 
que em todo esse trecho encontramos estradas muito mal conservadas, quase 
carroçáveis, notadamente nos Estados de Minas Gerais e Goiás, melhorando, entretanto, 
no Estado de Mato Grosso, onde acham-se melhor conservadas (sic). (Relatório Histórico 
das Atividades da Firma escrito por Iosihua Matsubara - 1955)

A trajetória percorrida pelas famílias de origem japonesa é sinuosa e longa, já que 

gastaram duas semanas para chegada ao novo espaço a ser ocupado. Segundo o roteiro da 

viagem os primeiros colonos não conseguiram acessar os lotes e abriram caminhos entre 

árvores e rios, além de construírem balsas e pontes para chegada na área de terras da Gleba 

Rio Ferro. 

Dessa maneira, os colonos japoneses inuenciados pelas propagandas da 
colonizadora migram para a Gleba Rio Ferro com a expectativa de encontrar solo fértil e 
estabelecer residência no lote, no entanto a distância percorrida perfazia aproximadamente 
1.840 quilômetros sob precárias estradas e em caminhões cobertos com lonas. Em busca do 
sonho da terra visualizada nas fotograas levavam seus pertences, familiares e alimentação 
preparada e acondicionada em tambores.  Não era um transporte satisfatório, pelo contrário 
muito sofrido e complicado. Observe a fotograa abaixo.

Fotografia 3 – Colonos japoneses chegam às terras da Gleba Rio Ferro, ao norte do Estado de Mato Grosso, 

em 1955. Fonte: Acervo particular da família Matsubara.

O próprio colonizador descreve que os colonos japoneses vivenciaram situações 

difíceis no início da abertura das matas. Enfrentaram os mosquitos, a falta de água, os 

acampamentos, a falta de alimentos entre outros. Apesar de a colonizadora abrir estradas na 

mata para a chegada da primeira caravana, estas não foram o suciente para os colonos 

entrarem em seu lote de terra. Dentro da Gleba, a colonizadora construiu oito pontes todas 

foram realizadas com madeira parafusada, além das construídas sobre os rios para a 
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passagem dos caminhões. O sofrimento está nos relatos de muitos colonos e no Relatório 

Histórico da Colonizadora Rio Ferro. 

Diante desses apontamentos é importante registrar que o presente texto não tem a 

pretensão de explorar todo o potencial informativo das imagens utilizadas, mas sim de realizar 

uma leitura de fragmentos visuais utilizados pela Colonizadora Rio Ferro Ltda. para a venda dos 

lotes de terras devolutas ao norte do Estado de Mato Grosso, bem como mostrar que há vários 

elementos que podem ser analisados como o sentido cultural da origem para os japoneses.  

Nesse caso, conhecer as diferenças étnicas que há entre os imigrantes japoneses é 

fundamental para a compreensão dos traços culturais acionados por meio das fotograas 

analisadas. 

Conclui-se que, o objetivo do colonizador era formar uma colônia com imigrantes das 

ilhas centrais do Japão. Contudo, a imagem dos japoneses utilizadas nas propagandas 

proporcionou os elementos necessários para motivar a decisão de migrar de inúmeras famílias, 

pois esta estratégia veiculava informações sucientes para orientar as ações dos colonos 

como: grupo étnico, fertilidade da terra, lotes de terras entre outros. Sendo assim, o futuro 

apresentado ganhou força motivadora da ação a partir da apropriação das mensagens 

pelos colonos que visualizaram nas propagandas a esperança de realizarem seus sonhos.

NOTAS
¹ As pesquisas para elaborar o presente artigo são parte da dissertação intitulada Nas Trilhas da Memória: 

uma colônia japonesa no Norte de Mato Grosso – Gleba Rio Ferro (1950-1960) que foi orientada pelo 

professor Dr. João Carlos Barrozo, e defendida no ano de 2004 no âmbito do Programa de Pós-

graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso. 

² A expressão “reservas de glebas” representa a atitude do governo do Estado de Mato Grosso, na 

década de 1950, de controlar a demarcação das terras indígenas, demarcando áreas de terras 

devolutas, onde viviam várias etnias indígenas, como “espaços vazios” de propriedade particular do 

Estado que posteriormente foram comercializadas.

³ Mensagem do Governador Fernando Corrêa da Costa à Assembleia do Estado de Mato Grosso, na 

abertura da sessão de 1952. Convém fazer uma ressalva ao documento no item d, onde se lê Município 

da Capital, deve-se entender Município de Chapada dos Guimarães, ao qual pertencia o rio Ferro.
4Entrevista realizada com o Senhor P.Y. em 30 de setembro de 2003.
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RESUMO
Este trabalho aborda os processos de hibridação religiosa experienciados 

nos terreiros de Umbanda e Candomblé, que ocorreram no universo urbano 
compreendido por grande Cuiabá. Nas décadas de 1970 e 1980 do século 
passado a cidade foi palco de grande uxo migratório, demandando 
mudanças signicativas no seu cotidiano e em suas práticas culturais, 
principalmente àquelas ligadas ao contexto religioso de matriz afro-
brasileira. Observam-se as tramas sociais e mediações entre individuo, povo 
de santo e comunidades, operadas no agenciamento de táticas 
percebidas a partir das narrativas de alguns agentes, possibilitando 
perceber os desdobramentos culturais do universo afro-brasileiro manifestos 
na Grande Cuiabá.

Palavras-chave: Umbanda, Candomblé, Religiões afro-brasileiras.

ABSTRACT
This paper discusses the religious hybridization processes experienced in the 
terreiros of Umbanda and Candomblé, which occurred in the urban universe 
comprised of large Cuiabá. In the 1970s and 1980s of the last century the city 
was great migratory ow stage, requiring signicant changes in their daily 
lives and in their cultural practices, particularly those related to the religious 
context of african-Brazilian matrix. It is observed social plots and mediations 
between individual, holy people and communities operated in agency 
tactics perceived from the narratives of some agents, making it possible to 
realize the cultural developments of manifest African-Brazilian universe in 
Cuiabá.

Keywords: Umbanda, Candomblé, african-Brazilian religions.
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INTRODUÇÃO

A
 proposta deste texto é tecer algumas reexões acerca do universo religioso de matriz 

africana em Cuiabá, entre as décadas de 1970 e 1980, a partir das narrativas de seus 

atores. Ao acompanhar os desdobramentos sociais que brotam a partir das 

contingências históricas por eles vivenciadas, percebem-se as táticas aplicadas localmente 

por esses agentes, em operações transgressoras a um conjunto de imposições culturais que 

permeiam a nossa sociedade e sua herança judaico-cristã. Observando essas táticas e 

astúcias empreendidas pelos sujeitos, atores envolvidos no movimento de mudanças ocorridas 

nas práticas do universo religioso afro brasileiro em Cuiabá, foi possível compreender, por meio 

das pistas deixadas em seus relatos, memórias das artimanhas empreendidas na resolução de 

conitos para a legitimação de suas práticas religiosas.
Assim, aspectos relevantes relacionados à religiosidade de matriz africana aqui são 

contemplados, bem como as relações “sociais religiosas” estabelecidas nas “Casas de Culto” 

localizadas na cidade de Cuiabá. A contribuição ao legado das religiões de matriz africana é 

apresentada neste trabalho por meio de depoimentos; a memória da atuação dos seus 

praticantes, em contato com novas águas. A inserção de elementos como o turbante, as saias 

com anáguas, o instrumento musical adja, a sineta, amplamente utilizados no candomblé, 

porém bastante raros ou inexistentes na Umbanda,  passaram a ser incorporados aos rituais 

umbandistas e contribuíram para a constituição do panorama religioso de matriz africana da 

cidade.
Tal processo, se efetiva paulatinamente na capital matogrossense, a partir dos rituais 

de Umbanda e Quimbanda, diferenciando-se em relação ao que se observa nas regiões 

litorâneas, onde os candomblés, batuques, xangôs, entre outras denominações, representam 

os espaços de perpetuação da cultura de matriz africana e sua expressividade; que mesmo 

expostas a incontáveis conjuntos étnicos, se mantiveram preservadas em nações, que a elas 

atribuem sentidos distintos das suas tradições.
Sobre as referências e identicações étnicas, introduzidas no universo religioso de 

matriz africana em Cuiabá e sua circunvizinhança, nas décadas de 1980 e 1990 - período de 

intensa migração para o estado de Mato Grosso principalmente em sua capital - remetemo-

nos às práticas religiosas ligadas à Umbanda e ao Candomblé e às que foram aqui 

reproduzidas até então, compondo esse cenário com núcleos de suas tradições e várias 

nuanças. Culmina-se com o surgimento de um conjunto de valores simbólicos e culturais, por 

vezes distintos dos praticados pelos atores locais. Conforme observa Bourdieu, “a procura 

identitária é posta em ação a partir de uma atuação no campo social de forma, que, a partir 

do agenciamento do grupo cria-se uma imanência de representações perante a sociedade” 

(BOURDIEU, 1989, p. 112).
O universo religioso de matriz africana vai se constituir de práticas locais, conhecidas e 

reconhecidas por Umbanda, que abrigam individualmente modos de operarem 

diferenciados, produzindo mesclas que favorecem o incremento do exercício das práticas 

umbandistas na freguesia cuiabana, concomitante ao conjunto de fatores e eventos co-

relacionados às táticas de consumo cultural, para se inserirem no jogo das relações sociais.

CANDOMBLÉ, UMBANDA
De acordo com o dicionário Escolar da Língua Portuguesa, de Francisco da Silveira 

Bueno, a palavra “candomblé” é um “culto ou religião de origem africana que foi trazida para 

o Brasil pelos escravos” (BUENO, 1986, p. 320). Ou, utilizando o vocabulário historiográco, 

“candomblé foi o legado que herdamos da maior e mais forçosa diáspora moderna, de 

homens e mulheres oriundos de países atualmente conhecidos como Angola, Nigéria e 

República do Benim.” Podemos compreender o candomblé como uma manifestação 
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religiosa de culto aos orixás, divindades africanas que representam as forças da natureza.
Ao longo de sua trajetória histórica, as tradições religiosas de matriz africana – outrora 

transplantadas para o Brasil – têm conquistado espaços signicativos na sociedade brasileira, 

por meio da ação de seus agentes que operam inúmeras estratégias, no intuito de constituir e 

manter uma herança identitária que os aproxime culturalmente de suas ancestralidades. 
Foram muitas as tentativas de apagar a memória cultural desses povos, como por 

exemplo, a proibição do culto aos Orixás ou a subalternidade de suas práticas, entre outras. 

Evidente que nenhuma delas tenha se revelado com efeito suciente para apagar o 

sentimento de pertença de uma identidade afro-brasileira, presente em relevante 

contingente da população. Na contemporaneidade elas percorrem os uxos das cidades, 

construindo as teias de representações identitárias que permeiam a nossa sociedade. 

Segundo Wissenbach (1998):

Nos limiares do século XX, o fenômeno da mobilidade dos homens livres e a intensidade 
do processo de miscigenação impõem, assim, outras demissões para se interpretar os 
elementos constitutivos da privacidade desses grupos e os parâmetros que presidiam a 
vida cotidiana de largas parcelas da população brasileira. Mais do que formas de 
convívio intimo, dizem respeito a estratégias de sobrevivência nas quais a relação com o 
meio, os laços societários primários, os ritos do dia-a-dia e os da religiosidade popular 
tiveram de ser constantemente reelaborados, harmonizando-se às contingências de 
mudanças no vaivém habitual (WISSENBACH, 1998, p. 59).

Por conta de informações leigas, das similitudes entre elas e do forte sincretismo 

religioso, Candomblé muitas vezes é confundido com Umbanda, Macumba e/ou Omoloko – 

que são religiões brasileiras –. Destas, principalmente a Umbanda, que é uma cultura religiosa 

afro-brasileira, tem sido considerada muito mais brasileira que africana, pela forte presença 

sincrética em seus ritos. Fundada ocialmente na década 1920, na cidade do Rio de Janeiro, 

com a intenção de institucionalizar o culto, que já era praticado em suas várias nuances 

(OLIVEIRA, 2007), a Umbanda teve rápida inserção nas cidades brasileiras, tornando-se 

bastante popular em Cuiabá; como podemos perceber neste trecho da entrevista realizada 

com o Babalorixá Pai Bosco de Xangô, em que descreve sua trajetória no universo religioso 

Afro-brasileiro.

Eu sou lho e neto de umbandistas e a partir de então todo o processo ritualístico de 
umbanda eu acompanhei na infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, e 
com trinta anos de idade eu conheci o candomblé. É legal que eu destaque que mesmo 
sendo lho e neto de umbandistas eu não z nenhum ritual iniciático no culto umbanda, 
então eu preferi apenas participar como lho de umbandista, como neto de umbandista: 
ir ao centro de Umbanda tomar passes, participar de festas, mas em nenhum momento 
meus pais impuseram a minha participação como iniciado no culto de Umbanda. Então 
eu conheço a religião de Umbanda desde que eu me entendo por gente, que é uma 
religião de matriz africana muito comum na cidade de Cuiabá (BOSCO, 2010, p. 67).

A equivalência entre Candomblé e Umbanda decorre das representações 

dominantes, que consideram as expressões de religiosidades de matrizes africanas como 

sendo as manifestas nos movimentos eclesiais de base, ou mesmo as que se operam nas 

margens da alteridade da Igreja  Mas, de fato, reúne elementos muito próximos das relações .

sociais vivenciadas no Candomblé e na Umbanda. Em conformidade com o estudioso Julio 

Braga, é possível denir o candomblé a partir de um imaginário que circunscreve a crença:

O Candomblé não representa tão somente um complexo sistema de crença 
alimentador do comportamento religioso de seus membros. Ele constitui, na essência, 
uma comunidade detentora de uma diversidade herança cultural africana que pela sua 
dinâmica interna é geradora permanente de valores éticos e comportamentais que 
enriquecem, particularizam e imprimem sua marca no patrimônio cultural do país. [...] 
Neste sentido, o Candomblé deve ser entendido como um conjunto mais amplo que 
envolve, para além dos compromissos religiosos, uma losoa de vida, uma maneira 
especial de interação do homem consigo mesmo e com os elementos essenciais da 
natureza, esta última, na concepção dos afro-brasileiros, uma expressão de sacralidade 
que envolve e toma conta de todas as coisa (BRAGA apud LIMA, 2000, p. 64).

Nas representações do imaginário popular, particularmente daqueles pouco 
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informados sobre o universo religioso, Candomblé, Kimbanda, Umbanda são “tudo a mesma 

coisa, tudo macumba!”. Não reconhecem suas singularidades e distinções; como se não 

houvesse diferença entre suas teologias, liturgias e origens históricas. Há diversos estudos que 

demonstram as diferenças entre as três, e que diferem signicativamente em suas 

características essenciais e o único fato que têm em comum é a adoção de elementos da 

cultura religiosa afro-brasileira e, por brasileira, entenda-se catolicismo no molde português 

colonial.
Neste estudo, voltado para a compreensão das liturgias e dos elementos mágico-

religiosos que compõem o universo do candomblé, o terreiro é visto a partir da perspectiva do 

espaço de culto como um território nômade, lugar de passagem, de refrigério aos 

desencontros comuns ao cotidiano. Deste modo, o terreiro também possibilita perceber, com 

que facilidade as representações são recebidas pelo imaginário popular.

O TERREIRO E A CIDADE
As imagens e representações que podem ser percebidas no contexto das 

religiosidades de matriz africana, advêm deste campo fértil que é o terreiro; do que esse 

espaço de culto representa para o desenvolvimento de várias crenças. O terreiro constitui um 

universo mítico de diversas referências culturais, ligado ao momento de vida ao qual cada ator 

social está inserido e a um complexo universo ritualístico extremamente elaborado.
O terreiro como espaço de culto opera culturalmente por suas contingências 

simbólicas, atualizando as tradições religiosas por meio de práticas que remetem as suas 

ascendências, às chamadas águas conforme descrito acima. A cultura afro-religiosa inserida 

nesta movimentação tem uma ligação direta com os saberes tradicionais contidos nos 

terreiros de Candomblé e Umbanda, por ser este o espaço de desencadeamento das práticas 

afrodescendentes, mestiças. Localizados no espaço urbano, os “terreiros” tornaram-se 

referência para a identidade afro-religiosa. Na década de 1980, essa identidade e suas 

tradições estão vinculadas ao rio Cuiabá que nomeia a cidade, mais precisamente às suas 

margens povoadas pelos rituais.
O universo religioso de matriz africana em Cuiabá mobiliza-se por várias fendas, como 

as águas que escorrem das lembranças, das brumas de um passado perdido. Nos primeiros 

anos de 1980, os ritos da Umbanda, sincretizados, passam para outro plano na prática dos 

terreiros de Cuiabá, onde os médiuns chefes efetivam laços de integração de suas casas de 

Umbanda com terreiros de Candomblés de outras regiões do país. É isto que nos recorda Pai 

Edézio:
Em oitenta e um eu abri aqui meu terreiro de Umbanda, em oitenta e três eu abri meu 
terreiro de candomblé. Em 1983 eu recebi meu Deká, a feitura do meu primeiro barco foi 
minha obrigação de Deká, eu abri meu terreiro com três anos e meio de santo, eu recebi 
meu Deká em 27 de agosto de oitenta e três (EDÉZIO apud LIMA, 2010, p. 76/77).

Nas décadas de 1970 e 1980, o uxo migratório se intensica em direção a capital 

mato-grossense. E isto tem grandes consequências no cotidiano da cidade, que 

concomitantemente à sua inserção em novo contexto social traz consigo uma gama de novos 

valores simbólicos a serem agregados ao universo religioso “afro-cuiabano”, que até então 

era compreendido muito mais por suas referências religiosas locais ligadas à prática dos ritos 

da Umbanda, que por fatores culturais externos. Verica-se, com efeito, uma mestiçagem 

maior nos ritos, que até então eram bastante restritos.
Neste momento é que surgem alguns personagens como Maria Perna Grossa, médium 

da cidade que cou famosa como benzedeira, por seus feitos de cura, angariando larga 

clientela, e atendia em ambiência conjugada à sua casa particular, na Rua da Prainha. Outro 

personagem importante foi Dona Maria Amélia, que por essa época era chefe de um terreiro 

de Umbanda na Rua Estevão de Mendonça (avenidas ainda hoje centrais na cidade 

cuiabana), onde o espaço doméstico era compartilhado com os compartimentos dedicados 
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ao rito. Esse compartilhamento do espaço doméstico com o espaço do rito é singular e 

recorrente em Cuiabá - mesmo que para as federações da Umbanda alguns itens sejam 

colocados como obrigatórios, como o muro na frente do terreiro e a entrada para o corpo 

mediúnico separada da entrada reservada para a assistência. Entretanto, na maioria dos 

centros existentes em Cuiabá na época não havia muros na fachada ou alguma referência 

que os identicasse como tal. As regras do Conselho (CONDU - Conselho Nacional Deliberativo 

da Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros) estavam sujeitas às condições econômicas dos donos 

de terreiros, às contingências e improvisos da vida cotidiana (PAREDES, 2008).
Podemos identicar de maneira mais evidente nos depoimentos, que na década de 

1980 nos terreiros de Umbanda e Candomblé cuiabanos, os mesmos puderam contar com 

algum relaxamento das forças repressoras hegemônicas. Assim, esses espaços passaram a 

desfrutar de maior aceitação pública, com um sensível aumento de participantes, adeptos e 

clientela com objetivos variados. Com a continuidade dos saberes religiosos neles praticados, 

aos poucos estes espaços foram sendo tomados por indivíduos comprometidos tanto com os 

movimentos sociais organizados, quanto com os movimentos religiosos de matriz africana.
Considerando neste contingente os migrantes, que surgiam dia após dia em busca de 

boas oportunidades, isso signica também uma aproximação com novos valores culturais 

extrínsecos aos existentes na cidade.

CUIABÁ AFRO-RELIGIOSA
O terreiro como espaço sagrado possibilita ao el o contato direto com os Orixás, onde 

os mesmos se manifestam através de seus iniciados (Iaô). Na África, o número de Orixás 

cultuados é superior aos cultuados no Brasil, que se reduzem a dezesseis, que devido à 

dinâmica da oralidade, apresentam diferenciações de acordo com a nação – nação no 

Candomblé é a denominação de origem em África do culto praticado, ou a forma como se 

apresenta – com sutis diferenciações, mas facilmente perceptíveis pelos seus adeptos. Tais 

diferenciações podem dar-se tanto na nomenclatura do Orixá, como em ritmo da música no 

momento da evocação.
Em Cuiabá encontramos algumas casas que demonstram essas diferenciações, como 

é o caso da Umbanda tradicional de Pai Ayrton e Pai Joãozinho do Alá, ou mesmo nos 

candomblés de Ketu (tradição Yorubá - Nago) e de Angola (tradição Banto), onde 

encontramos representantes com casas abertas e em plena função de seus afazeres rituais, a 

manutenção de suas tradições. Deste modo, compõe-se em seu espaço de rito um lugar 

social onde os atores sociais se articulam e se misturam ao seu entorno, nas periferias 

cuiabanas. 
A procuidade deste estudo está em perceber a relevância das relações sociais 

estabelecidas a partir destas práticas religiosas, em um quadro cujas representações servem 

como mediadoras de ações complementares na sobreposição de culturas, como podem 

observar na mobilidade dos frequentadores desses espaços de culto. Resultado de uma 

sociedade reconhecidamente desigual no âmbito socioeconômico, mas também permeada 

por diferenças étnicas, que se potencializam quando se trata de questões relativas às 

tradições religiosas diferentes da tradição judaico-cristã, ou seja: a discriminação imposta está 

longe de ser superada em nossa sociedade, mas nem de longe alijada de suas tradições pela 

alteridade cultural.
Constituindo um espaço de mobilidade de pessoas, com diferentes motivações, mas 

que as imobilizam no conjunto de possibilidades de inserção nestes circuitos, mesmo que em 

visita esporádica ou prática recorrente, o ator que ocupa temporariamente esses espaços de 

culto está compondo um cenário que transcende os aspectos religiosos. Os terreiros de 

Umbanda e de Candomblé aqui estabelecidos agregam também outras implicações no 

cotidiano de seus integrantes, onde os laços de solidariedade estão entre os mais indicados.
Observa-se o tratamento dispensado aos “visitantes” dos terreiros principalmente na 
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relação existente entre os ogãs-de-couro, os pais-de-santo, lhos-de-santo, neótos e mesmo 

integrantes de outros terreiros em visitação, quando cada um toma parte nos afazeres a que 

está habilitado a fazer. Conforme o mestre de capoeira Angola Olavo,

[...] é como eu falo: você não precisa ser da casa pra trabalhar lá, se você sabe fazer é só 
pegar e fazer; tem o tempo e o convento. Se você é do santo faz os serviços mais pro [sic] 
lado de dentro; é “o convento” [referindo-se às práticas internas do rito, quase sempre 
secretas e reveladas apenas aos iniciados, prioritariamente das mesmas águas]. Se você 
não é, faz o serviço do lado de fora, é do “tempo”; serviço é o que não falta no terreiro, 
você sabe! (OLAVO apud LIMA, 2010).

Com efeito, entre as décadas de 1970 e 1990, podem-se detectar uxos e reuxos 

migratórios, que provocaram o inchamento das periferias das cidades que se encontravam na 

intersecção desses deslocamentos. A cidade de Cuiabá projetou arquétipos de modernidade 

por meio do novo recorte arquitetônico que adquiriu uma nova composição e produziu um 

novo arranjo urbanístico. De acordo com Suzana Guimarães (2002), “a necessidade de juntar 

os cacos que o movimento de ocupação separou, faz vir à tona a invenção de outro” 

(GUIMARÃES, 2002). 
Enquanto na periferia havia um movimento de adensamento urbano, tornou-se 

latente e difusa, neste processo de invasões e favelamento dessas áreas, a ausência de 

políticas públicas que pudessem atender satisfatoriamente a população que passa a 

estabelecer-se aleatoriamente. Entretanto, novas formas de viver surgem com a chegada dos 

migrantes; trocas culturais se estabelecem associadas a novas práticas simbólicas e a cidade 

vai se transformando, não só no plano físico, mas também socioculturalmente. Uma 

identidade nunca é dada, recebida ou atingida; o que existe é o processo interminável e 

indenitivamente fantasmático da identicação (DERRIDA, 1986), inventando e reinventando 

os seus cotidianos nos desdobramentos das teias sociais as quais pertençam.
Em se tratando das expressões religiosas de matriz africana em Cuiabá, este 

movimento migratório do qual a cidade foi palco nos últimos decênios do século XX, carreou 

em seu uxo um reordenamento social e religioso, estabelecendo novas práticas, que 

culminaram com o revigoramento dos laços com antigas crenças, que remodeladas, se 

encaixavam novamente ao cotidiano. Na perspectiva do surgimento de uma comunidade 

cuiabana no entorno do Rio Cuiabá, atrela-se assim uma relação nítida com a natureza, a 

paisagem e a cultura, entremeada de reexos nas águas que servem como caminho traçados 

pela rota do rio, constituinte da cidade.

 O rio Cuiabá corta grande parte do território mato-grossense, deixando por onde passa 
um rastro benéco de fartura e desenvolvimento. Tanto a capital do Estado, que toma o 
seu nome emprestado, quanto às outras cidades por ele banhadas surgiram por seu 
intermédio e ainda vivem, de certa forma uma cadeia de dependências através dele, 
cadeia já congurada desde a fundação de Cuiabá, em 1719, pelos bandeirantes 
paulistas. E o rio, que no passado serviu de caminho e entreposto para o descobrimento, 
transformou-se, desde então, em um corredor comercial e em fontes de alimentação e 
lazer para a população que se desenvolveu às suas margens (BERTOLOTO, 2006, p. 37 -
39).

A cidade de Cuiabá se edicou a partir dos reexos das águas sagradas do rio Cuiabá. 

Às suas margens, o rio se tornou elemento primordial na construção da identidade cuiabana. 

Na religião de matriz africana a água é um elemento de destaque da natureza. Pelas inúmeras 

utilizações desse elemento natural, como os banhos, para cozinhar, lavar os os de contas, 

descarregar os maus uídos, o batismo etc. A água e as margens do rio se presenticam de 

maneira híbrida no imaginário dos cuiabanos. As águas também simbolizam uma alegoria de 

retorno às nações de origem, o elemento primeiro para os Orixás. A movimentação das águas 

no uxo e reuxo, o vai e vêm do tribular dos saberes, as vagas marítimas, vai sendo 

paulatinamente incorporada ao imaginário afro-religioso de Cuiabá.
A importância das águas como metáfora também marca a iniciação de Pai Edézio.

Em 1974/1 eu entrei pra faculdade de Engenharia Civil ai teve o básico, aí depois do 



básico eu conheci meu padrinho num laboratório de Química da faculdade de 
tecnologia, ele trabalhava lá como serviços gerais, aí chegou lá ele disse assim –eu 
conheço o senhor- eu que meio assim, aí ele disse – o senhor vai ao terreiro do meu 
sobrinho- aí que eu quei mais nervoso, meu Deus do céu o que esse homem ta falando, e 
ele começou a contar as histórias do terreiro, eu já aliviei, já que amigo, aí realmente foi o 
grande divisor de águas pra mim, porque ele foi a pessoa que me orientou, que teve essa 
cabeça, lembra das coisa que eu tava te contando lá atrás, dessa chácara na Várzea 
Grande, o parque do lago não existia nem no projeto.  Ele teve lá, ele que me orientou 
como fazer a casa Exu que eu não sabia, ali me ensinou tudo aquele negócio de magia, 
no que ele foi me ensinando ele me disse – meu lho você tem que aprender pra você 
trabalhar desincorporado-, e ele  foi me explicando as coisas de feitiço. Eu acho que a 
minha mediunidade é contada pra min dessa época pra cá, porque eu passei a ter uma 
compreensão correta do que era. Porque toda a compreensão que eu tinha era quando 
o espírito falava – fala pro meu cavalinho isso, e isso, isso, isso, e isso, eu fazia, e quando eu 
via que tudo ia dá errado, eu agia como eles mandavam, umas pessoas sabiam dá 
recado, outras não sabiam. Ele não, meu padrinho foi o divisor das águas pra mim, ele me 
explicava tudo detalhado, ele que me rmou, o meu batizado foi ele que fez, 
cruzamento, me rmou na linha de São Cipriano, me rmou tudo, então eu tenho uma 
adoração por ele, meu padrinho Delmindo já foi [...] (EDÉZIO apud LIMA, 2010, p. 75/76).

Após sua iniciação, Pai Edézio passa a se dedicar exclusivamente à prática do 

Candomblé, isto durante o início dos anos de 1980. No sentido de minimizar a falta de 

conhecimento dos fundamentos contidos no Candomblé, em função do contato mínimo que 

teve com suas tradições, outras táticas foram elaboradas, como solicitar orientações por 

telefone à Mãe de santo para a realização das obrigações de seus lhos, em suas casas; ou 

manter um pequeno grupo de Ebomis pertencentes a sua família de santo, para que as 

tradições/saberes fossem a ele repassadas, e aqui então fossem reproduzidos.
Aconselhado por sua Mãe de Santo, Pai Edézio busca manter, a partir de sua 

iniciação, relações apenas com o Candomblé: “(...) quando eu fui pra Salvador e z meu 

santo, passei pro Candomblé, cou o conito, porque minha mãe é só Angola, então eu não 

vou tocar Umbanda vou car só no Candomblé, no máximo jogar búzios”. Não sendo possível 

manter essa situação consigo e nem junto aos frequentadores de seu terreiro, ele comenta:

Então o que acontece, eu passei a gostar do Candomblé e não queria mais saber de 
incorporar de preto velho de caboclo, até que aconteceram alguns detalhes, e ai eu 
falei não eu tenho que agregar valores e não desagregar, e ai eu passei ter o meu espaço 
de Umbanda, onde eu tinha feito quarto eu z meu Terreiro de Umbanda, e onde era o 
barracão de Candomblé cou só pro Candomblé, aí eu conciliei, todo sábado eu 
tocava Umbanda e no Candomblé realizava assim as obrigações e aí todo mundo queria 
ver, por que Candomblé era uma novidade em Cuiabá, então o povo cou tão incutido 
com o trabalho no Candomblé que todos os dias tinham matança, tinha sacudimento, 
tinha um não sei quê pra fazer e não sobrava tempo pra Umbanda (EDÉZIO apud LIMA, 
2010, p. 80).

Na ausência de oportunidades para manter o contato com suas águas, origem de 

suas tradições, Pai Edézio convida alguns irmãos de santo para passar temporadas em seu 

terreiro, que por serem mais velhos no santo, estes poderiam lhe transmitir os 

fundamentos/conhecimentos do Candomblé, que na ausência destes saberes culminaria por 

inibir a continuidade dinâmica do Axé e suas tradições. Pai Edézio atuando como a criança 

desordeira que Walter Benjamin (1984) relata passa a constituir seu próprio cabedal, com olhar 

atento de colecionador.

Toda pedra que ela encontra, toda or colhida e toda borboleta apanhada é para ela já 
o começo de uma coleção e tudo aquilo que possui representa-lhe uma única coleção. 
Na criança essa paixão revela seu verdadeiro rosto, o severo olhar do índio que nos 
antiquários, pesquisadores e bibliômanos continua a arder. (BENJAMIN, 1984, p. 79).

Outro fator que inibiu em parte as práticas ligadas ao Candomblé, no que se refere ao 

contexto cuiabano, foi a diculdade de se conseguir o material necessário para a realização 

da maioria dos seus rituais, como o obí e orobô, camarão seco, tempero base para inúmeras 

comidas do Orixá, dicilmente encontrados no mercado local, esse material precisa ser 

encomendado com antecedência, acionando as redes pessoais de anidades ou pagar mais 

caro pelo produto a ser encomendado nas poucas lojas especializadas em produtos religiosos 
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da cidade.
Enfrentando as adversidades com astúcia de caçador, Pai Édezio efetiva o seu 

processo de aprendizado – apesar do curto período transcorrido entre iniciação e as visitas 

rápidas ao terreiro que foi iniciado em Salvador, não tenha tornado possível – buscando uma 

forma de amenizar este problema surgido em sua trajetória religiosa. Segundo Pai Edézio, “Eu 

paguei as passagens da minha mãe, dos ogãs, dos irmãos de santo que vinham ajudar, na 

realidade eu nada sabia, aí eu paguei eles, [...] eu passei pouco tempo em Salvador, então 

não tinha como eu saber” (EDÉZIO apud LIMA, 2010, p. 78).
A proximidade com Candomblé, de fato, não afastou Pai Edézio da Umbanda e sua 

trajetória sincrética, com caboclos, pretos velhos e Exus. Por sua própria vontade e de comum 

acordo com seus lhos iniciados no Candomblé ou na Umbanda, passou a trafegar nos dois 

espaços em um mesmo terreiro, com um barracão para os trabalhos de Umbanda e 

atendimento da clientela, cando o barracão de Candomblé dedicado às práticas de seus 

ritos e festejos especícos.
Sem sobrepor uma pela outra, Pai Edézio articula uma tática reconciliadora, ao invés 

de afastar as duas denominações de matriz africana, mesmo porque, os laços 

espirituais/afetivos estabelecidos por ele e seus lhos, até então, se mantinham indissociáveis 

tanto no que se refere a sua aproximação do Candomblé, quanto a manter o estreitamento 

com a Umbanda, que passa a partir de então a contar com sutis inserções em seus rituais, 

produzindo um circuito virtuoso entre ambas as denominações.
Na prática dos ritos do Candomblé e da Umbanda em seu terreiro “Ilê De Ifá”, 

manteve um barracão para cada uma das denominações religiosas, efetivando o duplo 

pertencimento de sua casa e da maioria de seus lhos, formulando efetivamente uma prática 

que seria reproduzida por alguns terreiros e repudiada por outros. Porém com isso, passa a 

atrair maior numero de clientela, e também a difundir os fundamentos do Candomblé entre os 

praticantes da Umbanda de outros terreiros, que eventualmente, visitassem a sua casa.

Aí eu vi que eu tava [sic] desprezando a minha raiz principal, eu tava desagregando 
valores e estava ofendendo aquilo que me fez ser o pai-de-santo que eu estava sendo, 
eu tava minorando tudo, tudo vaidade, não só minha, mas de outras pessoas, o que 
aconteceu, essas pessoas que rasparam o santo comigo que já tinham seus laços de 
Umbanda tanto quanto eu, nós só estávamos esperando uma brecha pra poder 
incorporar o caboclo (idem, p. 78).

O universo religioso de matriz africana em Cuiabá produz peculiaridades que o 

concatenam com a Umbanda e, neste sentido, traz arraigado em seu cerne alguns 

pressupostos que dicilmente seriam relegados, em face da sua relevância para a 

manutenção de seus preceitos e interações dadas em seus rituais entre entidade e consulente. 

Não raro, estas relações se tornam bastantes aproximativas, como as que se estabelecem 

entre duas pessoas que se conheçam com intimidade e compadrio.
Esta relação de compadrio foi a força motriz desse cenário cosmológico, que fez-se 

presente, quase de maneira absoluta na inserção neste universo, estabelecendo por meio de 

suas liturgias os laços que fortalecem as contingências dos seus atores sociais subalternizados.
No entanto, novos elementos fundadores da mesma matriz, irão se aproximar nesta 

conjectura, em meio aos uxos migratórios vindos de todas as regiões do país, nas três últimas 

décadas do século XX, que se torna a nova fronteira a ser desbravada. Este processo, que se 

inicia timidamente e, se caracteriza basicamente por ocupar áreas rurais, logo vem a se tornar 

a nova fronteira oeste, e passa a receber brasileiros de todas as regiões que se aventuram para 

Mato Grosso. Porém nem todos chegam a se estabelecerem nos assentamentos e 

cooperativas agrícolas no interior do estado. Em pouco tempo, o indivíduo que não adquiria 

ou mantinha o seu torrão viria para as cidades engrossar as leiras subalternas de suas 

periferias.
Após as mudanças ocorridas com o processo de divisão do estado de Mato Grosso, a 

capital passa a receber também trabalhadores urbanos dos vários setores produtivos. Com 
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ares de modernidade a cidade ganha contorno para além do controle institucional. Nas 

décadas seguintes este processo se intensica, alterando o cotidiano da cidade; os traços 

culturais que outrora distinguiam a população nativa, como o falar cuiabano, ou folguedos 

típicos como o cururu e o siriri, foram se restringindo aos núcleos cada vez menores. Dessa 

correlação entre nativo/forasteiro - a qual nem sempre perpassa uma relação amistosa entre 

seus agentes - as narrativas das trajetórias individuais e os afetos produzidos irão reconduzir a 

trama do cenário religioso de matriz africana em Cuiabá, marcada pela incorporação e 

convivência de culturas e experiências rituais diversas.
Neste sentido, o elemento cultural que afeta também é afetado; ao mesmo tempo é 

vítima e algoz. Renasce reencarnado das potencialidades do movimento ao qual submete e é 

submetido; o que distância cada indivíduo em determinados circuitos, pode vir se tornar 

agente aproximativo em outros momentos propiciamente constituídos, tecendo elementos 

prováveis na imprevisibilidade individual, tal como nos sinaliza Bhabha (2007):

A cultura se adianta para criar uma textualidade simbólica, para dar ao  cotidiano 
alienante uma aura de individualidade, uma promessa de prazer. A transmissão de 
cultura de sobrevivência não ocorre no organizado musée imaginaire das culturas 
nacionais com seus apelos pela continuidade de um 'passado' autêntico e um 'presente' 
vivo - seja essa escala de valor preservada nas tradições 'nacionais' organicistas do 
romantismo ou dentro das proporções mais universais do classicismo (BHABHA, 2007, p. 
240/241).

Deste modo, podemos compreender uma reformulação de sentidos dos valores 

culturais afro-religiosos em Cuiabá. É o registro das ações desses agentes históricos que 

negociaram os dados da cultura e da tradição, e subverteram a ordem das coisas, criando 

táticas para reagir às circunstâncias desfavoráveis, o que constitui uma herança cultural não 

do escravizado, e sim a do detentor de uma cultura singular relevante na construção da 

identidade brasileira.

IDENTIDADE E REAFRICANIZAÇÃO
A africanização dos ritos de Umbanda, bem como a reafricanização do Candomblé, 

foi um movimento perceptível em Cuiabá, também mobilizado por alguns de seus agentes, a 

partir dos conitos internos individuais, que buscavam produzir uma identidade coletiva que os 

remetesse a uma raiz africanizada dos rituais e não os identicasse como atores inseridos em 

um universo de dupla militância religiosa. Ou seja, ser umbandista signicava também ter que 

frequentar os ritos católicos como arma pai Bosco:

Então havia e há uma fronteira bem denida na cabeça da minha mãe (biológica): no 
domingo eu sou católica, vou à missa, comungo, confesso, se é mês de dezembro 
participo de natal em família. Tudo como manda o gurino. Na quaresma faço culto da 
quaresma com a comunidade, tudo como manda o gurino; porém, as quintas-feiras aí 
eu sou umbandista, vou, faço meu culto, se tem que fazer defumação em casa, faço 
defumação em casa, se tem que mandar um lho tomar banho de erva, manda o lho 
tomar banho de erva, porque tal entidade mandou. Até hoje ela faz isso e a gente 
obedece (BOSCO apud LIMA, 2010, p. 69/70).

Essa situação ambígua em relação às práticas religiosas produz conito em alguns de 

seus membros, que rompem com esse modelo de atuação de sua religiosidade, no momento 

em que não conseguem admitir para si essa dupla militância, e tentam reconhecer-se 

unicamente a partir das religiões de matriz africana.  Acreditam que não devem se eclipsar por 

outra denominação que não aquela que se identique como religião, com hierarquias e 

fundamentos próprios, com função social especíca, imprescindível na opinião de Pai Bosco.

Ela está muito presente no meio de nós (risos), pra usar bem um termo católico, a partir do 
momento que as pessoas não conseguem ver com discernimento que realmente as 
religiões de matrizes africanas são religiões, e não seitas, elas são religiões, com hierarquia 
com fundamentos, com preceitos, e a partir do momento que alguns ainda acham que 
tem que ir a procissão para me redimir dos meus pecados porque eu incorporo com meu 
exu, então talvez ele não tenha a dimensão do que seja as religiões de matriz africana, 
ele precisa compreender e compreender a função social que ele tem na sociedade 
(BOSCO apud LIMA, 2010, p.  71/72).
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Essa compreensibilidade sincrética, a que remete o babalorixá, não se encontra 
apenas na Umbanda, mas permeia todas as denominações afro brasileiras, estando o 
Candomblé também inserido no contexto sincrético junto ao catolicismo brasileiro. Em parte, 
romper com este paradigma, de acordo com a estudiosa Josildeth Gomes Consorte, estaria 
“colocando em cheque a tradicional associação de crenças e práticas católicas com 
crenças e práticas do candomblé, [...] que redenia, profundamente, a dupla pertença, 
esvaziando-a do sentido que sempre tivera”. Consorte considera ainda que,

Por outro lado, sendo o sincretismo um movimento que se dá a partir do candomblé, é 
dele que parte, até certo ponto, a iniciativa de denir o que e o como sincretizar, a partir 
da face que o catolicismo lhe mostra. Deste modo, podemos supor que nem todas as 
crenças e práticas nele compreendidas tenham se destinado a cumprir o papel de iludir 
o senhor branco em relação ao catolicismo do negro escravo, como se costuma 
raciocinar, sobretudo diante da associação de santos e orixás, sua face mais popular. 
Associações menos visíveis, de conhecimento exclusivo dos iniciados e que escapam a 
esta interpretação, podem ter sido também construídas (CONSORTE, 1998, p. 4).

O movimento de torvelinho das religiões de matrizes africanas consideradas 

“impuras”, por não serem detentoras das tradições trazidas pessoalmente por africanas e 

africanos, foram corrompidas pelas condições sociais desiguais impostas a essas pessoas. 

Segundo Ivone Gebara, “o sincretismo passou a ser uma “desqualicação” armada pelos 

representantes da “religião pura”; [...] uma estratégia cultural de sobrevivência e de 

resistência de populações inteiras dominadas pela religião ensinadas pelos brancos”.  Gebara 

arma que:

Desde 1983, um movimento particularmente liderado por Mãe Stella, reivindicava a total 
separação com a igreja católica. Reivindica a autonomia dos orixás e não a sua mistura 
com os santos da igreja católica. Discussões calorosas não faltaram, sobretudo, alegando 
o caratê sincrético do povo brasileiro particularmente o da Bahia. Não quero nas análises 
que polarizam uma ou outra posição, mas apenas levantar alguns pontos que me 
parecem importantes (GEBARA, 2000, p. 408).  

 Esse posicionamento, que se opunha ao sistema sincrético operado nos terreiros de 

Candomblés da Bahia sob a égide dos santos católicos, outrora necessário às tradições afro-

brasileiras, de acordo com Consorte, incorreria em “esforço ingente de armação pública da 

autonomia do candomblé enquanto religião de pleno direito, vazado em termos de recusa 

dos qualicativos de seita ou de práticas animistas e primitivas atribuídos ao candomblé pelos 

que o estudaram no século passado” (CONSORTE 1998).
Romper com os laços sincréticos do Candomblé, para o movimento de rearticulação 

da religiosidade de matriz africana, signica romper com a lógica religiosa do dominador, com 

os elementos acoplados ao rito dos Orixás, como táticas empreendidas outrora, no sentido de 

dar continuidade ao legado cultural, hoje incongruentes e desnecessárias às comunidades 

religiosas afro-descendentes.

A associação dos santos católicos com os orixás africanos, as missas mandadas rezar 
pelos terreiros no dia dos santos católicos festejados pelo candomblé, a lavagem das 
escadarias da Igreja do Bonm na quinta-feira a ela destinada, a romaria das iaôs às 
igrejas consagradas a este m, ao término da sua iniciação, as missas de 7º dia, 3º ano, de 
sete anos, etc., por alma das iyalorixás falecidas, mandadas dizer também nas igrejas a 
este m apropriadas. Rejeitadas pelo documento enquanto frutos do candomblé, as 
práticas que davam corpo ao sincretismo, ali descritos como resíduos da escravidão. 
Consideradas necessárias à sobrevivência do candomblé durante a mesma, hoje se 
colocavam como uma incoerência (CONSORTE, 1998, p. 01).

Este torvelinhar nas águas em busca de uma reafricanização cria conitos que 

reverberam em Cuiabá entre os movimentos sociais e eclesiais de base (GRUCON, PN), 

provocando burburinhos pessoais, singulares em alguns de seus membros, que se desligam 

desses movimentos, sendo Pai Bosco e em seguida sua Irmã (biológica), os agentes a se 

inserirem no Candomblé.

O meu encontro com o candomblé foi aqui em Cuiabá, em 1998. Conheci a minha 
yalorixá aqui. Fui para jogar os búzios. Eu estava com crises existenciais e fui saber o que o 
além me recomendava, o que Ifá me recomendava. O objetivo era eu resolver o meu 
problema, eu estava passando por crises fenomenais, fantásticas, vamos colocar assim. 
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Fui colocar os búzios nesse aspecto. Eu já conhecia uma pessoa que depois viria a ser 
meu irmão de santo e fui jogar búzios com essa senhora. Nessa época ela tinha 79 anos 
de idade, uma senhora de Iemanjá, Mãe Julia de Iemanjá1. Ela tinha uma casa 
improvisada no bairro Tijucal, pois estava de passagem em Cuiabá. Ela me explicou tudo 
direitinho, que Xangô estava pedindo que eu iniciasse e já estava passando da hora de 
iniciar no candomblé e que todos esses meus problemas existenciais, as minhas crises 
eram em detrimento da minha não iniciação e eu precisava iniciar, fosse no culto de 
umbanda, ou no de candomblé, em algum lugar eu precisava fazer essa iniciação 
(BOSCO apud LIMA, 2010, p. 72/73).

Com esse encontro, Pai Bosco se insere no Candomblé de nação Keto, em pequenas 

obrigações. Dessa forma, Mãe Julia, de Salvador, temporariamente na cidade, efetiva a 

inserção do futuro Babalorixá, mas com certo cuidado, permitindo assim que o neóto reetisse 

sobre seus conitos, o que resolve, em parte, com sua inserção no Candomblé e o leva à busca 

pela africanidade. Essa reafricanização que os ritos de Umbanda e Candomblé em Cuiabá 

suscitam. Isso se reete na percepção de Pai Bosco,

A eu percebo uma mudança muito grande porque a partir do momento que, esse 
terreiro, ou essa casa de culto umbandista está em lento processo de extinção, já que 
não faz novos lhos, novos herdeiros, porque os herdeiros legítimos dessas casas de rituais 
mais antigos buscaram outras casas de ritos mais africanizados, como foi o meu caso, o 
caso da minha irmã. Buscaram o culto de candomblé, uma vez que essa casa não 
atendia mais as nossas aspirações como religiosos (BOSCO apud LIMA, 2010, 68).

Os terreiros de Umbanda ao inserirem os elementos do Candomblé em seus rituais, 

principalmente em função de seus agentes estarem procurando essas casas em busca desses 

elementos que se encontram no ritual de Umbanda ou no culto do Candomblé, vão ao 

encontro da realização dos desejos que tem em relação aos terreiros africanizados, partindo 

de uma ideia pré-concebida de africanidade, como a invenção da tradição concebida por 

Hobsbawm, discutida em Hall.

[...] tradições que parecem ou alegam ser antigas são muitas vezes de origem bastante 
recente e algumas vezes inventadas [...]. Tradição inventada signica um conjunto de 
práticas [...], de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas 
de comportamento através da repetição, a qual, automaticamente, implica a 
continuidade de um passado histórico adequado (HALL, 2002, p. 54).

Representadas adequadamente como heranças de tempos remotos em suas 

existências, muito antes de serem cambiadas para Cuiabá, como podemos observar na 

mecânica em relação à introdução de atabaque no cenário religioso cuiabano, registrado 

por Paredes: “Consta que o atabaque entrou nos terreiros cuiabanos há cerca de quatro 

décadas, através de um médium que se iniciou no Rio de Janeiro” (PAREDES, 2008, p. 38). Ao 

considerar que para a efetivação da musicalidade produzida pelo atabaque como pratica 

recorrente na Casa de Culto, precisa deter certas destrezas no manuseio do instrumento, antes 

de tudo em relações profícuas com a religião dos Orixás vivenciadas no seio das culturas.

[...] a questão da identicação nunca é a armação de uma identidade predada, 
nunca uma profecia auto cumpridora – é sempre a produção de uma imagem de 
identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. A demanda da 
identicação – isto é, ser para o outro – implica a representação do sujeito na ordem 
diferenciadora da alteridade (BHABHA, 1998, p. 77).

Assim, no cotidiano das práticas efetivadas no universo religioso de matriz africana em 

Cuiabá, nas representações culturais dos sujeitos que transitam neste universo místico, 

agenciando desdobramentos no intuito de apartar os laços sincréticos dos ritos afro-brasileiros, 

esses atores estabelecem neste palco, adaptações que apostam na conexão conciliatória 

dos rituais para a sobrevivência dos ritos de matriz africana.
No entanto, salvo as simplicações ritualísticas que essa aproximação possa ocasionar, 

principalmente em relação as adaptação feitas e que podem ser percebidas nos relatos 

supracitados, a reexão que nos suscita parte do princípio da individualização de cada uma 

das denominações, que buscam, ao longo de suas trajetórias históricas, demarcarem as 

fronteiras de seus rituais a m de promover o reconhecimento e a legitimação de suas 
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tradições, mas que nem sempre encontram ressonâncias entre seus praticantes. 

Principalmente se considerarmos o fato de seus atores estarem inseridos em denominações 

religiosas distintas, e levando-se em conta que a identidade religiosa revela peculiaridades 

nem sempre tão sutis, que no caso da Umbanda e do Candomblé, compartilham de certa 

maneira alguns princípios fundadores, como nos aponta o teórico Reginaldo Prandi.

Desde o início as religiões afro-brasileiras se zeram sincréticas, estabelecendo 
paralelismo entre divindades africanas e santos católicos, adotando o calendário de 
festas do catolicismo, valorizando a frequência aos ritos e sacramentos da igreja. Assim 
aconteceu com o Candomblé da Bahia, o Xangô de Pernambuco, o Tambor-de-mina 
do Maranhão, o Batuque do Rio Grande do Sul, e outras denominações. (PRANDI, 2003, p. 
16).

Em função das questões cotidianas surgidas no universo religioso cuiabano no período 

abarcado nesta pesquisa, as contingências deste momento histórico, em que os 

antagonismos culturais se fazem visíveis por conta da rápida inserção de elementos externos 

aos aqui praticados, a população local não se sentia preparada culturalmente para vivenciá-

los. Estes elementos externos colocam os ritos locais em xeque e potencializam de certa forma 

a assimilação dos fundamentos surgidos no uxo das águas que invadem as margens 

cuiabanas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste momento, os movimentos eclesiais e outros movimentos populares inseridos no 

cerne da Igreja Católica, passam a discutir as relações de pertencimento, de signicação e de 
ressignicação dos valores afro-brasileiros, vivenciados nas práticas cotidianas desses atores, 
seja por meio do uso de roupas/cabelos que remetem a uma identidade étnica, seja na busca 
de saberes que deem sustentação a essa identidade, neste caso, os saberes da Umbanda e 
do Candomblé.

A confrontação desses valores foi assimilada conforme um abalo sísmico (BRANDÃO, 

1997, p. 294), ou seja, a tensão gerada mediante essas duas potências desejantes somatizam, 

assim, movimentos de mestiçagem, no universo religioso de Cuiabá. Isso revela que, “em suma, 

toda época refere o passado no interior da própria cultura e, portanto, reformula-o num 

sistema do saber em que cada conhecimento convive contemporaneamente com todos os 

outros” (CALABRESE, 1987, p. 193).
Ao questionar os valores simbólicos individuais dos agentes, a partir do que eles 

representam como herança cultural, os movimentos sociais atuaram no meio de onde foram 

re-produzidas novas relações com o legado afro-brasileiro, fortalecendo o anseio de alguns de 

seus militantes em reconhecer-se no outro que se apresentava, afetando-se dele, das 

representações marcadamente africanizadas: tranças, roupas, colares, nomes africanizados 

(Caiodê, Kiuamê), mas principalmente a religião que reverenciava deuses africanos e suas 

tradições.
Como num espelho d'água que captura a imagem do novo apropriando-se dela e 

reetindo como própria, a imagem que se constrói do encontro entre imagem que se reete 

com a sua profundidade, revela uma imagem mesclada, que se compõem a partir da fusão; 

imagem que insiste em produzir sentidos opacos, que não passa de uma miragem vista de 

longe no sonho de inversão.

NOTAS
1
 O termo faz referência ao elemento não só por sua importancia liturgica dentro dos rituais 

afro, bem como a sua dimensão telúrica e aos saberes ancestrais transmitidos pela oralidade.

2  Pai Bosco de Xangô ou João Bosco da Silva, Mestre em História pela UFMT, consultor de cultura 
afro da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, tendo seu Terreiro de Candomblé 
de Nação Ketu inaugurada em 31/07/2010.
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 3 Após sete anos como Iaô, ofertadas as obrigações devidas, o iniciado é levantado EBÔMI. A 
situação do Iaô que passa à ebômi é modicada, pois ao receber o DEKÀ (cuia do axé), 
poderá iniciar outras pessoas, assumindo a direção de outro barracão. Caso não assuma tais 
responsabilidades e continue na mesma casa, assumirá funções especícas como Mãe-
Pequena ou Pai-Pequeno, organizador de rituais, etc.

 4 
É um fruto indispensável em rituais do Candomblé, também conhecido como Noz-de-cola, 

seu nome cientíco é cola acuminata. Usado principalmente no ritual de Ori, Ebori e feitura de 
santo.

 5
 Um fruto muito utilizado no Candomblé assim como o obi. Importantíssimo e imprescindível 

em inúmeros atos do culto aos Orixás e divindades de outros cultos africanos.

6  Movimentos que agitam as águas, produzidos pelo redemoinho. Alude o retorno à pureza 
religiosa.
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RESUMO

Este artigo trata da espacialização de quilombos em 03 diferentes 
Regiões do nosso País.  Quilombo dos Alpes, na cidade de Porto Alegre 
(RS); Quilombo do Capão do Negro em Várzea Grande (MT) e Quilombo 
dos Palmares em União de Palmares (AL). Símbolo de centenas de anos 
da escravidão no Brasil, os territórios quilombolas expressam o sentido de 
resistência dos escravos afrodescendentes, ou seja, daqueles que 
bravamente não sucumbiram à escravidão.

Palavras-chave: Quilombos. Afrodescendentes. Escravos.

RESUMEN

Este artículo se ocupa de la distribución espacial de los quilombos en 
03 diferentes regiones de nuestro país Quilombo de los Alpes, en Porto 
Alegre (RS).; Quilombo Negro Capon en Várzea Grande (MT) y Palmares 
Palmares en la Unión (AL). Símbolo de cientos de años de esclavitud en 
Brasil, la quilombolas expresar el sentido de la resistencia de los esclavos 
de ascendencia africana, es decir, aquellos que valientemente no 
sucumbió a la esclavitud.

Palabras clave: Quilombo. Ascendencia africana . Esclavos.
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INTRODUÇÃO 

A
 história dos quilombos no Brasil e em outras partes do globo tem sido pesquisada por 

vários estudiosos e abordada sob os mais diferentes aspectos. Reis e Gomes (1996) 

armam que, aproximadamente, 15 milhões de pessoas de origem africanas teriam 

sido encaminhadas para a América, via tráco de escravos, sendo esse tráco mercantil 

bastante frutífero para os principais Estados modernos, seus maiores beneciários. Estima-se 

que do total cerca de 40% seja o número de negros africanos que teriam chegado ao país 

como força para o trabalho que movimentou engenhos, senzalas, fazendas de plantações, 

minas e cidades. 
Conforme referencia Siqueira (2002, p. 122):

O tratamento dado ao escravo, considerado uma mercadoria, era revestido de 
extrema violência, sendo por qualquer motivo, espancado e, em caso de reincidência, 
era amarrado em tronco e açoitado, muitas vezes até a morte. Foi devido a esses maus 
tratos e ao desrespeito como eram tratados que surgiram reações, marcadas por 
assassinatos de feitores, de trabalhadores livres brancos e até mesmo de senhores. 
Outras vezes, devido aos intensos castigos corporais e morais, eles fugiam para locais 
distantes, onde se encontravam com seus irmãos de sina: eram os quilombos. Neles se 
refugiava uma população variada – negra índia e branca pobre – que, fugindo à 
opressão sofrida, optavam por viver livremente. A esses fugitivos dava-se o nome de 
quilombolas. 

Motivou o interesse pelo aprofundamento dessa reexão, inserida no âmbito do 

tráco de escravos, a visita realizada ao Quilombo dos Alpes, na cidade de Porto Alegre - RS, 

em novembro de 2014, por ocasião da realização do III Seminário Nacional sobre Múltiplas 

Territorialidades.
Rememorando a visita de um grupo participante do referido Seminário ao Quilombo 

Morro dos Alpes, localizado em um morro acidentado, lembramos que o ônibus partiu para 

essa visita, programada no evento, às 14h do dia 06/11/2014, onde permaneceu até às 18h00, 

ouvindo relatos dos afrodescendentes moradores do local e, posteriormente, percorrendo os 

arredores da casa no alto do morro. 
Na chegada ao local, o grupo foi recebido por Clarice (Fig.1) que na acolhida deu as 

primeiras informações. Na sala seguiu-se uma sensibilização em uma grande roda (Fig. 2) com 

a participação de Rosângela da Silva Elias, mais conhecida por Janja, uma das netas da 

matriarca, a qual explanou sobre a posse da terra nesse quilombo.

Fig. 1- Acolhida aos visitantes. Foto Bordest, 2014
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Fig. 2 - Sensibilização em grande roda. Foto Bordest, 2014

Após os relatos de Janja e de outros membros da família, realizou-se uma caminhada 

no entorno da casa edicada no topo do morro e de onde se tem uma aprazível vista da 

paisagem urbana de Porto Alegre (Fig. 3). Comentou-se que a bela vista do local de onde se vê 

a cidade provoca o assédio de especuladores imobiliários. 

Fig. 3- Panorâmica
Foto Bordest, 2014

Retornando à residência quilombola, ao nalizar o trabalho de campo e como  

fechamento da acolhida, foi servido um lanche para todos os participantes, seguindo-se a 

despedida. O retorno do trabalho de campo deu-se às 18h00, quando o ônibus deixou os 

passageiros no centro da cidade de Porto Alegre, local onde o grupo se dispersou motivado 

pela forte chuva que precipitava naquele momento.  
Ampliando o estudo inicial sobre os quilombos, segue a descrição de outros dois, 

localizados em outras regiões do país. O caminho metodológico percorrido no 

desenvolvimento dessa pesquisa levou a considerá-la como Relato de Experiências, inserido 

no Estudo de Casos, com abordagem fenomenológica. Seguem os procedimentos adotados: 

visita in loco para ouvir relatos dos moradores sobre sua trajetória no seu contexto espacial; 

pesquisa bibliográca, apoiada em autores que possibilitaram conhecer o tema e a área.  

Dentre eles, Reis & Gomes (1996); FUNARI (2008); Simione (2008), Monteiro (s/data), que  

complementaram informações obtidas na experiência de campo. Outros autores, como 

Bogdan e Biklen (1982 também contribuíram para a articulação com a base teórico-)  

metodológica.  
Assim, objetiva-se com este texto apresentar reexões iniciais sobre aspectos práticos e 

teóricos referentes à espacialização de três quilombos de diferentes regiões do País, buscando 

compreender o sentido dos acontecimentos. 
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 ESTUDO DE CASO COMO ABORDAGEM
Como trabalho de investigação, tomamos aqui o estudo de caso enquanto 

metodologia essencialmente exploratória e descritiva, servindo para obter informações 

preliminares acerca do respectivo objeto de interesse. Descritivo, porque pretende descrever, 

isto é, dizer como é o caso em apreço, mas com uma perspectiva interpretativa, que procura 

compreender o mundo do ponto de vista dos sujeitos participantes da investigação. 
Assim, a inspiração teórica está assentada na abordagem qualitativa na perspectiva 

interpretativa, baseada na fenomenologia, tendo como categoria central a perspectiva de 

que a atividade humana é fundamentalmente uma experiência social, em que cada um vai 

constantemente reelaborando signicados. 
Num estudo de caso interpretativo, pode-se conhecer a realidade vista pelos atores 

que nela intervêm diretamente. Nessa perspectiva Bogdan e Biklen (1982), consideram que 

formas múltiplas de interpretar experiências estão ao alcance através da nossa interação com 

os outros. Insistem, com ênfase, na preocupação que os investigadores precisam 

compreender o pensamento subjetivo dos participantes.
A ideia de fugir à repressão nos leva à reexão de Rosa Maria Vieira Medeiros (2009, p. 

217), para quem “o território pode mesmo ser imaginário e até mesmo sonhado. E, é a partir 

deste imaginário, deste sonho que sua construção tem início”.  Nessa medida, a 

territorialização sonhada vai além da sua localização. O sonho da territorialidade quilombola 

perpassa igualmente pela mente dos escravos e seus descendentes, em diferentes regiões do 

Brasil, antes mesmo da conquista do lugar. 
A perspectiva interpretativa é, sobretudo, uma orientação teórica que se apoia em 

duas grandes correntes. Por um lado, na fenomenologia, que se preocupa em compreender 

os sentidos, acontecimentos e interações das pessoas ordinárias, nas suas situações 

particulares. Por outro lado, no interacionismo simbólico, que tem como principais pressupostos 

o de que a experiência humana é medida pela interpretação – não tendo os objetos, as 

situações e os acontecimentos signicados em si mesmos, mas sim atribuído pelas pessoas; 

estes sentidos são produto da interação social entre os seres humanos e, ainda, estes sentidos 

são produzidos e modicados através de um processo interpretativo que cada pessoa vive 

permanentemente ao lidar com os símbolos que vai entrando no seu dia-a-dia (MELTZER; 

PETRAS; REYNOLDS, 1975). Com esse aporte teórico, buscamos construir a base deste estudo, 

complementado com os conceitos de território e territorialidade.
O sentido de territorialidade, conforme Saquet (2007) procura demonstrar a 

interdependência entre espaço e território, armando que ambos estão ligados e são 

indissociáveis. O mesmo autor entende que a territorialização é multiescalar: imaterial, e 

também material e, ao mesmo tempo, simbólica. Os territórios manifestam-se (concreta ou 

simbolicamente) nos lugares, porém, a territorialização combina “aspectos gerais ligados ao 

movimento de reprodução da sociedade e da natureza, (...) com elementos especícos de 

cada lugar”. (SAQUET, 2007, p.127).
A abordagem territorial de Saquet (2007) parte do entendimento de que os territórios 

são determinados por ações locais e também por forças externas (nacionais e internacionais) 

ligadas à dinâmica econômica, política e cultural. Essas relações de poder, produtoras dos 

territórios, estão em movimento, daí serem eles uidos, podendo ser temporários ou 

relativamente permanentes.

Conforme Candiotto e Santos (2009, p. 320):

A partir de armações de Saquet e outros estudiosos do assunto, pode-se armar que o 
território vai além de uma delimitação física (areal), pois inclui relações de poder (ações) 
que se efetivam em determinadas extensões terrestres (territórios-zona), mas são 
inuenciados pelas redes de circulação, comunicação (territórios-rede) e pela 
identidade de indivíduos e grupos sociais, correspondente a uma combinação da 
dimensão material com a simbólica   .
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Estes são componentes essenciais do território e sua concretização requer, 

necessariamente, apropriação, dominação ou controle.

CONHECENDO QUILOMBOS NO BRASIL
 
Como referenciado, o texto foi redigido a partir da experiência de um conhecimento 

presencial de visita ao Quilombo Morro dos Alpes-RS. Na literatura, buscamos referências sobre 

o quilombo símbolo do País - o Quilombo dos Palmares-AL e, ainda, sobre o quilombo urbano 

Capão do Negro-MT. Particularizando a comunidade Capão do Negro, tive oportunidade de 

conhecê-la, ainda com características originais, pessoalmente na minha infância, em meados 

do século XX. 
O texto destaca, com brevidade, os seguintes elementos: características gerais, 

economia, organização, lideranças e repressão nos três quilombos. Desse modo  ,

apresentamos na sequência exemplos de quilombos em três regiões do Brasil:

1- Quilombo Morro dos Alpes em Porto Alegre (RS)
2- Quilombo do Capão do Negro, atual Cristo Rei em Várzea Grande (MT)
3- Quilombo dos Palmares (AL)

2.1 - QUILOMBOS MORRO DOS ALPES – quilombo urbano localizado em Porto Alegre,  

encontra-se na Etapa de Reconhecimento, da qual recebeu Certidão emitida pela Fundação    

Cultural Palmares e conta com associação quilombola bastante atuante (Fig. 4)

 
Fig. 4 - Cartaz da Lei 9.605/98 Art. 64. Foto Bordest 2014

Características gerais

O Quilombo Morro dos Alpes é uma comunidade quilombola urbana, localizada na 

cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. É formado por cerca de 70  

famílias que vivem nos Altos do Morro dos Alpes, na Estrada dos Alpes, divisa entre os bairros 

Cascata e Teresópolis. Essas famílias são descendentes de Edwirges Francisca Garcia (Fig.5), 

nascida no nal do século XIX e falecida em 1988, com mais de cem anos de idade, que para lá 

teria ido, como escrava fugida de uma chácara na região do bairro Lami e se estabelecido 

com seu segundo esposo entre o nal do século XIX e início do século XX. Ali nasceram três de 

seus quatro lhos. Os membros da comunidade: netos, bisnetos, tataranetos e agregados, 

formam a comunidade e convivem com as memórias e conhecimento da natureza (uso das 

ervas nativas, manuseio com pedras), os quais foram transmitidos por Edwirges que faleceu 

com idade avançada. Atualmente os descendentes da matriarca habitam os altos do Morro 

dos Alpes, sendo que alguns moram ao longo da própria Estrada dos Alpes. 
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Fig. 5 - A matriarca Edwirges Francisca Garcia
 Foto Bordest, 2014.

Organização

Rosângela da Silva Elias, mais conhecida por Janja (Fig. 6), conta a história da posse da 

terra. Referindo-se à linhagem por parte de mãe, diz que são três núcleos entre casados e 

amigados, que se encontra hoje na sexta geração por parte da avó materna. Conta que a 

avó (Edwirges) não sabia que havia terminado a escravidão quando chegou nesse local. No 

passado, a área era uma mata fechada, havia onça que atacava as pessoas, por isso o nome 

de Boca da Onça. Ali, Edwirges teve três de seus quatro lhos. Nesse quadrante, não havia 

estrada, havia apenas uma trilha, ou só uma picada no meio do capão. D. Edwirges Francisca 

Garcia chegou ao Morro dos Alpes no nal do séc. XIX, fugida, a pé, com seu segundo marido, 

Antônio Ramos, e um bebê, e foi tomando conta desse espaço. Aí teve mais três lhos. 

Fig. 6 – Janja explanando. Foto Bordest, 2014

Janja comenta, ainda, sobre a disputa pelo território, lembrando que teve três irmãos 
assassinados em 2004, por um vizinho. Esse fato ocorreu quando construíram casas na parte 
inferior da encosta. Referindo à demarcação de território, lembra que, plantam bambu, café, 
ervas medicinais etc. Hoje, estão buscando também abrir as portas para educação e saúde: 
“Há muitas crianças aqui, há necessidade de creche”.  Interpelada sobre o que é um 
Quilombo? Janja respondeu: “É abrir a porta para todos. Cada um de uma cor. Viver em 
harmonia. Trocar e estar junto. Todas as casas em círculo”. Segundo ela, por muito tempo não 
tinham conhecimento do que é o racismo. Nessa mesma sala estava uma senhora idosa (avó) 
cuidando das crianças na creche, denominada “Creche da Vovó”, onde cam muitas 
crianças enquanto as mães trabalham. (Fig.7).
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 Fig. 7 - Creche da Vovó. Foto Bordest 2014

Economia 

Segundo Janja, nesse lugar já houve a catalogação de 170 ervas para banhos, 

comestíveis, medicinais etc. Entre as atividades agrícolas que existiam e continuam existindo 

no local, destacam-se: prática do extrativismo de brotos de bambu e de outras ervas nativas, 

criação de cabras, porcos, aves e cultivo de pomar e canteiros de ervas medicinais, além de 

trabalho com pedras.

Liderança

Atualmente, dentre os descendentes da matriarca (netos, bisnetos e tataranetos) que 

habitam os altos do Morro dos Alpes destacam a liderança de Edwirges Francisca Garcia 

(falecida em 1988), que, entre o nal do século XIX e início do XX, tomou posse do local. Hoje, 

sua neta Janja (Rosângela da Silva Elias) pode ser considerada a nova líder do Quilombo Morro 

dos Alpes, que, ao lado de outros grupos de associados quilombolas em Porto Alegre, busca o 

reconhecimento jurídico do lugar que hoje abriga mais de 170 pessoas.  (Fig. 8).

                                      

Fig. 8 - Associação Quilombo dos Alpes    Foto Bordest 2014

2.2 - QUILOMBOS CAPÃO DO NEGRO - quilombo urbano situado no município de Várzea 

Grande – MT encontra-se atualmente no aguardo da Certidão a ser expedida pela Fundação 

Cultural Palmares e legalizada pelo INCRA.
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Histórico

Com base em escritos de Ubaldo Monteiro, o major João Vieira de Azevedo, falecido 

em 1912, foi o primeiro proprietário das terras do atual bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea 

Grande, Mato Grosso. João Vieira de Azevedo foi casado com D. Escolástica da Costa Ribeiro 

de Azevedo, que faleceu em 1933. Naquela época, após a margem direita do rio Cuiabá, só 

havia a estrada Boiadeira, que demandava ao município de Nossa Senhora do Livramento. 

Essa grande área tinha como sede a chácara São João, em cujo casarão, anualmente, se 

realizava as conhecidas festas de São João, no mês de junho. Em volta do casarão foram 

construídos dois grandes galpões abertos, nos quais foram acomodados alguns de seus 

escravos, viajantes de passagem e suas cargas que ali chegavam, não raro, de N. S. do  

Livramento. Aí, os viajantes armavam suas redes e pernoitavam. A chácara São João manteve 

escravos até 1939. São lembrados os nomes de Querubina e seu marido João que foram 

criação da casa de D. Escolástica além de Elisa, Catarina, Nhô Du, Ubirajara, Chico Bugre,  

Trunqué, Serzeredo, entre outros. Um deles, Ubirajara, ganhou liberdade já em poder de 

Abelardo Ribeiro de Azevedo, conhecido por Belinho (1888-1958), lho primogênito do casal  

Dona Escolástica (Nhá Corá) e João Vieira de Azevedo. Ubirajara viveu até meados dos anos 

cinquenta do século XX. O jornal A Gazeta, de 16 de março 1996, trouxe uma entrevista com D. 

Neuza Ribeiro Monteiro da Silva, neta de D. Escolástica, que, discorrendo sobre o antigo Capão 

do Negro, hoje bairro Cristo Rei, reforça a tese de que o bairro em sua origem seria um 

remanescente quilombo. Arma D. Neuza ter conhecido a comunidade desde a década de 

1930, onde viviam pessoas honestas e trabalhadeiras.
Assim, o Quilombo do Capão do Negro  formado no século XIX, localizado em Várzea ,

Grande-MT, a partir da segunda metade do século XX, foi se incorporando ao bairro da cidade 

de Várzea Grande, atualmente denominado Cristo Rei.

Características gerais

O Quilombo Capão do Negro surgiu ainda no período colonial. Ele se desenvolveu  

próximo à margem direita do rio Cuiabá. Era habitado por quilombolas (escravos fugitivos das 

fazendas e residências mato-grossenses). No início do século XX até os anos quarenta do 

século XX o Capão do Negro era constituído predominantemente de casas de parede de 

barrote, cobertas de sapé, onde moravam, em sua maioria, afrodescendentes. 

Organização

O Quilombo Capão do Negro era composto, dominantemente, de escravos fugidos 

das residências de Cuiabá e redondezas. De acordo com o historiador Ubaldo Monteiro (s/d, p. 

9), o Quilombo do Capão do Negro surgiu da reunião de escravos fugitivos na segunda 

metade do século XIX.
Conforme Siqueira (2002), em Mato Grosso havia os “escravos domésticos”, ou seja, 

aqueles que se dedicavam exclusivamente às tarefas da casa dos senhores, que incluíam 

amas de leite, cozinheiras, mucamas, que serviam as mesas, as pajens, que distraiam as 

crianças, e os moleques de recado. No interior das residências  os escravos que faziam os ,

serviços gerais eram encanadores, pedreiros carpinteiros e transportadores de água e lixo. 
Na antiga comunidade Capão do Negro, por algum tempo, vários afrodescendentes 

continuaram desempenhando essas funções e percebendo baixa remuneração.
Atualmente, a maioria dos habitantes do bairro Cristo Rei é procedente de diferentes 

regiões do país, que aí chegaram a partir da década de 1960, atraídos pelos incentivos scais e 

doações de terrenos pelo governo municipal, desconhecendo a história da ancestralidade 

escrava do local. 

Economia

A comunidade afrodescendente que vivia na bacia do rio Cuiabá, basicamente, se 

sustentava pela agricultura de subsistência, caça e pesca, plantava milho, mandioca, cana-
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de-açúcar, banana e plantas medicinais. Até meados do século XX, os homens se dedicavam 

aos serviços de pedreiro, marceneiro, pescador, verdureiro, leiteiro e carregadores de água 

que fabricavam produtos toscos em madeira, latão, barro etc. Empurravam carrinhos de mão, 

carroças ou charretes, e vendiam diretamente nas casas ou na feira do Porto, em Cuiabá. Até 

aquele período, de modo geral, as mulheres trabalhavam como domésticas, cozinheiras, 

copeiras, lavadeiras e passadeiras de roupas nas residências das famílias mais abastadas. 

Naquela época, suas casas eram de barrote e cobertas de sapé, outras de telha de barro ou 

zinco. No nal da década de cinquenta, após o asfaltamento da Avenida da FEB, intensicou-

se a mudança quanto aos aspectos da urbanização. Assim, o Capão do Negro pode ser 

considerado a célula mater do atual bairro Cristo Rei, no município de Várzea Grande-MT. 

2.3-QUILOMBO DOS PALMARES - O Quilombo dos Palmares surgiu na capitania de 

Pernambuco, no período colonial, porém, com sua expansão acabou abrangendo terras do 

atual estado de Alagoas. Zumbi, que nasceu em 1655 em um dos mocambos de Palmares, 

liderou o maior quilombo do País. Em sua homenagem, comemora-se em 20 de novembro de 

cada ano, o Dia da Consciência Negra. Bastante divulgado na literatura dos livros didáticos, 

atualmente crianças, jovens e adultos têm oportunidade de ouvir falar dele.

Características gerais

O Quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes refúgios de escravos do período 

colonial. Ele surgiu e se desenvolveu na antiga capitania de Pernambuco, na região da Serra 

da Barriga, hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Na 

segunda metade do século XVII, embora tenha surgido no nal do século XVI, era povoado por 

quilombolas (escravos fugitivos das fazendas) que tinham sido escravos em fazendas das 

capitanias da Bahia e Pernambuco. Zumbi, seu grande chefe e rei, morto na Serra da Barriga 

em 20 de novembro de 1695, tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão. 

Organização

O Quilombo dos Palmares era composto por vários mocambos (núcleos de 

povoamento), como Sucupira, Macaco e Zumbi. De acordo com historiadores, o Quilombo de 

Palmares chegou a abrigar de 15 a 20 mil quilombolas, na segunda metade do século XVII. As 

primeiras referências a um quilombo na região remontam a 1580, formado por escravos 

fugidos de engenhos das capitanias de Pernambuco e Bahia. Os principais mocambos foram: 

Macaco – o maior centro político do quilombo; Sucupira – que centralizavam as atividades 

militares, onde Zumbi era o líder do povo, tornando-se símbolo da luta dos afrodescendentes 

contra a opressão e a discriminação. 

Economia

Viviam basicamente da agricultura de subsistência (feijão, milho, mandioca, e cana-

de-açúcar), frutas (banana, laranja, manga, jaca, abacate e outras), da pesca, caça e coleta 

de frutos. Dedicavam-se também ao artesanato confeccionando objetos de cerâmica, 

tecelagem de palha e até de metal. Os excedentes eram comercializados com as 

populações vizinhas. 

Lideranças

Alguns historiadores acreditam que o Quilombo dos Palmares teve uma organização 

política semelhante aos reinos africanos, ou seja, poder centralizado nas mãos de um líder. 

Ganga Zumba e Zumbi foram chefes mais conhecidos deste quilombo.

Repressão
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Considerando uma ameaça à organização política e social da colônia, o governo 

colonial organizou várias expedições para reprimir e dominar Palmares. 

Dia da Consciência Negra

Todo dia 20 de novembro (dia da morte de Zumbi dos Palmares) comemora-se o dia 

da Consciência Negra. A data é uma referência e homenagem a Zumbi dos Palmares e a 

todos os negros que resistiram bravamente à escravidão. Zumbi resistiu por mais de um século, 

transformando-se no moderno símbolo da resistência do africano à escravatura.

Ainda Sobre Escravidão em Palmares

Apesar de ser vista por alguns movimentos e setores da sociedade como 

representantes da resistência à escravidão, muitos quilombos contaram com a escravidão 

internamente. Tal prática levou vários teóricos a enxergar conservadorismo africano na prática 

dos quilombos, onde imperava hierarquia como as diversas classes sociais existentes na África, 

incluindo reis, generais e escravos.

SENTIDO DOS ACONTECIMENTOS E INTERAÇÕES NA TERRITORIALIZAÇÃO 
DOS TRÊS QUILOMBOS

Buscando compreender o sentido dos acontecimentos em suas interações ou 

diferenças, tentamos reetir sobre dados levantados nos três quilombos instalados em três 

regiões do País, quanto à economia, organização de lideranças e repressão, que, conforme 

nossa interpretação tenta-se resumir apontando interações e distanciamentos quanto à 

localização, ao trabalho escravo de quilombolas, à destinação das terras, à memória 

contemporânea e a territorialização real e sonhada.

3.1 - Territorialização/Localização A ideia de fugir da repressão nos leva à reexão de  – 

Rosa Maria Vieira Medeiros (2009, p. 217), para quem “o território pode mesmo ser imaginário e 

até mesmo sonhado. E, é a partir deste imaginário, deste sonho que sua construção tem início”. 

É a territorialização sonhada que vai além da localização, perpassando pela mente dos 

escravos e seus descendentes em diferentes regiões do Brasil, antes mesmo da conquista do 

lugar. 
Bonnemaison (2000) constatou que o território possui signicado biológico, 

econômico, social e político, mas na sua expressão mais humana identicou-o como lugar de 

mediação entre os homens e sua cultura.
Falou-se de um quilombo no Nordeste que surgiu no nal do século XVI, com a 

chegada dos primeiros navios negreiros ao país, contrapondo-se a outros dois quilombos 

instalados na Região Sul e Centro Oeste, que se instalaram por volta do nal do século XIX. Os 

três quilombos situados em três regiões diferentes, na sua evolução chamam a atenção para o 

sonho dos quilombolas que era o mesmo: pessoas que buscavam territórios para refugiar-se da 

repressão. Eram homens e mulheres que também queriam vivenciar sua cultura africana.

3.2 – Quilombolas e Trabalho Escravo - Quilombolas eram pessoas em fuga que 

buscavam territórios para se libertar da repressão. Os três quilombos citados, inseridos nos seus 

contextos regionais, eram refúgio daqueles que exerceram o trabalho escravo. Quilombolas 

negros do Quilombo PALMARES (NE) eram escravos fugitivos das fazendas de engenhos de 

açúcar. Quilombolas do CAPÃO DO NEGRO (CO) eram  escravos fugitivos de áreas onde 

ofereceram sua força na mineração, nas fazendas de lavoura ou nos engenhos de açúcar. E, 

Quilombolas do MORRO DOS ALPES (S), eram escravos negros fugidos de fazendas de gado e 

do trabalho nas grandes plantações.
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No convívio dos Quilombos, os quilombolas dedicavam-se aos afazeres próprios de 

suas regiões, mas também, mantinham muito as tradições africanas na comida, música, 

crença, jogo, brincadeira etc. Armam certos autores que em alguns Quilombos também 

havia estraticação social, reproduzindo os costumes africanos de origem. 

3.3- A Destinação das Terras dos Quilombos Tratados Na sua trajetória social e política,  –  

muitos quilombos permaneceram ativos após a abolição no País, datada de 13 de maio de 

1888, por estarem em lugares afastados. As três comunidades tratadas neste trabalho 

conguram-se hoje como territórios quilombolas, ou quilombos remanescentes, visto ser 

habitado por descendentes dos antigos escravos fugidos para quilombos. 

3.4- Memória Contemporânea - As referências aos três Quilombos citados indicam que  

o Quilombo dos Alpes (RS) guarda memória e luta pela conquista da terra. O de Palmares (NE) 

tem reconhecimento legal, visto que transformado hoje em Parque, com intensa visitação 

pública. O Quilombo Capão do Negro (MT) guarda reminiscência do passado e foi 

transformado, pela sua posição estratégica, em bairro da cidade de Várzea Grande, graças 

ao movimento migratório, mas que ainda hoje podem ser encontrados remanescentes dos 

primeiros quilombolas.

3.5- Territorialização Sonhada - A ideia de fugir à repressão, materializada nos  

quilombos, aconteceu antes mesmo da posse do território.  Pois, a exemplo da referência 

conceitual de Medeiros (2009, p. 217), antes mesmo da conquista do lugar a ideia da 

territorialização já se fazia presente no sonho dos quilombolas. Os três quilombos citados, assim 

como outros tantos do Brasil, resultaram do sonho de liberdade e forma de resistência e luta 

coletiva dos escravos contra os senhores, a m de viverem livres, podendo, entre outros 

motivos, preservar seus hábitos africanos.

CONSIDERAÇÕES
Falamos das modalidades de sobrevivência de quilombos em três regiões do Brasil, 

cujas territorialidades foram marcadas pela tenacidade, espírito de resistência e esperança 

quilombola. Referindo-se à temporalidade espacial, os citados quilombos tiveram início no 

Brasil colonial e imperial, mediante sofrimento e repressão a que estavam sujeitos, podendo-se 

dizer que os signicados construídos ao longo de suas histórias encaminharam para situações 

de territorialidades, ora semelhantes ora diferentes, até aos dias atuais. Hoje, o quilombo dos 

Palmares (AL), símbolo maior, é a principal referência quilombola no País; o quilombo Morro dos 

Alpes (RS) encontra-se hoje em pleno processo de territorialização para conquistar seus direitos 

de quilombola; e o quilombo Capão do Negro (MT), reduto negro que deu origem ao atual 

bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, pouco resta do seu passado afro.
Finalizando, símbolo de centenas de anos da escravidão no Brasil, os territórios 

quilombolas expressam o sentido de resistência dos escravos afrodescendentes, ou seja, 

daqueles que bravamente não sucumbiram à escravidão. Os três territórios quilombolas, aqui 

resumidamente apresentados, são exemplos da espacialização da população negra no País, 

que, neste trabalho, foram descritos de maneira menos abstrata possível. Encerramos com o 

entendimento de Santana Filho:

Os Territórios Quilombolas são a constituição da população negra na terra e no  
território, que se reconhece pela sua própria trajetória social e política, dotados de  
relações comunitárias especícas e diferenciados pela ancestralidade que os tornaram  
resistentes à exclusão social e histórica, moderna e contemporânea. (SANTANA FILHO, 
2015, p. 465).

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



REFERÊNCIAS
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. Qualitative research for education. An introduction to theory and 
methods. Boston: Allyn and Bacon. 1982. 

CANDIOTTO, Luciano Z. P.; SANTOS, Roseli A. dos. Experiências geográcas em torno de uma 
abordagem territorial. In: Territórios e territorialidades: teorias, processos e conitos. Marcos 
Aurélio Saquet e Eliseu Savério Spósito (Orgs.). São Paulo: Expressão Popular, UNESP: PPGG, 
2009, p. 315- 340. 

F I L H O ,  D i o s m a r .  C o r r e i o  N a g ô :  A  B a h i a  d o  B r a s i l  Q u i l o m b o l a . 
http://correionago.com.br/portal/a-bahia-do-brasil-quilombola/.  Capturado em 24/11/2015. 
2015. 

FUNARI, Pedro Paulo, A.; CARVALHO, Aline Oliveira de. Palmares, ontem  e hoje.   Rio de 
Janeiro: Jorge Editor Zahar, 2005. 

MEDEIROS, Rosa Maria Vieira. Território espaço de identidade. In: Territórios e territorialidades: 
teorias, processos e conitos. Marcos Aurélio Saquet e Eliseu Savério Spósito (Orgs.) São Paulo: 
Expressão Popular; EdUNESP: PPGG, 2009.   

MELTZER, B.; PETRAS, J. & REYNOLDS, L. T. Symbolic interactionisim: Genesis, varieties and 
criticism. London: Routledge. 1975. 

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Org.) Liberdade por um o. História dos 
Quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras  1996.,

SAQUET, Marcos.  Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão popular. 2007. 

S A N T A N A  F I L H O ,  D i o s m a r .  C o r r e i o  N a g ô :  A  B a h i a  d o  B r a s i l  Q u i l o m b o l a . 
http://correionago.com.br/portal/a-bahia-do-brasil-quilombola/. Capturado em 24/11/2015. 
2015.

SIMIONE, Roberta Moraes. Território de Mata Cavalo. Identidades em movimento na 
educação ambiental. Dissertação (Mestrado em Educação) - Cuiabá, MT, UFMT. 2008.  

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais. 
Cuiabá: Entrelinhas, 2002. 

 “VISITA AO QUILOMBO MORRO DOS ALPES, PORTO ALEGRE, RS”. Anais d o  I I I  S e m i n á r i o 
Nacional sobre Múltiplas Territorialidades e III Seminário  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e 
Microterritorialidades. Porto Alegre, RS, 04-07/11/2014. 

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



MEMÓRIA, AUTOBIOGRAFIA E DIÁRIO ÍNTIMO: 
REPRESENTAÇÕES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EM TEMPO 

MORTO E OUTROS TEMPOS, DE GILBERTO FREYRE.  

Rosemar Eurico Coenga 
Doutor em Teoria Literária e Literaturas UnB 

Docente na Universidade de Cuiabá UNIC/MT
rcoenga@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma leitura sobre os 
procedimentos narrativos dos textos memorialísticos e autobiográcos 
de Gilberto Freyre. Para este artigo, o recorte analisado pertence ao livro 
Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de adolescência e 
primeira mocidade 1915-1930 (2006) de Gilberto Freyre. 

Palavras-chave: Memória, autobiograa e diário íntimo.

ABSTRACT

The objective of this study is to present a reading of the narrative 
procedures of memoirs and autobiographical texts by Gilberto Freyre. For 
this article, the clipping analyzed belongs to the book Tempo morto e 
outros tempos: trechos de um diário de adolescência e primeira 
mocidade 1915-1930 (2006) de Gilberto Freyre. 
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INTRODUÇÃO

O
 desejo de retratar a própria experiência através de obras memorialísticas é algo que 

atraiu e tem atraído parcela de escritores ao longo dos tempos. Anseio de “eternizar” 

sua existência, de estabelecer uma imagem com a qual gostaria de ser lembrado, de 

reconstituir sua história de vida, de exaltar seu legado, tudo isso pode ser mencionado como 

justicativa para a escrita memorialística.  
Dentre eles podemos citar: Murilo Mendes (A idade do serrote), Helena Morley (Minha 

vida de menina), Jorge Amado (O menino grapiúna), Manuel Bandeira (Itinerário de 

Pasárgada), Zélia Gattai (Anarquistas graças a Deus), Fernando Sabino (O menino no 

espelho), Carlos Heitor Cony (Quase memória), Graciliano Ramos (Infância), Erico Verissimo 

(Solo de clarineta), Pedro Nava (Baú de ossos), escritor que talvez tenha sido o maior a cultivar 

o gênero memórias, Augusto Meyer (Segredos da infância), Nélida Pinõn (Coração andarilho), 

José Lins do Rego (Meus verdes anos), Oswald de Andrade (Um homem sem prossão), Cyro 

dos Anjos (A menina do sobrado), Manoel de Barros (Memórias inventadas), Carlos Drummond 

de Andrade (Boitempo), Rubem Braga (Memórias de infância), Darcy Ribeiro (Conssões), 

José de Alencar (Como e por que sou romancista), somados, obviamente, às de José 

Saramago (As pequenas memórias), Elias Canetti (A língua absolvida), Jean-Paul Sartre (As 

palavras), Simone de Beauvoir (Memórias de uma moça bem comportada), Jorge Luis Borges 

(Ensaio autobiográco), por exemplo, se destacaram como obras marcadas pelo viés 

memorialístico. 
Antes de abordamos a obra de estudo em destaque, julgamos pertinente apresentar o 

autor Gilberto Freyre e a obra analisada Tempo morto e outros tempos: trechos de um diário de 

adolescência e primeira mocidade 1915-1930 (2006).    
Gilberto Freyre nasceu em Recife, em 15 de março de 1900, lho do Dr. Alfredo Freyre e de 

D. Francisca de Mello Freyre. Faleceu em 18 de julho de 1987 em Recife. Iniciou seus estudos no 

Colégio Americano Batista Gilreath, em 1908. Depois dos estudos iniciais na cidade natal, 

Gilberto Freyre se mudou para o Texas, em 1918, onde cursou Artes Liberais. Gilberto Freyre 

escreveu sua dissertação de mestrado na Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de 

Columbia, Nova York, no início dos anos 20. Retorna ao Brasil, em 1923, e começa a escrever no 

Diário de Pernambuco.        
Tornou-se um pensador consagrado por suas obras no campo da Sociologia, Gilberto 

Freyre publicou as seguintes obras: Sobrados e mucambos (1936), Ordem e progresso (1959) e 

o clássico Casa-grande & Senzala (1933), entre outras obras.  Escreveu ainda os romances: 

Dona Sinhá e o lho padre (1964) e O outro amor do Dr. Paulo (1979). Dentre as obras escritas 

por Gilberto Freyre, chamou-nos atenção a obra Tempo morto e outros tempos: trechos de um 

diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930, (2006). Nessa obra estão conjugados 

o uso das relembranças, da reconstrução do passado, utilizando O viés memorialístico, daí 

optamos por realizar uma leitura que leva em conta esses aspectos e, acreditamos, dessa 

maneira, justicar o título de nosso trabalho “Memória, autobiograa e diário íntimo: 

representações da infância e juventude, em Tempo morto e outros tempos: trechos de um 

diário de adolescência e primeira mocidade 1915-1930”. 

O GÊNERO AUTOBIOGRÁFICO
Para organizar o trabalho tivemos como importante suporte crítico a obra O pacto 

autobiográco: de Rousseau à Internet (2008), de Philippe Lejeune. A teoria de Lejeune, apesar 

de certas contradições, ainda é uma referência para os estudos autobiográcos, pois é 

eciente para ampliar a discussão sobre o tema. 
O dicionário de termos literários (1999) de Massaud Moisés dá a seguinte denição de 

autobiograa “história de uma vida que o próprio escritor elabora. O vocábulo entrou em uso 
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apenas no século XIX, se bem que a atividade literária por ele designada remonte aos 

primeiros séculos do Cristianismo, mais precisamente desde Santo Agostinho e suas Conssões, 

escritas no ano de 400. O dicionarista diz ainda que: a autobiograa oferece duplo interesse: 

primeiro, como documento de uma existência por si só válida ou merecedora de ser 

conhecida por se tratar de autor famoso; e segundo, como testemunho do que ao escritor foi 

dado presenciar em sua escalada vital. Neste caso, é sua vida interior, composta de 

pensamentos, emoções, sentimentos, ideias, etc., que deui para o texto e se patenteia ao 

leitor”. (MOISÉS, 1999, p. 50-51). 
Estudar autobiograa nos leva a debruçar sobre as teorizações levantadas pelo 

pesquisador francês Philippe Lejeune. O pensador tornou-se amplamente conhecido pelos 

estudos da autobiograa e todas as formas da escritura íntima. Escreveu obras e ensaios 

teóricos tratando da autobiograa, com o propósito de incluí-la no rol das divulgações 

artísticas e literárias. Dessa forma, centrou-se num conceito: “o pacto autobiográco”, objeto 

textual que possibilitaria ao leitor fazer a diferenciação entre uma narrativa ccional e um 

relato de vida. 
A autobiograa, como conceito, foi elaborada a partir das denições dadas pelo 

dicionário Vapereau (1876) que dene a autobiograa: “obra literária, romance, poema, 

tratado losóco etc., cujo autor teve a intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, de 

expor seus pensamentos ou de expressar seus sentimentos” (apud Lejeune, 2008, p. 53). 
 Como pesquisador, Lejeune se inspirou nesse verbete para cunhar sua denição de 

autobiograa: “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade”. (LEJEUNE, 2008, p. 14).
Lejeune arma que nessa denição entram em jogo elementos pertencentes a quatro 

categorias, a saber: forma da linguagem, expressa por uma narrativa em prosa; assunto 

tratado, a vida individual, história de uma personalidade; situação do autor, que seja a vida 

individual do autor e do narrador, e cujo nome remeta a uma pessoa real; e posição do 

narrador, em que haja a identidade do narrador e do personagem principal e a perspectiva 

retrospectiva da narrativa. Lejeune considera que é uma autobiograa toda obra que 

preencha ao mesmo tempo as condições indicadas em cada uma das categorias.

O ponto principal do pensamento do teórico, e que ele vai desenvolver ao longo de suas 

reexões até constituir o pacto, é a relação identitária entre autor, narrador e personagem, 

que é obrigatória quando se trata de autobiograa. A pessoa que fala deve ser a mesma de 

quem se fala. Para tanto, o nome próprio é de fundamental importância, uma vez que quem 

enuncia um discurso tem de se identicar, o enunciador deve ter um nome. De acordo com 

Lejeune: 

É nesse nome que se resume toda a existência do que chamamos de autor: única marca 
no texto de uma realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que 
solicita, dessa forma, que lhe seja, em última instância, atribuída a responsabilidade da 
enunciação de todo texto escrito. [...] inscrito, a um só tempo, no texto e no extratexto, 
ele é a linha de contato entre eles. (LEJEUNE, 2008, p. 23). 

Para o pesquisador francês, a relação identitária entre autor, narrador e personagem  

que se organiza através de um nome próprio comum entre ambos  vai gerar um contato de 

leitura. Isso, porque o autor se compromete com o leitor ao informá-lo de que se trata de uma 

autobiograa  o que vai engendrar um certo tipo de leitura especíco.

As discussões em torno dos estudos autobiográcos ainda revestem-se de alguns 

questionamentos acerca dos limites sutis entre o real e o ccional, constituindo, desde há 

muito, o tema dos mais variados estudos literários. Nestes estudos, termos dos mais diversos 

foram cunhados para reetir sobre essa questão das fronteiras entre o mundo da cção e o 

mundo da realidade, fronteiras essas que sempre se mostraram tão incontornáveis quanto 

atraentes.

 Dentre as diferentes formas e variações autobiográcas elegemos o diário íntimo de 
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Gilberto Freyre escrito entre 1915 e 1930, tido como um dos intérpretes do Brasil. O momento 

chave para a armação das autobiograas remonta ao século XIX, conforme explicita em sua 

obra O coração desvelado: a experiência burguesa da rainha Vitória a Freud (1999), diz que:

Foi uma época em que as autobiograas e os autorretratos, as biograas, romances e 
obras históricas sobre o caráter das pessoas adquiriam a força de consideráveis indústrias 
domésticas; em que os diários e a correspondência íntima se tornaram comuns e mais 
reveladores do que nunca. (GAY, 1999, p. 16). 

Em seu estudo Peter Gay observou que 

No século vitoriano, os burgueses usavam as cartas e os diários, em número sem 
precedente e com intensidade inigualável, como repositórios dos relances de sua vida 
introspectiva. Naturalmente, essas comunicações com os outros e consigo mesmos 
podiam também servir de exercícios de ocultação e proteção do “eu” (GAY, 1999, 
p.337).    

Acerca do diário íntimo, destaca o aspecto verdadeiro e singular:

[...] os diários são sempre verdadeiros – tanto os evasivos e mentirosos como os demais. 
Direta ou indiretamente, todos testemunham os desejos e as ansiedades, os prazeres e os 
traumas, a discórdia interior descoberta ao escrever, provocando às vezes uma luta 
íntima (1999, p. 373).   

Contemporaneamente, a escrita de si por meio de diários íntimos é uma prática cultural 

próxima às mulheres, mas as pesquisas indicam que, em seus primórdios, tratava-se de uma 

prática cultural exercida no espaço privado, por homens “comuns” (GOMES, 2004, p. 17-18). 

Entre os autores de diários no século XIX podemos citar nomes como o prosador suíço H.F. 

Amiel, o imperador D. Pedro II, Manuel Laranjeira, Joaquim Nabuco, José Vieira Couto de 

Magalhães, e os do século XX, de Lúcio Cardoso, Getúlio Vargas, Lima Barreto, Gilberto Freyre 

entre outros. São diários íntimos de homens de renome entre a intelectualidade nacional.  

Em 1942, a alemã de origem judia Anne Frank, publicou o seu famoso diário. Escreveu seu 

diário durante a Segunda Guerra Mundial, entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, 

portanto, dos 13 aos 15 anos, na Holanda, onde a família refugiara-se da perseguição aos 

judeus após a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Ela morreu aprisionada num campo 

de concentração antes de completar 16 anos. 

Na França, Simone de Beauvoir tematiza a escrita de seu diário nas Memórias de uma 

moça bem-comportada (1980).  No Brasil alguns intelectuais, escritores e artistas, publicaram 

seus diários íntimos, dentre eles: O observador no escritório (1985), de Carlos Drummond de 

Andrade, Diário completo (1970), de Lúcio Cardoso, Diário do hospício (1988), de Lima Barreto. 

Na obra Do sótão à vitrine: memórias de mulheres (1995) faz um levantamento das obras 

escritas femininas publicadas no Brasil entre os anos de 1893 e 1990. Do conjunto de 81 títulos 

mapeados pela pesquisadora, 10 eram diários. Dentre as autoras citamos: Minha vida de 

menina (1942), de Helena Morley, Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960), Casa de 

alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961), Diário de Bitita (1986), de Carolina Maria de Jesus, 

entre outras.   

Gilberto Freyre nos deixou um diário onde anotava cuidadosamente seu dia a dia. Em 

outras palavras, seu diário íntimo registrava os feitos de sua vida que ele considerava dignos de 

compor a verdade sobre si, daí o nosso objeto de leitura. O diário, como a palavra indica, é o 

relato do cotidiano, uma escrita que se faz no dia a dia: na denição de Lejeune, “uma série de 

vestígios datados” (LEJEUNE, 2008, p. 259). O diário se caracteriza por ter data e pequenas 

anotações que Lejeune denomina de entrada ou registros. 
  

O DIÁRIO ÍNTIMO DE GILBERTO FREYRE
A nossa intencionalidade neste trabalho é, em síntese, uma tentativa de dar destaque às 

representações da infância e juventude encontradas nas memórias encontradas 

particularmente no diário íntimo de Gilberto Freyre.    
No prefácio da obra “´Um livro marcante, ou uma autobiograa à prestação”, Palhares-

Burke (2006), destaca a importância da obra a partir do olhar crítico de Stephen Greenblatt 

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



que destaca que se trata de “um documento autobiográco extremamente valioso para se 

observar um homem maduro revivendo sua juventude” (p.12). A historiadora Palhares-Burke, 

uma das principais estudiosas do pensador pernambucano diz que Tempo morto “se destaca 

como sendo o mais longo, o mais famoso e talvez o mais sedutor de todos. Escritor de imenso 

talento, Freyre se esmerou em produzir a imagem que ele queria que os leitores tivessem dele”. 

(PALHARES-BURKE, 2006, p. 13).
Ao prefaciar seu próprio diário em 1975, Freyre diz que

alguns extremamente modestos, outros, magnícos, de um tempo a outro. Nem todos os 
diários são como o do Amiel ou o de Pepys. Mas até os registros de um simples colegial 
podem ser documentos de considerável importância para a transmissão de um tempo a 
outro, a transmissão do que é imortal nos tempos que em parte morrem, uns mais, outros 
menos do que os homens. (FREYRE, 2006, p. 18). Diários, autobiograas, memórias, cartas 
estão entre os transmissores, 

Mais a frente Gilberto Freyre arma que

Um diário não é só o registro de sucessivos encontros – ou desencontros- de um indivíduo – 
ou de pessoa- com grupos, convenções, tendências do seu tempo e dos seus meios 
sociais. Revoltas. Resistências a esse tempo e esse meio. Quixotismos. E também 
pancismos: acomodações, transigências, subordinações. (2006, p. 20).  

Conforme se nota nas apresentações de Gilberto Freyre, os diários íntimos denotam a 

comunicação entre tempos diferentes, informam o que o autor pensa, mas também muito do 

que foi esquecido, silenciado ou alterado. Referem-se aos modos de vida, relações sociais, 

encontros e desencontros de um sujeito ávido por constituir para si próprio uma identidade e 

sobreviver a seu tempo.
O diário de Gilberto Freyre analisado nesse trabalho correspondente aos anos de 1915-

1930. Foi publicado pela iniciativa do amigo Renato Campos. No prefácio do autor diz que a 

“publica de modo incompleto: faltando-lhe numerosos registros de acontecimentos e de 

experiências, para o autor, importantes”. Na introdução do Tempo morto e outros tempos 

(2006) dene as razões que o motivaram a publicar suas conssões. Segundo Palhares-Burke 

(2006) sempre se mostrou como um leitor acionado do que é chamado ego-documents 

“tudo o que é escrito em primeira pessoa, incluindo cartas, diários, autobiograas, memórias” 

(2006, p. 12). 
Como é próprio do diário, Tempo morto e outros tempos narra em um só movimento 

vários momentos temporais, permitindo assim, que Gilberto Freyre, faça reexões acerca do 

momento da escrita e dos momentos passados. 
Os primeiros registros de Gilberto Freyre remontam a 1915 e nele vislumbramos 

fragmentos de sua infância e de sua percepção sobre a criança e a infância da época. De 

igual forma, são mencionados os registros de suas leituras, das práticas pedagógicas das 

escolas de formação elementar, básica e superior, frequentadas pelo memorialista, nas quais 

se delineiam os diálogos sobre sua educação/formação e como ela se apresenta na escrita 

de si. 
Em seu Tempo morto e outros tempos, Gilberto Freyre registra a infância como um 

momento de sua vida no qual incorporou valores familiares e, sociais e principalmente, o gosto 

pela leitura. Pelo caráter das lembranças registradas, pode-se examinar a existência de gestos 

de leitor especícos originados na experiência particular do menino que, adulto, relembra suas 

experiências com os livros. 
Para apresentação da ideia inicial de como Gilberto Freyre ilustra suas experiências e 

gestos de leitura, tomemos como base algumas cenas:

Mal sabem que até há dois anos eu brincava com brinquedos de criança. Agora só se 
espantam de que eu já leia Nietzsche, Spencer, J.S. Mill, Augusto Comte. Às vezes me 
experimentavam: dão-me trechos de autores ingleses e franceses para eu traduzir. E 
como eu traduzo tudo com facilidade e até um pouco de Latim. (FREYRE, 2006, p. 30). 

Em várias passagens da obra, o memorialista se lembra de como lia, o que e como liam 

em seu universo. O narrador mostra o modo como esse universo particular desenvolve sua 
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condição de leitor no mundo e do mundo.      

F.P. cou muito contente de saber que estou lendo Comte, orientado pelo meu Pai, de 
quem é velho amigo. Meu Pai o considera lólogo superior a P.P.F, seu principal rival em 
Pernambuco. F.P. sabe a língua portuguesa de fato, em todos os seus segredos, e acha 
que meu Pai também a conhece profundamente, como, aliás, ao Latim. Ele acha que 
depois de me iniciar em Comte e na Filosoa Positiva, devo ler Taine. (FREYRE, 2006, p. 31).     

Desde as primeiras lembranças de Gilberto Freyre, observa-se que a leitura é aliada à 

noção de familiaridade, de algo conhecido e doméstico: “meu pai adquiriu a Enciclopédia 

Britânica, em papel da Índia. Uma maravilha” (2006, p. 38). “Filósofos nos quais me posso 

considerar iniciado, embora de modo nenhum senhor da losoa de qualquer deles: Sócrates, 

Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Spinoza, Descartes, Humme, Hobbes, 

Hegel, Comte, Schopenahauer, Nietzsche, James, Begson, Marx. Muito pouco em alguns, mas 

alguma coisa em quase todos”. (2006, p.41).  
Em suas memórias nota-se a referência a autores brasileiros e europeus. A presença 

desses textos e o modo como são lembrados contribuem para o debate sobre o estatuto do 

leitor e do escritor como leitor. Ao expor e destacar leituras diversas, o narrador demonstra 

sensações, emociona-se com os textos lembrados, revela críticas e exibe análises de diversas 

obras.
Estou lendo A renegada, de Carlos Dias Fernandes. Já cheguei aos trechos que me 
tinham dito serem os mais crespos do livro. Mas confesso que não me arrepiaram como 
eu esperava que me arrepiassem. (2006, p.37). 

É sempre um encanto para mim a leitura de um artigo de Assis Chateaubriand. Tem cor, 
movimento, ama. [...] Alfredo de Carvalho é, porém, um intelectual que domina 
magistralmente os assuntos históricos e literatos com uma cultura que o distingue dos 
simples literatos desta parte do Brasil. (2006, p. 38). 
Que maior escritor que Tolstói? Mais amplo que o grande, o imenso, o nada frio nem 
boreal russo? Admirável Rússia que dá ao mundo um Tolstói que escreve um Guerra e paz 
que não precisa ser lido em língua russa para não ser apenas mais um livro por um 
indivíduo mas vida, experiência, luz, acrescentados à pobre existência dos mais simples 
dos leitores. Estou lendo tudo que consigo obter sobre Tolstói. É por ele que desejo me 
guiar. (2006, p. 38-39).     

O diário do sociólogo brasileiro destaca, pois, a importância dos livros em sua infância e 

ambiente familiar. Gilberto Freyre arma que uma tradição literária percorria seu universo 

doméstico. Há particularidades sobre Freyre que podem singularizá-lo, dentre estas realçamos 

seu amor pelos livros, pela leitura dos mais variados assuntos, pela valorização da palavra. 

Assim, podemos, a partir do diário íntimo, conceber que foi essa a maneira que, como leitor de 

livros tornou-se leitor da vida e do mundo no sentido dado por Paulo Freire (1996).  
A partir de 1918, o narrador das memórias conta sobre o caminho novo trilhado após sua 

ida para Nova York. Ao longo desse período concluiu seu curso de graduação, mestrado e 

doutorado. Travou contato com grandes mestres de Ciências políticas, jurídicas e sociais. 

Armou também sua proximidade com a palavra escrita, tornando-se um leitor fervoroso tanto 

de literatura quanto de losoa, política e sociologia. 
Na universidade de Baylor quem mais o impressionou foi o seu professor de literatura, um 

especialista na poesia de Robert Browning. Chamava-se Andrew Joseph Armstrong. Em 

algumas passagens de seu diário íntimo registra o seu entusiasmo do mestre pela sua 

intelectualidade:

Aqui em Baylor os cursos de Literatura Inglesa e comparada são considerados os mais 
difíceis devido ao catedrático: o admirável Armstrong. É homem exigente e absorvente. 
É mais conhecido no norte dos Estados Unidos e na Europa do que qualquer outro 
professor de Baylor. Sua fama repousa principalmente nos estudos sobre o poeta inglês 
Robert Browning, que foi também pensador ou lósofo: sua poesia é também uma 
losoa que se estuda sistematicamente. (2006, p.62).   

No período em que esteve fora, suas leituras ampliavam-se, incorporando autores, textos 

e idiomas distintos.  O período de formação universitária de Gilberto Freyre é rico tanto nos 

aspectos sociais quanto literários, quando ele estava se formando, nascia um novo interprete 
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da realidade brasileira. Ao exibir sua exuberante memória de leitura, aponta para os 

fragmentos de sua formação erudita e clássica, e toma posse de parte dos autores que leu de 

partes dos textos com os quais conviveu. E aos poucos formulando suas teorizações:

Lendo Stanley Hall: seus estudos da criança e do adolescente. Suas teorias sobre os jogos 
e os brinquedos – e importância dos estudos de psicologia e sociologia para 
interpretação da personalidade do homem através do que ele foi como menino. Venho 
visitando lojas e armazéns de brinquedos – dos quais Nova York, este imenso laboratório, 
está cheio – e já pedi a Mr. Edwards que me pusesse em contato com as principais 
fábricas de brinquedos de Nova York. O que eu desejaria era escrever uma história como 
suponho ninguém ter escrito com relação a país algum: a história do menino – da sua 
vida, dos seus brinquedos, dos seus vícios – brasileiros, desde os tempos coloniais até hoje. 
Já comecei a tomar notas na biblioteca de Oliveira Lima: nos cronistas coloniais, nos 
viajantes, nas cartas dos jesuítas. Sobre meninos do engenho, meninos do interior, 
meninos das cidades. Os órfãos dos colégios dos jesuítas. Os alunos dos padres. Os 
meninos mestiços – lho de franceses com índias – encontrados pelos portugueses. De 
crias de casas-grandes. De alhados de senhores de engenho, de vigários, de homens 
ricos, educados como se fossem lhos por esses senhores. É um grande assunto. E creio 
que só por meio de uma história desse tipo – história sociológica, psicológica, 
antropológica e não cronológica – será possível chegar-se a uma ideia sobre a 
personalidade do brasileiro. (20006, p.102).    

Dedicou-se à vida acadêmica e a conhecer os países em que esteve: Nova York, 

Kentuchi, Waco, Lake George, Montreal, Washington, Paris, Londres e outros. Gilberto Freyre 

viveu intensamente os anos que passou no exterior. Envolveu-se com inúmeros pensadores, 

engajamento nas questões locais, elevada produção de textos teóricos e o início da carreira 

social. Foi um período de intensas leituras, porém fundamental para a formação de uma 

consciência crítica acerca dos problemas do Brasil.  
Estamos diante de um protagonista da vida intelectual, que traz em sua formação 

diferentes bagagens culturais evidentes em seu diário íntimo. Em linhas gerais, temos um 

pensador que discorre sobre sua vida em Recife em outros países, que busca na literatura uma 

forma de ampliar sua formação.  
Ao retornar ao Brasil, em 1923, optou por retornar para sua cidade natal, buscando mais 

uma aproximação com a família. Sentiu-se de imediato um estrangeiro na cidade onde 

nascera, mas que permanecera ausente por cinco anos: 

Deixei o Brasil ainda menino, e venho revê-lo homem feito. Venho revê-lo com outros 
olhos: os de adulto. Adulto viajado pela América do Norte e pela Europa. Adulto, como 
se diz em inglês, sosticado. Edifícios que aos meus olhos de menino pareciam grandiosos 
e dos quais eu guardei, nestes cinco anos de ausência absoluta, impressão de 
grandiosidade, surgem-me agora tão mesquinhos que sinto necessidade de reajustar-
me não só a cada um deles como aos conjuntos de valores a que eles pertencem. (2006, 
p. 183).

De seu convívio intelectual mais próximo participava José Lins do Rego, a quem conou 

em segredo, o projeto de escrever um livro sobre a infância:

Descubro a J.L. do Rego o meu segredo: o livro que, nos meus raros momentos de ânimo, 
desejo escrever. Um livro sobre a minha própria meninice e sobre o que tem sido nos 
vários Brasis, através de quase quatro séculos, a meninice dos vários tipos regionais de 
brasileiros que formam o Brasil. Mostro-lhe as notas que já tenho sobre o assunto. Peço-lhe 
que guarde segredo. Não quero que ninguém saiba que me preparo para escrever este 
livro diferente de todos os livros. (2006, p. 202). 

Em 1924, em Recife, Gilberto Freyre confessa uma de suas paixões literárias, Freyre aponta 

Marcel Proust como seu principal precursor, o que conforme já destacamos, em seu diário 

íntimo, um percurso vasto e complexo de leitura:

Lendo Proust. Desde Paris que R. de B. me recomenda mergulhar em Proust: descoberta 
de Léon Daudet, de quem R. de B. é entusiasta. Comecei a lê-lo na França: à sombra do 
seu mundo. Mas só agora cheguei à minha fase intensa de proustianização. Sinto que os 
meus queridos Goncourt me preparam para essa continuação de sua obra: 
continuação em profundidade [...] Há em Proust, o mesmo sentido de histoire intime...ce 
roman vrai que, dos Goncourt, eu vinha desde 1922 procurando aplicar à minha 
tentativa de uma análise, evocação e revelação da vida de menino do Brasil. O mesmo 
menino através de vários tempos e em várias regiões; engenho, fazenda, cidade, Rio, 
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Recife, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, séculos coloniais, século XIX, começo do XX [...] O 
primeiro livro de  À la recherche du temps perdu – Du côté de chez Swann- me interessa 
de modo todo particular. Evocação de tempo de menino. (2006, p.199).          

Em Gilberto Freyre, o que se concretiza é a imagem de indivíduo erudito que o homem 

usufruía em sua condição de sociólogo. Essa imagem é consolidada em sua obra na forma 

como assimila o que leu. Se trilharmos as marcas deixadas pela leitura, notamos que elas estão 

inscritas em suas obras. 
Mas o que registramos é o enlace de sua formação literária e escrita de si, 

empreendido por Gilberto Freyre em seu diário íntimo. O diário íntimo aqui apresentado 

contribui, também, para que pensemos sobre a dimensão temporal, a natureza do espaço do 

ato de ler e as questões da compreensão na leitura.
A leitura, assim feita de seu diário íntimo, nos permite antever suas ideias em uma 

dimensão cultural, social e histórica a que esteve circunscrito. São inúmeras as possibilidades 

de leitura e de interpretação de seu diário íntimo. Reconhecemos, por conseguinte, que as 

lembranças quando escritas transformam-se em ricos materiais de pesquisa, e é assim que 

enveredamos no processo de formação do intérprete brasileiro Gilberto Freyre, no que tange 

à compreensão dessa formação, inserida no espaço social das décadas de 15 a 30, no Recife, 

Nova York e outros espaços.
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RESUMO

A revista Playboy é um dos periódicos mais conhecidos do Brasil. Ajudou 
na divulgação da cultura brasileira, com diversas entrevistas, 
reportagens, pesquisas de opinião, sempre com um tipo de discurso de 
normalização e masculinidade. Completando 40 anos em 2015, a revista 
que teve seu início como A revista do Homem, já que o título Playboy foi 
proibido pela Censura, sendo possível estampar esse nome apenas em 
1978, já com o processo de abertura política. Mostraremos as mudanças 
que ocorreram durante os anos iniciais da revista, e as diversas tentativas 
de dar ao homem brasileiro moderno, um manual para se inspirar e 
copiar.

Palavras-chave: Playboy. A revista do Homem. Masculino. História da 
Pornograa. Gênero.

ABSTRACT

Playboy is one of the most popular periodicals in Brazil. Helped in the 
dissemination of Brazilian culture, with a number of interviews, reports, 
surveys, always with a kind of normalization and masculinity discourse. 
Completing 40 years in 2015, the magazine that had its beginnings as 
Man's magazine, Playboy since the title was banned by censorship, and 
you can stamp its name only in 1978, already with the process of political 
opening. We show the changes that occurred during the early years of 
the magazine, and the various attempts to give the modern Brazilian man, 
a manual for inspiration and copying.

Keywords: Playboy. A revista do Homem. Male. History of Pornography. 
Gender.
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INTRODUÇÃO 

E
ntre o início dos anos 70 e meados dos 80 delineia-se um novo período na história das 

revistas no Brasil. Noutras palavras, o discurso de nação vai perdendo sua importância 

como única referência para a construção da identidade de indivíduos ou grupos.
Com o abrandamento da censura, a partir de meados dos anos 70, as polêmicas 

revistas eróticas viveram um momento de grande expansão, com uma innidade de 

produções nacionais e, mais tarde, estrangeiras, amontoando-se nas bancas de revistas e 

disputando a preferência dos leitores. De certa forma, as "revistas de mulher pelada" 

ocuparam no coração dos homens a mesma posição que as revistas femininas em relação às 

mulheres. Sua entrada em cena nos permite reetir sobre um dos grandes vetores do processo 

de segmentação da mídia contemporânea, em particular da mídia impressa: a separação, 

cada vez menos rígida, é verdade, entre os universos masculino e feminino. 
Em outras palavras, apesar de todas as mudanças recentes na organização da família e 

na relação homem/ mulher, o sexo a que se pertence continua sendo um fator que dene a 

história de vida, demarcando as preferências, ideias e hábitos cotidianos do indivíduo 

moderno, mesmo no meio urbano e modernizado.
Comemorando 40 anos em 2015, a revista masculina mais conhecida do Brasil, ainda não 

obteve muitos estudos relacionados aos seus discursos normativos de masculinidade. Aqui 

apresentamos as mudanças nesse pensamento de A revista Homem lançada em 1975 e 

proibida de utilizar o nome Playboy no Brasil, na qual apareceria seu verdadeiro nome 

estampado nas bancas de jornal apenas no ano de 1978.

A REVISTA DO HOMEM. A REVISTA DO PLAYBOY (1975)
Um ano antes do lançamento da revista, a História do período seria marcada por dois 

acontecimentos que deram início a um deslocamento progressivo da sociedade brasileira, na 

defesa e no restabelecimento das instituições democráticas: a posse do general Geisel que 

propunha uma proposta de transição controlada à democracia e as eleições de novembro 

com expressiva vitória do Movimento Democrático Brasileiro/MDB.
As pressões cada vez maiores de políticos e donos de empresas, assim como da Igreja 

Católica que mudara seu posicionamento em relação à ditadura, a condenar a tortura e o 

arbítrio, ajudaram a abrir espaço para a abertura política e para a exibilização dos discursos:

[...] Ou seja, a ditadura, como fórmula política, perdia legitimidade aos olhos de grande 
parte dos de cima: capitalistas, chefes militares, político de expressão, formadores de 
opinião. Finalmente, mas não menos importante, as próprias esquerdas, no seu conjunto, 
superavam as diferentes propostas de confronto violento, e passavam a acolher, e a 
elaborar, perspectivas democráticas e de participação nas lutas institucionais. Diversos 
movimentos sociais e políticos, animados por essas forças, desempenharam importante 
papel no processo de redemocratização, mostrando, muitas vezes, rara coragem, pois, 
se hoje se sabe que a democracia foi reconquistada no país, na época, de modo 
nenhum esta questão era considerada como dada, inclusive porque, como já se disse, 
ainda haviam forças que apostavam na ditadura militar, ou simplesmente se 
conformavam com a sua permanência por um tempo ainda indenido. (REIS, 2004, p.45)

Por essa razão, precisamos recompor e impor rupturas, contrastar as evidências que se 

apresentam, para buscar os sentidos nos discursos das fontes. Torna-se necessário, averiguar 

que a revista Playboy em sua versão brasileira propõe discursos completamente diferentes em 

relação a outros tipos de produção que eram expressamente proibidas, ou constantemente 

vigiadas, como as revistas de quadrinhos das editoras Edrel e Grapar, ou mesmo os 

catecismos de Carlos Zéro, por contemplar certa proximidade com esses grupos dos de cima. 

Se nos atentarmos a outro fator importante, à quantidade de nus na revista, corresponde a 

cerca de 20% da revista, ao contrário das outras que vão de 70 a 80%. Isso mostra que o nu não 

era a principal preocupação da revista. Mas, ao mesmo tempo, zeram com que, baseado 

nos modelos estrangeiros desse tipo de segmento de mercado, abrissem os caminhos para as 

discussões sobre novas sexualidades.
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No perl editorial de Playboy, as personagens que mais ganharam destaque, seja pela 

recorrência nas edições da revista, sejam pela sua própria história editorial, são as “coelhinhas” 

– modelos femininas escolhidas para gurar como padrão sexual do leitor imaginado da 

revista. As coelhinhas de Playboy destacam a sexualidade feminina como matriz de sentidos 

da masculinidade do leitor.  Discutindo outra revista masculina de mesma linha editorial, a Vip 

Exame, Marko Monteiro explora as personagens nuas (ou seminuas) como uma matriz de 

sentidos sobre o leitor. Para ele:

A matriz heterossexual, portanto, é pressuposto básico em se falando de identidades de 
gênero. A revista ancora-se, permanentemente, na ideia da heterossexualidade 
“natural” dos leitores.  Isso é evidente no recurso da “garota da capa” para chamar a 
atenção do público masculino, além do uso constante de imagens de mulheres 
seminuas, com a quase ausência de imagens de homens, apelando ao sensual e ao 
sexual, mesmo que de forma mais “renada” ou “inteligente”. [...]. (MONTEIRO, 2001, 
p.242)

A construção editorial do leitor imaginado, nesse contexto, explicita um traço 

particular do leitor de Playboy: a heterossexualidade. Ainda que os interesses temáticos sejam 

amplos (do automobilismo à gastronomia, do esporte à moda, saúde, beleza e etiqueta), é 

sempre nessa matriz heteronormativa que o leitor imaginado irá se posicionar. Por exemplo, se 

observarmos as capas das primeiras edições da revista, aparece sempre um casal 

heterossexual, mas nunca enfatizando o homem na foto. O homem, quase sempre bem 

vestido, aparece apenas como suporte para esconder a mulher quase sempre nua.
A Editora Abril abriu uma série de revistas para públicos diferenciado e para públicos 

especícos, o que levara diversas pessoas a colecionarem e acompanharem suas 

publicações. Revistas que tiveram uma continuidade, como Cláudia, Quatro Rodas, 

Realidade e Veja conquistaram muitos leitores. 
Expandindo os segmentos, Abril passa a publicar revistas masculinas (Playboy, Vip e 

Men's Health) e amplia suas publicações voltadas para o público feminino, com Estilo (versão 

brasileira da americana InStyle), Nova (versão brasileira da americana Cosmopolitan) e Elle 

(versão brasileira da revista francesa de mesmo nome):

Porém, o mais importante na história da Editora Abril nesta fase — ao mesmo tempo um 
ideal e uma estratégia de mercado — é o abrasileiramento de modelos de jornalismo já 
tradicionais no exterior. As quatro revistas partem de fórmulas européias ou americanas. 
Claudia, das revistas femininas européias, Quatro Rodas, de sua homônima italiana. 
Realidade ainda seguia a linha Life, embora mais aprofundada, e Veja signicará a 
implantação de Time no Brasil. (MIRA, 2014)

Trata-se de um momento em que a preocupação com a questão da “identidade 

nacional” ainda prevalece. As revistas se baseiam em modelos estrangeiros, mas com o 

cuidado de sempre abrasileirar suas fórmulas. 
Como podemos observar a palavra utilizada para se referir ao que até então chamamos 

de pornograa, era obsceno. Mas as mudanças que foram trazidas para a confecção de um 

modelo da revista Playboy, como seu diretor, Mauro Ivan Pereira de Mello, explicava, então, 

como haviam desenvolvido o projeto da revista para fugir da obscenidade:

A revista mostrou ter atingido seu ideal, que é ser uma boa publicação voltada para o 
leitor brasileiro, mas usando também matéria editorial da Playboy... E Playboy assinou 
conosco um contrato inédito em sua história... Ele permite que usemos o material com a 
maior liberdade. Ficamos com o melhor e abandonamos o que não tem interesse para o 
leitor brasileiro. (Revista Veja 1975)

Quais seriam esses interesses dos brasileiros? Estampadas em suas capas, as imagens 

dos nus femininos, as reportagens com as últimas informações sobre a cultura, e o que havia de 

mais avançado nos produtos voltados ao masculino. Além é claro de entrevistas com 

personalidades do futebol, do cinema e da literatura, como também piadas e cartuns. Ao 

mesmo tempo em que vermos que a mudança é a particularidade da modernização 

conservadora, poderia trazer o nu, mas conforme as regras do período. De 1975 a 1980 a 

Editora Abril se viu obrigada a submeter mensalmente textos, fotos e até cartuns aos censores 
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de Brasília, que seguiam à risca um manual de conduta que restringia peitos e nádegas 

(apenas uma por página, e de perl) e vetava categoricamente bicos, mamilos e pelos 

pubianos. 
O proibido era articulado com um novo discurso, tanto em relação ao homem quanto 

em relação à mulher. Maior liberdade é o que vemos nas edições que seguem de A revista do 

Homem. Em sua edição nº2, no ensaio de Fernanda Bruni, podemos perceber a preocupação 

em não mostrar nádegas inteiras ou em esconder os seios, ora com as mãos da modelo, ora 

com roupas, de modo que não cassem totalmente explícitas nas fotos. Junto a elas, 

armações muito interessantes para o período: “[...] porque Fernanda é da geração feminina 

que sabe o que quer, não está disposta a ir se apaixonando e encerrando uma vida que mal 

inicia [...].” (A Revista do Homem, 1975, p.42)
Responsável pelo lançamento da Playboy no Brasil, o editor Roberto Civita fala sobre o 

nascimento da revista, em entrevista à Manoel Risério para o site de Playboy. Na qual ele 

descreve que a negociação com os censores eram feitas em almoços e jantares, e a visão 

distorcida do governo de que a Playboy seria um mirabolante plano em curso nanciado pelos 

comunistas soviéticos para inundar o país com revistas pornográcas:

Quando o senhor percebeu que era o momento de lançar a PLAYBOY no Brasil? 

Nos Estados Unidos, eu soube que a revista começava a se expandir pelo mundo. Falei 
com a direção da PLAYBOY, acertei tudo e procurei meu pai [Victor Civita]. Ele a 
conhecia e recomendou que devíamos escolher: ou pedir permissão ao cardeal ou ao 
ministro da Justiça. [Risos.]

E o que o senhor fez? 
Preferi ir até o ministro, pois naquela época falar com um cardeal sobre uma revista com 
mulher pelada, como se dizia, era impossível, e meu pai não queria encrenca. Fizemos 
um boneco lindo do primeiro número, com o nome PLAYBOY, e nos preparamos para 
falar com o Armando Falcão. Criamos uma pauta na qual armávamos que a revista 
traria entrevistas e textos de grandes escritores. Explicamos ainda que não teria mulher 
pelada, mas garotas sensuais, bem comportadinhas. Era muito mais intelectual e 
sosticada que qualquer revista que circulava no país. Tudo para que a PLAYBOY fosse 
aceita pelos generais moralistas. Ele disse que olharia e daria notícias em breve.

Vocês estavam otimistas de que conseguiriam?
Sem dúvida, pois nós cuidamos de tudo para deixá-lo impressionado. Uma semana 
depois, ligou para mim um coronel armando, de forma curta e grossa, que o ministro 
tinha mandado dizer que eu não poderia fazer nenhuma revista com o nome PLAYBOY 
no Brasil, não importava o conteúdo. E desligou. (Entrevista de Roberto Civita, 2010)

A partir dos dados da entrevista, ca claro que foi possível publicar este tipo de 

material, mas foram colocadas determinadas regras que condicionaram as fotos a um regime 

de censura. Entretanto, é possível perceber a possibilidade de fuga determinada pelos 

editores da revista, no intuito claro de dar aos homens, aquilo que eles queriam; o maior 

número de nus possíveis. 
Na edição de estreia, Victor Civita assinava a primeira página da revista com o artigo 

De Homem para homem, uma nova revista:

Um país novo.
Um novo homem.
Homem exigente de um país que se transforma dia a dia. Nunca, como agora, existiram 
maiores oportunidades para o homem conhecer-se melhor e entender melhor o mundo 
que o cerca.
Entendendo o seu mundo torna-se exigente, na medida em que vê as coisas com lucidez 
e idéias arejadas, podendo amar e usufruir o que é bom, sosticado e belo. Para este 
homem, esta revista.
Revista que interessa ao homem no seu lazer, no seu prazer intelectual e, também 
prossionalmente.
Revista para ajudá-lo a tornar-se completo. Para atualizá-lo em todas as áreas do seu 
interesse inteligente: política, negócios, esporte, aventuras, ciência, arte, cinema, moda, 
literatura.
Tudo isso sem desprezar as boas coisas da vida: uma bela viagem, o melhor som, boas 
bebidas, roupa elegante, um belo iate. E, naturalmente, nas doses certas, um outro 
assunto de grande interesse: a mulher.
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Nada disto quer dizer que a Revista do Homem seja proibida às mulheres. Mas, elas que 
nos perdoem – desta vez a revista é sua, homem brasileiro.
Victor Civita. (A revista do Homem, 1975, p.2)

O “novo” aparece como uma constante no discurso das revistas seja ele sobre a 

mulher, o homem ou mesmo o erotismo. Essa recorrência de termo é apontada como um sinal 

da modernização dos discursos, e pode ser encontrado, a todo momento, nas páginas de 

Playboy. Para justicar a escolha da revista, um time de artista, de modelos, homens de 

negócios, intelectuais foram usados para justicar a proposta e os ideais da revista. Nomes 

nacionais e internacionais ligados ao futebol, ao cinema e à literatura. A construção de uma 

identidade de um “homem-moderno”, assim como a sua primeira edição americana, a “a 

revista é sua, homem brasileiro”.
A padronização da ideia de homem torna-se clara. Há o projeto de um novo homem 

em curso, e somente aquele que ler vai saber agir como tal. O homem heterossexual, rico, bem 

instruído seria o entendendo, relacionado ao masculino, e também entendedor da psique 

feminina.
Além da criação de um segmento de mercado que ainda não existia no Brasil, a 

versão de Playboy, assim como as revistas Fairplay, Status, Ele Ela, trouxeram novas formas e 

novas práticas de si, mediante as quais mulheres e homens a utilizam como modelos para se 

constituírem como sujeitos. Seus discursos são inuenciados pelos dispositivos de controle, 

como o embelezamento do corpo, sendo necessário transformar o corpo e controlar os 

estímulos sexuais. Os discursos de masculino e feminino estão ligados ao discurso heterossexual:

Os discursos que circulam nas revistas sobre sexualidade são efeitos da rede 
interdiscursiva ou heterogênea de poderes que produzem saberes sobre o sexo e 
atualizam a obrigação de o indivíduo fazer a conssão (completa e detalhada) da 
verdade sobre o si ou seja das práticas através das quais se constitui como sujeito de 
desejo.(SILVA, 2003, p.31-32)

A masculinidade como espetáculo está em capas, em assuntos discutidos, em 

imagens, nas escolhas temáticas, por exemplo, denindo aqui o que deveria ser considerado 

como cultura brasileira (no cinema, nos esportes, na Música, etc.). Na “invasão estrangeira do 

sexo”, a inuência americana através da revista Playboy acabou por ser uma marca 

signicativa para a cultura brasileira. 
Com estas séries de motivos, percebemos que, a partir da 1ª edição, há uma clara 

intenção em denir a masculinidade através dos discursos, “meios”, “ações” e 

“comportamentos” do ser homem. E com o tempo, novas formas de críticas ao 

comportamento masculino podem ser observadas, como as piadas e nos cartuns como: O 

mineirinho, um clássico do Humor Brasileiro, por Ziraldo e O Analista de Bagé, de Luiz Fernando 

Veríssimo. A utilização de nomes conhecidos da Playboy americana, e de artistas, atores, e 

literatos brasileiros de renome também demonstram uma preocupação com o status e a 

veracidade dos discursos. Há sempre alguém da área especíca e que demanda um alto grau 

de aceitabilidade da fala.
Quando começamos a folhear a revista, nos dá a impressão de que o número de 

imagens de mulheres nuas ou seminuas é bem inferior ao número de propagandas e artigos. 

Mulheres e beleza são a base do “fetiche” do consumo ligada ao mass media. O corpo se 

tornou um museu a ser contemplado. O homem deveria seguir a norma capitalista “da série”, 

na era da reprodutibilidade técnica:

[...] Aqueles que visitam uma exposição de arte de vanguarda, que compram uma 
escultura “incompreensível” ou que participam de happening vestem-se e penteiam-se 
segundo os cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, maquiam-se segundo o 
modelo de Beleza proposto pelas revistas de capas cintilantes, pelo cinema, pela 
televisão, ou seja, pelo mass media. Eles seguem os ideais de Beleza proposto pelo 
consumo comercial, aquele contra os quais a arte das vanguardas lutou durante mais de 
cinquenta anos. Como interpretar esta contradição? Sem tentar explica-la: essa é a 
contradição típica do século XX. (ECO, 2004, p.418)

Essa relação entre os ideais de beleza e nudez na época da cultura de massa e 
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negadas pela arte culta são incorporadas pelas revistas e tendem a criar uma padronização 

nos discursos, que puderam criar novas formas de ver, ter e sentir que são especícas do nosso 

período histórico.
As imagens misturadas, divididas entre seções e depoimentos, mostram um discurso 

drapeado, vedado à construção da imagem masculina. Um homem ideal é aquele que tem 

seu mundo voltado ao dinheiro, e cercado também pelo ideal de mulher, onde a beleza é 

essencial.
Aos poucos, os corpos se tornam magros, e a cada edição as roupas vão diminuindo. 

Ao contrário de revistas da década de 50 e 60, que traziam a mulher como o “sexo frágil”, A 

revista do Homem coloca a mulher como experiente, com um largo conhecimento, inclusive 

de sua sexualidade. Isso se alia à juventude, que permeia cada página. Já o homem deve ser 

visto em primeiro lugar, a aproveitar o mundo à sua volta, conhecendo mulheres, em busca de 

várias. Cria-se aqui uma masculinidade homogênea: o homem é o centro do mundo.
Por essa razão, o corpo deve permanecer sempre jovem. Como nós viemos nus ao 

mundo; uma tábula rasa. Somos ensinados da importância em se vestir e seguir os códigos 

morais, entender os tabus, as proibições e os sistemas de valores que unem a disciplina aos 

desejos, a polidez ao policiamento:

A partir do século XVI, um processo de civilização teria imposto – primeiro às classes 
dirigentes, depois, progressivamente, ao conjunto da sociedade, pelo canal dos 
modelos educativos (em particular, os inúmeros tratados de “civilidade pueril”) – uma 
atitude de pudor e de autodisciplina em face das funções siológicas e de desconança 
em face dos contatos físicos. A ocultação e o afastamento dos corpos seriam a 
tradução, nas condutas individuais, da pressão organizadora, logo modernizadora, que 
os Estados burocráticos recentemente constituídos exercem sobre a sociedade; a 
separação das classes etárias, a marginalização dos que não se enquadram nos 
padrões tidos normais, o internamento dos pobres e dos loucos e o declínio das 
solidariedades locais pertencem ao mesmo movimento global, difuso e amplamente 
inconsciente, de remodelagem do corpo social. (BURGUIÉRE, 1993, p.141)

A própria Playboy passou, com o tempo, a dedicar-se não somente as características 

de higiene, consumo, comportamento sexual e de conhecimento sobre a Vida Noturna. 

Propagandas de Cursos prossionalizantes e Institutos de Ciências e até a Universidade 

chegaram aos poucos às páginas das revistas. Na edição nº 93 de abril de 1983 sobre o curso 

prossionalizante com aperfeiçoamento no exterior em Eletrônica, lê-se: “Seja um executivo; 

estude essa carreira, onde obterá progressivamente o melhor nível universitário de formação 

prossional e um alto nível empresarial devido ao treinamento prático que receberá no 

exterior.” E ainda na mesma edição: “ranking Playboy. As melhores faculdades do Brasil. São os 

cursos universitários nota 10, com o ranking de graduação e pós: uma pesquisa nacional que 

Playboy faz pela segunda vez, ouvindo professores e prossionais”: 

Cerca de 2000 questionários foram despachados para que professores e universitários e 
prossionais de seleção de pessoal apontassem os melhores cursos brasileiros em 
dezesseis áreas. Além de apresentar os resultados (veja página seguinte), PLAYBOY 
procurou examinar de perto e por dentro os bastidores e a infra-estrutura desses cursos. 
Visitamos muitas escolas e entrevistamos professores universitários, reitores, autoridades 
do Ministério da Educação, empresários, intelectuais e estudantes. (Revista 
Playboy,1983, p.64-65)

Através de tabelas, grácos e pesquisas de opinião entre professores e universitários (o 

público alvo) a Playboy brasileira marcou uma quanticação de informação sobre o ser 

homem brasileiro, o que ele quer e o que ele pretende.
Em sua primeira edição da revista Homem de agosto de 1975, no 25º aniversário da 

Editora Abril, ao preço de Cr$ 12,50, apontava um design semelhante a Playboy americana, já 

conhecida pelas importações feitas por pessoas “cultas”. Pelo termo em destaque podemos 

entender jovens universitários e classe média brasileira, que aceitavam a pornograa “leve” e 

artística da revista, com seu recato e muita informação, em oposição às revistas de outra  

vertente como a Penthouse americana e a sueca Private que seguiam, já nesse período, com 

um modelo pautado em menos informação e mais pornograa. Estas revistas hardcore 
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serviram de inspiração para as revistas paranaenses Penthouse e Peteca da editora Grapar. 
Em entrevista de Roberto Civita conta que a Revista do Homem com a censura não 

era uma tarefa agradável.  A normatividade deveria ser expressa por toda a revista. E apesar 

dela passar pelos critérios da governamentalidade, do governo em defesa da sociedade, as 

táticas dos editores faziam com que, a cada edição, as transgressões chegassem a seus 

leitores: 

[...] No início da revista e até 1977, a árdua missão coube ao diretor Waldemar Souza. “Ele 
levava os tapas dos censores em Brasília, enquanto a gente fazia uma ginástica 
tremenda para que sempre saísse um pouquinho a mais de nudez a cada edição”, 
recorda Mauro Ivan Pereira, na época diretor-geral do Núcleo de Revistas Masculinas da 
Abril. O diretor da Divisão de Censura de Diversões Públicas era o advogado e jornalista 
Rogério Nunes. Ele exigia que um boneco – modelo igual à revista que seria impressa – 
fosse submetido à sua inspeção antes de ser enviado para a gráca. “Nunes era 
imprevisível e não admitia ter a autoridade questionada”, lembra o editor Carlos Costa. 
(Entrevista Roberto Civita, 2010).

Como mencionado anteriormente, as revistas se utilizavam de certas técnicas para 

esconder a nudez. Os cortes de imagens foram feitos, mas essas imagens já haviam sido 

publicadas na  Playboy americana; no Brasil elas eram cortadas ao meio tirando a parte de 

baixo de mulheres que apareciam de biquínis. O elo entre São Paulo e Brasília fazia com que a 

censura controlasse diretamente o que os homens deveriam ver e, em certa escala, também 

ser:

O diretor-responsável da Editora Abril entre 1965 e 1992, Edgard de Silvio Faria, que, por 
causa da censura, vivia na ponte aérea São Paulo–Brasília, conta que Nunes pouco 
ligava para os textos. “Em seu papel de açougueiro, munido de uma régua e uma 
caneta, Nunes fazia fotos até se dar por satisfeito e liberar um solitário peito para 
publicação. Os textos raramente mereciam sua atenção. 'Tenho mais o que fazer do que 
ler essas baboseiras', costumava dizer. Eram as fotos que faziam a diferença”, conta Faria. 
As visitas ao censor, que se estenderiam por cinco anos, exigiram a elaboração de uma 
estratégia de ação. “Eu levava sempre um 'boi de piranha', fotos 'exageradas' de nus 
para que eles tivessem o que cortar. Assim conseguíamos aprovar as que queríamos”, 
recorda Carlos Costa. “Era praxe levá-lo a restaurantes luxuosos. Tratava-se de um jogo 
de pressão e chantagem.” Nunes, que cheou o órgão de censura entre 1972 e 1979, 
gostava de ser bajulado. “Se ele tivesse um colega presente, o protocolo exigia que o 
convidássemos para almoçar.” Numa dessas ocasiões, o censor liberou tudo, inclusive os 
“bois de piranha” com nu frontal. “De volta a São Paulo, nós nos reunimos com Edgar de 
Silvio Faria. Apesar do sinal verde do Nunes, ele aconselhou a não publicar as fotos 
porque a revista certamente seria apreendida.”(Entrevista Roberto Civita, 2010) 

Estratégias foram seguidas para a luta contra as imposições do regime militar, seja 

através de recortes, roupas transparentes ou poses:

Numa época de escassos recursos tecnológicos, a outra saída era cobrir parcialmente as 
garotas com véus, roupas estrategicamente acomodadas e intervenções feitas com 
aerógrafo (caneta de jato de tinta), que esmaeciam mamilos e suprimiam os pelos 
atrevidos tão temidos pelos generais. Exploravam-se também a composição e a luz no 
momento da realização das fotos. “Trabalhávamos com uma linguagem visual imposta 
pela censura, e a criação fotográca tinha de seguir essa determinação”, explica 
Grassetti. O fotógrafo Luís Tripoli conta que seu desao era acatar a cartilha da censura 
sem que isso interferisse na produção dos ensaios sensuais. “Eu não chegava a utilizar 
apetrechos para esconder as partes 'proibidas' das mulheres. Como sabia o que podia e 
o que não podia, usava o movimento do próprio corpo da modelo para atingir o objetivo 
desejado.” E funcionava. (Entrevista Roberto Civita, 2010)

A justicativa do governo militar, nas palavras do, então ministro da Justiça, Alfredo 

Buzaid (1969-1974), era que as “revistas de mulher pelada” estimulariam a “licenciosidade, 

insinuariam o amor livre e ameaçariam destruir os valores morais da sociedade brasileira”. Na 

visão do ministro, elas obedeceriam a um mirabolante “plano subversivo comunista que 

colocaria em risco a segurança nacional”.
A censura vigorou até fevereiro de 1980, quando foi “suspenso o exame prévio das 

publicações que abordam temas referentes ao sexo, à moralidade pública, aos bons 

costumes ou apresentam fotograas de nus, eróticas ou não”. Enm, estava tudo liberado:
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“Existia muita censura moral, mas aos poucos, nas discussões internas, fomos 
conseguindo mostrar que não havia motivo para preocupação com a PLAYBOY, uma 
vez que não se tratava de uma revista pornográca. Sabíamos que era um processo sem 
volta, que a censura logo iria acabar”, diz o delegado federal Manoel Marcílio Nogueira, 
que cheou a censura em São Paulo entre 1974 e 1979. “Eu era subordinado ao ministro 
da Justiça e precisava cumprir ordens”, defende-se. Aos 75 anos, Nogueira lembra que 
havia decisões contraditórias entre as delegacias do Rio, de São Paulo e de Brasília, mas 
que sua função era justamente ajudar a acabar com a censura no país. Também 
jornalista e ator nas horas vagas, ele diz que até hoje é discriminado quando seu passado 
vem à tona. (Entrevista Roberto Civita, 2010). 

Na primeira fase da revista Playboy, quando era A Revista do Homem, não cava 

explícita a visão do ser Playboy. A masculinidade ainda estava presa às condições do governo 

militar e não veria, ainda, as mulheres em fotos mais ousadas. Aos poucos a luta entre a visão 

da editora, a visão da censura e a visão dos leitores, se chocariam e encontrariam espaços nas 

revistas, fosse através das entrevistas, da seção de cartas ou de matérias que indicavam onde 

encontrar o sexo que não era permitido aparecer nas revistas.
Aqui analisaremos os discursos e enunciados de normalidade e anormalidade, 

consumo, que alteram sua identidade como homem, assim como a “ser brasileiro”. O 

enfoque, portanto, reside nas edições de 1975 com a proposta para esse homem, nas edições 

do ano de 1978, momento em que começa a ostentar o nome Playboy, e nas edições da 

década de 80, quando a censura começa a decair e os discursos acabam por mudar, o que 

permite às fotos carem mais ousadas. 
A capa da primeira edição de A revista do Homem ostenta as costas nuas de uma 

mulher abraçada a um homem de terno branco e gravata azul. Enquanto o homem está 

olhando para a mulher, a mulher olha para o leitor. Com a tipograa que seria conhecida 

depois com a palavra HOMEM acima e dentro da letra O escrito “A revista do”, junto aos 

nomes de todas as celebridades que participariam da edição. 
As propagandas nas primeiras edições de A revista do Homem tornam-se parte 

importante no discurso sobre a sexualidade. As atualizações dos papéis do homem e da 

mulher se fundem na tentativa de acertar o discurso entre o masculino e o feminino. Na edição 

nº 3, de outubro de 1975, da mesma revista, em uma propaganda do Grupo Financeiro 

Auxiliar, aparece uma chamada: “Todos os homens são iguais perante a lei. E as mulheres, 

onde é que cam?”. Trata-se de uma alternativa que visa possibilitar às mulheres a 

compreensão de aspectos bancários: 

[...] O Grupo nanceiro Auxiliar tem 120 endereços onde as mulheres podem começar a 
provar que nada cam a dever aos homens em matéria de nanças. Em todas as 
agências do Auxiliar existe um funcionário pronto para descomplicar esse negócio de 
banco e deixar tudo tão simples quanto pregar um botão de camisa. (A revista do 
Homem, 1975, p.8) 

Nas primeiras edições de A revista do Homem, a mulher aparece de várias formas 

diferentes. Nas imagens nuas ela aparece com um discurso libertário, enquanto que nas 

propagandas ainda é apresentada como submissa ao homem, sob uma ótica machista. Isso 

acabou gerando resposta de seus leitores.
Na nova seção Correios, da edição nº3, encontramos alguns elogios à revista pelos 

seus leitores, desde a edição nº1 e 2:

Quando um Homem é dessa qualidade não há sexo que resista. Finalmente zeram um 
Homem como muita gente queria. É como concluiu minha mulher: “Isso sim que é 
Homem”. Finalmente chegou o Homem que estava para nascer. Este sim é o tipo de 
Homem que você pode levar para a casa sem susto. Com um Homem destes, resistir 
quem há de? – Alex Periscinoto (Alcântara Machado, Periscinoto). São Paulo. SP
[...]
Simplesmente ótima. Dicilmente terá outra publicação congênere a nivelar-se com ela. 
Jamais se fez no Brasil um trabalho gráco de tanta seriedade. Está de parabéns a Editora 
pelo que nos deu esse mês de agosto. Se de fato houver uma correlação entre os signos e 
as pessoas, a Revista do Homem já nasceu vitoriosa, pois é do signo de Leão. – L. Rigueira 
de Brito. Rio de Janeiro, RJ.
[...]
Examinando o primeiro exemplar concluímos que Homem é uma revista que 
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orgulhosamente juntamos à nossa bela coleção de publicações inspiradas no Playboy, 
do mundo todo. Tanto a parte editorial como a produção apresentam uma qualidade 
excelente e, em certos casos, superior à de nossas próprias edições estrangeiras que já 
existem há anos. – Richard Koff, Lee Hall e Al Debat (Playboy). Chicago, EUA.

A Revista do Homem é mais uma excelente publicação Editora Abril. – Gen. Bento José 
Bandeira de Mello. São Paulo, SP.
[...]
Comprei, levei para casa e li. Sinceramente, agradou bastante. Agora nós, homens, 
podemos car tranquilos, pois é uma revista que abrange todas as áreas de interesse 
masculino, deixando-nos bem atualizados. Meus parabéns: a Revista do Homem chegou 
e abafou. – José Carlos Morais da Silveira. São Paulo, SP. (A revista do Homem, 1975, p.14)

O que podemos perceber dessa seção é a tentativa de demonstrar que A revista do 

Homem inaugurou algo novo. A maioria dos que deram seu depoimento é de agências 

publicitárias de grandes empresas brasileiras, justicando assim o “sucesso” da edição. O 

general Bento José Bandeira de Mello dá sua contribuição sobre a revista como leitor, 

atestando assim, o parecer positivo do governo também. A necessidade de uma revista nesses 

moldes no Brasil chamou a atenção de diversas partes da sociedade brasileira levando-a a 

condensar diversas discussões sobre problemas relativos à cultura brasileira.
Esses artigos, com o tempo, serão lidos e discutidos em âmbito nacional e 

internacional, e também nos meios culturais e políticos. Isso levou a um discurso normalizador, 

utilizado pelos seus leitores, como prova de autoridade, conforme podemos perceber a 

recorrência em diversos setores da sociedade brasileira, como um “discurso verdadeiro”. Na 

seção Correio de A revista do Homem nº 3 de que foi citada no Congresso Nacional:

HOMEM NO CONGRESSO

Não sei se vocês já sabem, mas Homem já está no Congresso Nacional, seção I de 
21/8/75, página 6118, lá está: o deputado Milton Steinbruch, discutindo a questão dos 
honorários médicos, recomendou a transcrição nos anais de um trecho do artigo 
Medicina S.A., publicado no número 1, - Eduardo Romero. Brasília, DF. (A revista do 
Homem, 1975, p.14)

A revista não só fazia parte das leituras de deputados e governadores, mas também 

eram incentivadas as produções eróticas com dinheiro público, como lmes nacionais, no 

caso das pornochanchadas. Os discursos eróticos das chanchadas brasileiras serviriam 

apenas para reforçar velhos tabus e despertar no espectador taras reprimidas e atroadas. 

Elas coisicam a mulher e impõem um código moral reacionário e castrador em que o status 

quo sexual permanece intocado, representando os anseios da classe média brasileira, com 

uma identidade cultural eroticamente alterada.
Apesar do controle por parte da censura, A revista do Homem chegou a todos os 

cantos do Brasil, incitando o erótico entre homens das mais diversas categorias de trabalho, 

assim como entre mulheres, políticos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Em 1978, com o 

nome de revista Playboy, caria ainda mais famoso. 

A REVISTA PLAYBOY  (1978)
Em julho de 1978 a revista sofre reconguração e assume que A revista do Homem é 

Playboy. Na capa da primeira edição, a revista exibe seu novo nome, seguido com o símbolo 

do coelhinho, na parte superior; e abaixo seu nome antigo, "A revista do homem", com letras 

pequenas, e do lado direito da página da capa uma foto de uma mulher nua, sentada e com 

cabelos compridos cobrindo os seios e o órgão genital.
A primeira página dessa edição tem a seguinte conguração: na parte superior, é 

apresentada a formulação "De Homem para Playboy"; no centro, o símbolo do coelhinho com 

a formulação "A revista do homem cresceu tanto que virou Playboy"; e na parte inferior, a 

formulação "E para comemorar isso, tenho grandes surpresas para você. Vire a página". Em 

editorial, a revista dirige-se ao leitor e explica que Homem é Playboy, e que esta revista 

masculina de maior circulação no mundo. Apresenta, também, a designação do nome 

Playboy pelo dicionário Aurélio:
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É isso aí, amigo: A Revista do Homem cresceu tanto que virou Playboy. Agora passamos a 
ser a versão brasileira – brasileiríssima da melhor, maior e mais importante revista 
masculina do mundo [...]. Com a experiência desses três anos da Revista do Homem e 
com a liderança que conquistamos no mercado. solidicada a partir do momento em 
que adotamos o símbolo charmoso e vivo do coelhinho (há 16 meses) e que abrimos 
muitas páginas às garotas internacionais de Playboy - as mais lindas do mundo/ -, já 
alcançamos o tamanho certo para passarmos a ser. daqui para frente, Playboy, A revista 
do Homem. Aliás, a palavra Playboy também já é brasileira. Está até no Aurélio [...]. Na 
segunda coluna de sua primeira página qualquer um pode ler: Playboy (pleibói). S.m. 
Homem. geralmente, jovem. rico, ocioso, que se entrega a uma vida social intensa. ao 
convívio de belas mulheres, aos esportes. etc." Estamos nessa, Aurélio, exceto pelo ócio. 
que nunca é tanto quanto nós - e você – merecemos. (revista Playboy, 1978, p.4)

A revista atualiza, no editorial, o discurso que dene o homem no qual ela investe. Ser 

playboy é ser homem rico ou ter um bom poder aquisitivo, ter preferência sexual por mulheres, 

gostar do convívio de belas mulheres, gostar de esportes, etc. Dene-se, dessa forma, como 

um segmento de mercado globalizado, pois a proximidade da versão brasileira com a Playboy 

americana é grande.
A versão brasileira, desde as primeiras edições até o início do século XXI, sofre 

mudanças no que tange ao projeto gráco interno e externo, ao formato, à inserção ou 

retirada de seções. Entretanto, a moral sexual da revista não muda. Como padrão, na parte 

superior da capa, aparece sempre o nome da revista com o mesmo tipo de letra, que muda 

de cor em cada edição; ora do lado esquerdo, ora do lado direito, ora do direito e do lado 

esquerdo, são apresentadas formulações linguísticas que aparecem como chamadas; no 

canto superior ou inferior, o logotipo da Editora Abril.

Os discursos de Playboy giram em torno dos temas mulheres (bonitas, sensuais e despidas 
em poses provocantes), sexo, moda, cuidados corporais, bebidas, viagens, esportes, 
lazer, carros, motos, economia, fama, politica, cultura, gastronomia; e são tratados a 
partir da visão histórica do momento, orientado-se pelos lemas da "ambição, rigor, 
qualidade, elegância, bom gosto". Nos discursos, faz-se a apologia da vida de solteiro, 
livre para fazer o que quiser. O casamento é visto não raramente como uma restrição. 
(SILVA, 2003)

Um dos mais importantes dispositivos da revista Homem-Playboy foi justamente a parte 

das entrevistas. Deixar falar abertamente sobre qualquer tema de forma que o entrevistador 

pudesse dar impressões claras de suas opiniões do período, apenas organizando algumas 

falas, contradições e expectativas, etc.
Thomaz Souto Correa, jornalista e vice-presidente do Conselho editorial da Abril, sobre 

as entrevistas da Playboy, no texto Marca registrada de Qualidade:

As entrevistas de PLAYBOY são marca registrada da revista desde 1962, iniciada oito anos 
depois que a revista foi lançada. O jeito como o fundador Hugh Hefner concebeu a 
primeira entrevista se mantém até hoje, não só na edição americana, mas também em 
algumas versões internacionais, como a brasileira. [...] Com declarações que chocam, 
que surpreenderam e que sempre revelaram algum aspecto inédito da vida e do 
pensamento do entrevistado. Como todas as entrevistas deveriam ser, mas que em 
PLAYBOY viraram marca registrada. (RIVOIRO, 2009, p.11)

Essa marca registrada se associou ao “universo masculino”. Se você era homem, você 

deveria obter  essas revistas. A justicativa por parte dos editores que não era apenas uma 

revista de “mulher pelada”, mas ser, através do conhecimento cientíco, o que a tornaria uma 

“publicação séria”. 
O ex-editor-chefe da publicação, Humberto Werneck, corrobora esse 

posicionamento:

Playboy é hoje o último refúgio da grande reportagem na imprensa  brasileira. Nenhuma 
revista cogita a possibilidade de garantir dez páginas para um grande assunto, e nós 
fazemos isso com freqüência. [...] Já zemos grandes reportagens com assuntos que a 
mídia normalmente não vai atrás, até por falta de tempo. (SOUZA, 1994, p.34)

Entrevistas com possíveis candidatos à presidência da república, artistas, políticos, 

ajudam a recuperar uma parte importante das “condições de possibilidade” do discurso. 
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Cardozo, ex-repórter da publicação, conta em seu livro que “[...] Sem favor algum, as 

entrevistas de Playboy acabaram por constituir uma forma única de jornalismo, e uma das 

razões disso está justamente em que para chegar às suas páginas o entrevistado tem que ser 

alguém de grosso calibre. ” (CARDOSO, 1994, p.10) Juca Kfouri, ex-diretor da revista, conrma: 

Playboy é uma revista de mulher pelada. [...]. Muita gente tenta disfarçar por razões 
morais ou por qualquer outro motivo. Fazemos revista para homens que têm fantasias. O 
leitor pode até dizer que compra a revista por causa das reportagens, mas é mentira. Ele 
compra para ver mulher pelada e acaba tendo acesso a um bom trabalho jornalístico. 
(SOUZA, 1994, p.34)

É importante observar essa visão dos membros da revista que classica como um 

“bom trabalho jornalístico”, ou uma “boa revista para se informar”. Em nossa sociedade, o 

domínio discursivo da heteronormatividade e da masculinidade hegemônica ainda é muito 

forte e sufoca ou desconsidera diversas outras formas de masculinidades. Neste sentido, 

Guaciara Lopes Louro nos mostra que o processo de heteronormatividade busca nos tornar, 

compulsoriamente heterossexuais. (LOURO, 2010) Com isto, a partir de normas e regras 

anônimas e onipresentes, ela acaba por fundamentar os processos de regulação e controle. A 

heteronormatividade marca até os sujeitos que não se relacionam com o sexo oposto, basta 

pensar na regulação ativo/passivo entre as relações homoeróticas.
O leitor aos poucos se interessa em participar, se tornar parte do “mundo Playboy”. Na 

seção “ponto de Vista”, na Playboy nº36 de 1978 publicaram uma carta do leitor José Vicente 

de Oliveira de Casa Nova, MG com a chamada CONTISTA À VISTA!:

Venho pedir que me informem se é possível publicar em sua revista contos escritos por 
mim. São contos genuinamente brasileiros, pendendo um pouco para a minha região de 
origem; devo dizer também que são contos eróticos e com um pouco de violência. 
(revista Playboy, 1978, p.10)

A resposta dada pela revista demonstra a normalização do que poderia ou não ser 

publicado, sendo de acordo com a “losoa” da revista, do bom gosto:

Se os contos são mesmo do jeito que você descreveu e, além disso, tiverem bom nível, 
pode mandar sem medo, pois serão publicados. Mas, se eles nada tiverem a ver com a 
cção que publicamos na revista, poupe o seu tempo. Não vai adiantar nada enviá-los. 
Nossos leitores são pessoas de muito bom gosto e não aceitam qualquer cçãozinha. 
(revista Playboy, 1978, p.10)

Podemos perceber que a revista dispõe, além das seções de artigos de opinião uma 

parte dedicada as mulheres, não só como “nua”, mas também dar a sua opinião sobre o 

masculino. Na primeira edição como o nome Playboy, na parte das playmates, a escolhida, a 

Debra Jo Frondren, capa da revista é escolhida a garota do ano por um “colégio eleitoral” de 

especialistas, os editores da Playboy: “[...] E, dessa vez, Debra Jo Frodren, a garota do nosso 

pôster de dezembro último, foi eleita a playmate do ano. Como você vê, eles sabem fazer 
 justiça.”(revista Playboy, 1978, p.10)
Das 136 páginas da revista, 10 são de fotos de Debra e apenas 8 realmente nua. É 

interessante que ao longo das fotos ela confessa: “Isso é muito bom eu acho deliciosamente 

excitante me sentir desejada.” Ou ainda: “Quando me interesso por um homem, procuro 

demonstrar isso claramente. E prero que ele não faça muitos rodeios para obter tudo o que 

quer de mim. E que eu quero dele”.
Para esconder o corpo nas fotos, utiliza uma espécie de xale, já em outra segura uma 

xícara de café tampando os seios e sentada de lado escondendo a vagina. Há uma foto em 

que usa um baby-doll com os seios à mostra, mas sentada de lado em um sofá. Nenhuma das 

fotos mostra os genitais.
Na seção Ensaio: KATHY, Conssões de uma garota cercada de desejo por todos os 

lados: “[...] ela é suave, mansa e sente uma enorme diculdade para dizer não. Isso, 

evidentemente, já criou algumas diculdades para Kathy, sobretudo porque ela, até bem 

pouco tempo, não era muito consciente de sua beleza e de sua aura erótica.” (revista 

Playboy, 1978, p.63) A mulher na revista Playboy tem essas caraterísticas, sempre tranquila, 
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bela, sexy e submissa, mas ao mesmo tempo quer liberdade: “Só me sinto atraída por um 

homem quando ele consegue me dar a impressão de que continuo livre”, relata. Ainda no 

pôster central, fala sobre o Homem idealizado: “auto-suciente, independente, sensível, 

atraente, honesto e com uma mente saudável.”
Em uma sessão de fotos com a chamada As garotas gaúchas. Agora pare e vire as 

páginas devagar, pois você vai conhecer o que os pampas têm de melhor, aparecem diversas 

mulheres posando de forma amadora em fotos sensuais. As modelos são da faixa de 19 anos, 

grande parte estudantes universitárias: Letras, Medicina, Turismo, Psicologia, Direito, 

Comunicação (PUC). 
Além das imagens, as reportagens tiveram signicativa importância para a 

consolidação do discurso masculino. A reportagem Fazer Vasectomia? Eu? Se você está em 

dúvida, veja o que quatro brasileiros sentiram antes, durante e depois dessa cirurgia de 

esterilização mostra a medicina em relação ao sexo e as mudanças biológicas do homem 

moderno. A fala de Eurico Andrade, pernambucano, 39 anos, que havia sido repórter da 

revista Realidade que pagou 850 cruzeiros do teste, 600 da primeira consulta e mais 6 mil da 

cirurgia, mais 60 por duas sungas atléticas para usar durante o pós-operatório e mais 30 por um 

saco de gelo, fala sobre o assunto:

O pior é o teste: não é fácil você se masturbar num banheiro apertado, sabendo que a 
atendente e vários clientes estão ali do lado – e ainda pagar 850 cruzeiros. Mas é o jeito. 
Você se esforça, sua, deposita o material no vidro, guarda-o no armarinho que tem 
embutido na parede e ca achando que o sacrifício é inútil. Que os espermatozoides 
saíram gritando, desesperados, como na piada antiga. É preciso aguardar um ou dois 
dias para saber o resultado do exame. Ou seja: car sabendo se a vasectomia realmente 
funcionou, ou se você, depois de tudo, continua apto a ter lhos. (revista Playboy, 1978, 
p.107)

A masturbação poderia ocorrer se fosse por uma causa médica, como no caso 

relatado acima. Ou seja, apenas dentro desse discurso era possível falar abertamente sobre o 

assunto.
O discurso normalizador pode ser observado também nas entrevistas de cunho 

cientíco. A pesquisadora e então editora-chefe da Vozes, Rose Marie Muraro, na edição de 

julho de 1981 pelo editor Ruy Castro,  lançava seu livro A Sexualidade da  Mulher Brasileira. Este 

que foi resultado de uma pesquisa iniciada em 1979 e nanciada pela Fundação Ford na qual 

a autora entrevistou cerca de 1000 mulheres representativas de todas as classes sociais, em 

três Estados Brasileiros, e 200 maridos: 

“Seus três primeiros livros conseguiram o milagre de ser, quase ao mesmo tempo, best-
sellers e malditos: A mulher na Construção do Mundo Futuro, de 1966, teve dez edições 
até ser proibido em 1974; A Automação e o futuro do Homem, de 1968, teve cinco 
edições até ser proibido em 1975, acusado de “pornográco”, embora se tratasse 
exclusivamente de tecnologia; e A Libertação Sexual da Mulher, de 1970, que está na sua 
4ª edição e, surpreendentemente, não chegou a ser proibido. A Sexualidade da Mulher 
Brasileira, com lançamento previsto para setembro, está destinado a ter o mesmo 
sucesso das anteriores, com a vantagem de beneciar-se das aragens da abertura.” 
(revista Playboy, 1981, p.25)

A divulgação de relatórios no estilo Hite sobre a sexualidade brasileira nos mostra que a 

sexualidade estava de ponta a ponta sendo quanticada no Brasil. Livros de pesquisas, 

pesquisas de mestrado e doutorado, além de livros de cção com cunho erótico exemplicam 

a quanticação de dados cientícos sobre a sexualidade. Ruy Castro ainda completa:

“Mais do que nunca na história deste país, o sexo é uma realidade. Está nas bancas de 
revista, nos outdoors de publicidade, nos comerciais de TV, nos lmes, nas peças de 
teatro, na cabeça das pessoas e, principalmente, na vida real. Precisamos entender o 
que está se passando e, quanto mais as pessoas esclarecidas se pronunciarem a 
respeito, será melhor para todos nós – porque isso ajudará a sociedade brasileira a 
garantir um espaço ameaçado pelos retrógrados e moralistas, cujas posições só se 
sustentam pela repressão ao debate.” (revista Playboy, 1981, p.25, grifo nosso)

Essas concepções de masculinidades se multiplicaram e acabaram por construir no 
Brasil um discurso heterossexual de Homem. A isso se soma o impacto nas identidades 
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masculinas que até então se contentavam com edições estrangeiras, ou ainda, as 
representações sexuais desenhadas por Carlos Zéro e seus alunos. O Brasil da eterna 
“modernidade tradicional” foi se adaptando aos poucos, a esse tipo de discurso sexual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Status. Ser reconhecido pela Playboy, era sinal de extrema qualidade, como nas 

diversas matérias sobre motéis, restaurantes e hotéis. Mesmo assim, pode não ser oportuno lê-la 
em certos lugares ou na presença de mulheres, por exemplo. Essas informações cariam 
restritas apenas ao universo masculino. No entanto, a pornograa hardcore continua fora de 
cena na revista, mesmo após a liberalização dos costumes. Pode-se argumentar que, na 
sociedade capitalista, o pertencimento de classe cria contextos diferentes; o das revistas 
dirigidas ao leitor de bom poder aquisitivo e o das publicações populares, contextos de classe 
social em função dos quais o julgamento sobre a obscenidade se desloca. Algo semelhante 
ao que formulou Nuno Cesar Abreu:

Playboy trouxe a pornograa soft “para a mesa do café da manhã”. E virou motivo de 

A distinção entre obras eróticas e obras pornográcas, hoje, pode também atravessar a 
problemática questão de distinguir cultura de massa de cultura erudita. Sob o rótulo de 
erótico estão abrigadas aquelas obras que abordam assuntos relativos à sexualidade 
com teor 'nobre', 'humano', 'artístico', problematizando-os com 'dignidade' estética, e de 
pornográco, as de caráter ' grosseiro e vulgar', que tratam do sexo pelo sexo, produzidas 
em série com o objetivo evidente de comercialização e de falar somente aos instintos. 
(ABREU, 1996, p.41)

Em Playboy, como vimos, a exposição da nudez feminina é “compensada” pelas 

matérias “sérias”, nas quais o leitor pode se dizer interessado. Consideradas aquelas que 

mostram o nu pelo nu — o que, como veremos, não é bem verdade — as revistas populares são 

em geral reputadas de pornográcas, enquanto uma revista como Playboy pode mais 

facilmente ser admitida entre as eróticas. Em suas páginas, as imagens do nu feminino são 

consideradas trabalhos artísticos: são registradas, têm autoria, direitos autorais e as modelos, 

dependendo do tipo de contrato com a empresa, têm direito a receber por cada utilização 

de sua imagem. Há muito mais dinheiro envolvido nelas. 
Mas não nos enganemos com as suas “ideologias artísticas”, como se expressaria 

Bourdieu, ou com as justicativas dos que as fazem e dos que as compram de que a revista traz 

artigos sérios, boas entrevistas, etc. Elas se dirigem a um homem diferenciado para quem estas 

matérias (Economia, Política, Cultura) compõem mais o seu estilo de vida. Ou, como explicou 

um produtor de Playboy, o “conceito” da revista é o de que “a qualidade atenua o choque da 

nudez”. Esse padrão de qualidade tem que percorrer todas as páginas, “os contos, as 

entrevistas, os carros, as bebidas, as roupas, e, naturalmente, as mulheres”. Obsceno para as 

classes médias e altas, o sexo “vulgar” e “grosseiro” das classes populares é afastado, numa 

atitude que Pierre Bourdieu identicou como “etnocentrismo de classe”.
A Playboy acabou por estabelecer-se como principal periódico voltado ao masculino 

no Brasil, e tornou-se parte importante na divulgação da cultura brasileira, além de fazer parte 

da mesma. 
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RESUMO
Com os objetivos de contribuir para a compreensão da história da 

literatura infantil no Brasil e compreender o lugar de Leonardo Arroyo 
(1918-1985) na constituição de um discurso sobre essa história, focalizam-
se aspectos da publicação do livro Literatura infantil brasileira, em suas 
três edições:1968; 1988; 2011. Mediante abordagem histórica, centrada 
em pesquisa documental e bibliográca, desenvolvida por meio de 
procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e 
ordenação de fontes documentais, vem-se elaborando instrumento de 
pesquisa contendo referências de textos de e sobre Arroyo. Dentre esses 
textos, destaca-se o livro mencionado com o objetivo de vericar 
aspectos de sua permanência e circulação no Brasil. Os resultados 
parciais têm demonstrado que esse livro se tornou o maior legado de 
Arroyo para os seus pósteros, permanecendo no tempo e servindo aos 
novos pesquisadores até os dias atuais, tendo contribuído para a 
const i tu ição do campo da h i s tó r ia  da l i te ratura in fant i l .

Palavras-chave: Literatura infantil brasileira. História da literatura infantil 
brasileira. História da educação.

ABSTRACT
Aiming to contribute to the understanding of the history of children's 

literature in Brazil and understand the place of Leonardo Arroyo (1918-
1985) in the constitution of a discourse on this story, are focusing aspects of 
the publication of the book Brazilian children's literature in their three 
editions: 1968; 1988; 2011. For an historical approach, focused on 
documentary and bibliographic research, developed through nding 
procedures, recovery, meeting, selection and ordering of documentary 
sources, comes to developing research tool containing references to and 
about Arroyo texts. Among these texts, there is the book mentioned in 
order to verify aspects of their stay and movement in Brazil. Partial results 
have shown that this book became the greatest legacy of Arroyo for their 
posters, remaining time and serving new researchers to the present day 
and contributed to the establishment of the eld of history of children's 
literature.

Keywords: Brazilian Children's Literature. History of Brazilian children's 
literature. History of education.
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INTRODUÇÃO 

O
s primeiros discursos produzidos por brasileiros sobre literatura infantil datam do início 
do século XX, os quais passaram a acompanhar a produção de literatura infantil que 
se iniciou no nal do século XIX. Segundo Mortatti (2008), a literatura infantil constituiu-

se como tema de pesquisas acadêmico-cientícas, partir da década de 1970, em 
decorrência da 

[...] gradativa inserção e institucionalização da literatura infantil como matéria de ensino 
e/ou disciplina em currículos de licenciaturas em Pedagogia e Letras, a exemplo do que 
já vinha ocorrendo no Curso Normal −; a organização de entidades e projetos – 
governamentais ou não −, grupos acadêmicos e de pesquisa, seminários e congressos 
relativos à discussão de problemas e propostas concernentes à leitura e a literatura 
infantil; e, sobretudo, a expansão dos cursos de pós-graduação acompanhada de uma 
crescente produção acadêmica divulgada sob o formato de teses/dissertações, artigos 
especializados e livros. (MORTATTI, 2008, p. 178).

Essa produção cientíca sobre literatura infantil constituiu um conjunto de textos que 

“fundou” e “consolidou” nessa área um “[...] tema de pesquisa/campo de conhecimento.” 

(MORTATTI, 2008, p. 47). No entanto, comparada à produção de literatura infantil, a produção 

sobre literatura infantil é considerada “[...] setuagenária e em quantidade insuciente, ainda, 

para contemplar a condição complexa e multifacetada do fenômeno que visa a 

compreender.” (MORTATTI, 2008, p.47). Dentre os estudos existentes, alguns se tornaram 

basilares para a compreensão dos discursos sobre literatura infantil, como foi o caso do livro 

Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para sua história e suas fontes (1968), de 

Leonardo Arroyo.
Em vista do exposto e com o objetivo de contribuir para a compreensão da história 

sobre literatura infantil no Brasil e compreender o lugar ocupado pelo escritor, jornalista e 

historiador paulista, Leonardo Arroyo (1918-1985), na constituição de um discurso sobre a 

literatura infantil brasileira, apresento, neste texto, aspectos constitutivos do sentido do livro 

Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para sua história e suas fontes, em suas três 
1

edições: 1968, 1988 e 2011, com base no conceito de conguração textual , proposto por 

Mortatti (2000, p. 31), que consiste em enfocar os seguintes aspectos: quem era Leonardo 

Arroyo? A quem se destinava seu livro? Com qual nalidade foi publicado? Em qual momento 

histórico? Qual a sua utilização e circulação? 
Os resultados obtidos por meio dessa análise têm possibilitado compreender aspectos 

como as mudanças nas capas em suas diferentes edições e o sentido atribuído a elas; a 

crescente valorização e utilização desse livro pelos estudiosos do tema; bem como sua 

contribuição para a formação de um campo de conhecimento especíco sobre a literatura 

infantil brasileira. 

ASPECTOS DA VIDA, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE 
LEONARDO ARROYO (1918-1985)

Leonardo Arroyo é neto de portugueses, seus avós maternos, Laurentino Arroyo e 

Valentina Arroyo vieram de Portugal entre os anos de 1910 e 1911, xando residência na 

cidade de Caieiras (SP). Seus pais, Anibal Arroyo e Theodora Braz, eram primos, casaram-se 

em 1915 e tiveram seis lhos: “[...] Leonardo, o primogênito, Wilson, Ruth, Paulo, Maria Rosa e 

Valentina.” (SANT’ANA, 2002, p. 22). 
Arroyo nasceu na cidade de São José do Rio Preto (SP), onde também viveu grande 

parte do seu período escolar. (ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, 1972, p. vii; SANT’ANA, 2002). 

Iniciou seu curso ginasial no Ginásio Municipal de Bebedouro (SP), mas, em 1929, com 11 anos 

de idade, precisou interromper o curso, porque sua família mudou-se novamente para São 

José do Rio Preto (SP). Nessa cidade, matriculou-se no Ginásio “São Joaquim” que depois se 

tornou o Instituto de Educação “Monsenhor Joaquim Gonçalves”. (VASCONCELOS, 1985, p. 

13).
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Antes de concluir seus estudos no curso ginasial, Arroyo foi enviado para a casa de 

seus avós paternos em Lisboa, Portugal, pois seu pai queria que ele estudasse na Universidade 

de Coimbra. Permaneceu em Portugal por dois anos, retornando ao Brasil em 1932, quando 

“[...] concluiu os estudos (então ginasial) [...]”. (SANT’ANA, 2002, p.23). 
Em 1936, com 18 anos de idade, começou sua carreira de jornalista no jornal A 

Notícia, da cidade de São José do Rio Preto (SP).  Entre os anos de 1938 e 1940, residiu na 

cidade de Santos (SP) e trabalhou no jornal A Tribuna, dessa cidade. (SANT’ANA, 2002, p. 27).  

Ainda no período de 1938 a 1940, colaborou com o Suplemento Literário dos jornais A Tribuna 

(Santos-SP), Planalto (SP) e Gazeta Magazine (SP) e ingressou na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (SP), porém não a concluiu, tendo abandonado a faculdade no 

2°. ano do curso para se dedicar a carreira de jornalista. 
Em 1945, Arroyo recebeu o seu primeiro prêmio literário intitulado “Tentativa”, da 

Revista Atibaia (SP), com o livro de contos Ah, Solidão! No ano de 1948, foi premiado em outro 

concurso promovido pelo jornal Diário de Notícia (SP), com o conto “O passado”. Um ano 

depois, em 1949, com o livro de contos Viagem para Málaga, patrocinado pela Associação 
2Brasileira de Escritores , recebeu outro prêmio intitulado “Fábio Prado”.

De 1958 a 1967, Arroyo foi “[...] editor, diretor e redator da Página Literária [...]” do 

jornal Folha de S. Paulo (SP) e, em decorrência do prestígio social que tinha como escritor e 

jornalista no país, recebeu diversos prêmios, títulos e também assumiu alguns cargos no 

município de São Paulo (SP). (ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, 1972, p. ix). Ainda, no mesmo 

período, foi membro da Comissão Estadual de Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado de 

São Paulo. 
Entre 1968 e meados de 1970, foi diretor do Departamento de Cultura no Governo 

Municipal do brigadeiro Faria Lima, na cidade de São Paulo (SP). À frente desse 

departamento, organizou a primeira Casa de Cultura, fundou o Corpo de Baile do Teatro 

Municipal e a Orquestra Jovem Sinfônica Municipal. Reabilitou a Revista do Arquivo Municipal 

de São Paulo e instituiu o curso de “História dos Bairros de São Paulo”, “[...] destinado ao 

levantamento histórico dos bairros paulistanos”. (ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, 1972, p. ix-x).
Além de sua atuação como jornalista, Arroyo é autor de diversos livros de literatura, 

livros de literatura infantil, livros de abordagem histórica e livros de história e crítica literária. 

Devido sua grande atuação como jornalista e escritor, tendo escrito sobre os mais variados 

temas relacionados especialmente sobre a cultura e história da cidade de São Paulo, em 
3

julho de 1970, foi eleito, com 30 votos, membro titular da Academia Paulista de Letras  e, em 14 
4

de outubro de 1970, foi empossado na cadeira n°. 21 .

Leonardo Arroyo faleceu em 13 de agosto de 1985, com 67 anos de idade, no Hospital 

Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo (SP), em decorrência de derrame cerebral e 

pneumonia.

PRODUÇÃO ESCRITA DE LEONARDO ARROYO (1918-1985)

Para a compreensão do lugar de Arroyo na história da literatura infantil brasileira, 
5

elaborei um instrumento de pesquisa  intitulado Bibliograa de e sobre Leonardo Arroyo (1918-

1985): um instrumento de pesquisa (ASSIS, 2016), no qual reuni, até o momento, 1.607 

referências de textos de e sobre esse autor. 
Do conjunto de textos escritos por Arroyo, pude localizar, até o momento, 880 

referências de textos, considerando, no caso de referências de livros, a 1ª. edição ou edição 

mais antiga que localizei, até o momento. Essas referências de textos estão organizadas da 

seguinte forma: livros de literatura infantil: 24; livro sobre literatura infantil: 1; livros de literatura 

para adultos: 3; livros sobre história e crítica literária: 3; capítulos de livros sobre literatura infantil: 

9; livros de abordagem histórica: 9; livros em que Arroyo foi colaborador: 4; biograa: 1.
Dentre os textos mencionados, Leonardo Arroyo foi autor de um livro sobre história da 

literatura infantil brasileira no qual se concretiza sua compreensão histórica e social sobre as 
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“origens” desse gênero literário no país. Trata-se do livro Literatura infantil brasileira: ensaio de 

preliminares para sua história e suas fontes (1968), o qual venho analisando e cujos resultados 

parciais apresento neste artigo.

ASPECTOS GERAIS DE LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA: ENSAIO DE 
PRELIMINARES PARA SUA HISTÓRIA E SUAS FONTES (1968)

A 1ª. edição desse livro foi publicada pela editora Melhoramentos (SP) e integrou a 

coleção “Biblioteca da Educação”. Essa coleção foi criada e organizada pelo “[...] 

educador, administrador escolar, psicólogo, editor, autor de cartilhas, livros de leitura e livros 
6

de literatura infantil” (MORTATTI, 2008, p. 45), Manuel Bergström Lourenço Filho  em 1927, a qual 

teve longa duração, sendo publicada até a década de 1970. Durante os 43 anos de 

circulação dessa coleção, foram publicados 37 títulos, além de diversas reedições de alguns 

desses livros.
Nas décadas de 1950 e 1960, segundo Carvalho e Toledo (2004), a coleção 

“Biblioteca de Educação” passou a publicar livros em duas séries: “Grandes textos”, cujos 

livros tinham formato grande, e “Iniciação e Debate”, cujos livros tinham formato médio. O 

livro de Arroyo (1968) integrou a série “Grandes Textos” dessa coleção. 
Na quarta capa do exemplar da 1ª. ediçãode Literatura infantil brasileira(1968) 

consta a seguinte informação sobre essa série: “Série organizada pelo Prof. Lourenço Filho, 

que visou à formação de um conjunto de obras de grande interêsse e utilidade para 

estudantes e professôres, assim como aos que se interessam pelos conhecimentos 
7

fundamentais da Educação .” (ARROYO, 1968, s.p.).

Possivelmente, em decorrência do esgotamento da 1ª edição, o livro teve outras duas 

edições: a 2ª., publicada em 1988, também pela Editora Melhoramentos (SP); e a 3ª., em 2011,  

pela Editora UNESP (SP). 
A 1ª edição tem formato 16,5 cm x 23,5 cm e contém 239 páginas. A 2ª edição tem 

formato 14 cm x 21 cm e contém 248 páginas. E, a 3ª edição, publicada pela Editora UNESP 

(SP), tem formato 14 cm x 21cm e contém 408 páginas.  Assim como há diferença nas 

dimensões e quantidade de páginas entre os exemplares, há diferenças também nas capas. 
Impressa em papel exível, nas cores verde escuro, branco e vermelho, a capa da 1ª 

edição contém a ilustração de um grupo de crianças sentadas em círculo. Essas crianças 

foram desenhadas com formas que lembram guras geométricas, cada uma segurando um 

livro aberto nas mãos e, de duas em duas, as crianças aparecem posicionadas frente a frente, 

de forma que os livros também se aproximam um do outro. 

Figura 1 - Capa da 1ª edição de Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para a sua história e suas fontes 

(1968), de Leonardo Arroyo 
Fonte:  Acervo do GPHELLB − Grupo de Pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil” 
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Figura 2 - Capa da 2ª edição de Literatura infantil brasileira (1988), de Leonardo Arroyo 
Fonte:  Acervo do GPHELLB− Grupo de Pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil”

Conforme se observa na Figura 2, no centro da capa do livro consta a ilustração de 
uma mulher com três crianças sentada a sua volta, uma das crianças se apoia no colo da 
mulher e as outras duas aparecem sentadas de frente para ela. A imagem sugere um 
momento de histórias.  Segundo Mortatti (2011), essa ilustração é uma reprodução do livro O 
patinho feio publicado como o primeiro volume da coleção “Biblioteca Infantil”, criada em 

8
1915, pelo professor Arnaldo de Oliveira Barreto , para a Editora Melhoramentos (SP), 

conforme demonstra a gura 3.

Figura 3 - Capa do livro O Patinho feio, de Hans Cristian Andersen, publicado na coleção “Biblioteca Infantil”, idealizada e 
organizada pelo professor Arnaldo de Oliveira Barreto para a Editora Melhoramentos (SP). 

Fonte:   Exemplar da 1ª edição do livro Literatura infantil brasileira, de Leonardo Arroyo (1968).

A 3ª edição, impressa em papel resistente, tipo “cartão”, e nas cores branco, verde 
claro e lilás, apresenta, na capa, o nome do autor e o título do livro na parte superior. Todas as 
palavras foram escritas na cor verde claro e a palavra “brasileira” do título, aparece de forma 
destacada em letras de tamanho maior. Abaixo da ilustração, no canto direito da capa, 
aparece o logotipo e o nome da Editora UNESP (SP).

Figura 4 - Capa da 3ª edição de Literatura infantil brasileira (2011), de Leonardo Arroyo
Fonte: Acervo do GPHELLB  − Grupo de Pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil”
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Conforme se observa na gura 4, no centro da capa, consta a ilustração publicada 
9

inicialmente na 1ª edição do livro Narizinho arrebitado (1921), de José Bento Monteiro Lobato .

Figura 5: Capa da 1ª edição de Narizinho Arrebitado (1921), de Monteiro Lobato
Fonte: Acervo do GPHELLB − Grupo de Pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil”

É possível presumir que a escolha dessa ilustração para a 3ª edição do livro de Arroyo 

(2011) se deve ao reconhecimento que, hoje, são atribuídos aos livros de Monteiro Lobato. 

Outro aspecto é a identicação de um conceito de literatura infantil brasileira vinculada à 

escrita literária de Lobato, como uma espécie de modelo/padrão para o que pode ser 

considerado, ou não, literatura para crianças. 
As capas das três edições aqui analisadas apresentam orelhas com informações 

sobre o conteúdo do livro. Na orelha da capa da 1ª edição, contém informações sobre a 

coleção “Biblioteca de Educação” e a série “Grandes Textos”. O restante da primeira orelha e 

cerca de 70% da segunda contém um fragmento do texto de apresentação, escrito pelo 

professor Lourenço Filho, o que dava legitimidade ao autor e ao livro, por ser Lourenço Filho 

uma referência de educador na época.  
Na orelha da quarta capa da 1ª edição, consta, ainda, a seguinte nota da editora:

O livro faz parte da série “Grande Textos”, que integra a Biblioteca de Educação, das 
Edições Melhoramentos, e servirá como leitura complementar para os estudantes de 
Literatura de nossas Faculdades de Filosoa, bem como a professores e a leigos 
interessados no tema. (ARROYO, 1968, s.p.).

Na orelha da capa da 2ª edição, consta uma apresentação feita pela editora, a qual 

também menciona fragmentos do texto de apresentação à 1ª edição, escrito pelo professor 

Lourenço Filho, e na orelha da quarta capa, consta uma pequena foto de Leonardo Arroyo.  
Na orelha da capa e quarta capa da 3ª edição, consta um texto do Prof. Dr. João Luís 

10
Cardoso Tápias Ceccantini , da Faculdade de Ciências e Letras (FCL), da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis (SP), um dos maiores estudiosos da literatura infantil 

de José Bento Monteiro Lobato e da formação de leitores na escola. Nesse texto, Ceccantini 

(2011) menciona a relevância do livro Literatura infantil brasileira, em relação à produção 

sobre literatura infantil, e da reedição desse livro, 43 anos após a publicação de sua 1ª edição. 

O relançamento da obra – fora do mercado há algum tempo – desse jornalista, 
historiador e crítico literário de perl muito dinâmico no cenário cultural brasileiro 
delineado a partir da década de 1940 é dos mais apropriados. Recoloca em circulação 
um texto imprescindível para todo aquele que se interesse especicamente por nossa 
literatura infantil, assim como, de um modo mais geral pela história da leitura, do livro, da 
imprensa e da educação no Brasil.  (CECCANTINI, 2011, s.p.).

Nas páginas de rosto dos exemplares das três edições, com pequenas modicações 

quanto à disposição das informações, repetem-se as informações contidas nas capas. A 

informação sobre o subtítulo do livro – “Ensaio de preliminares para sua história e suas fontes” – 
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aparece somente na página de rosto do exemplar da 1ª edição do livro (1968). 
As supressões desse subtítulo nas capas posteriores à 1ª edição são indicativas de que 

o “ensaio” proposto por Arroyo se tornou a “verdadeira” história da literatura infantil brasileira 

não contestada até os dias atuais. Presumivelmente, esse fato tenha ocorrido pela 

quantidade de fontes documentais apresentadas por Arroyo e pelo rigor cientíco 

empregado no tratamento dessas fontes que ainda não tinham sido exploradas por nenhum 

outro pesquisador naquele momento histórico. 
No verso da página de rosto da 1ª edição, constam informações bibliográcas sobre 

Leonardo Arroyo. O exemplar da 2ª edição apresenta informações sobre a editora e o 

exemplar da 3ª edição é o único que contém cha catalográca. 
Nas páginas seguintes à página de rosto, constam a dedicatória e a epígrafe do livro, 

as quais não sofreram alteração de conteúdo, apenas alterações de diagramação do texto. 
11 12

Arroyo dedica seu livro a sete pessoas: Arnaldo Magalhães de Giacomo , Décio Diegoli , 
13 14 15 16

Francisco Marins , Leão Machado , Lourenço Filho , Otacílio de Carvalho Lopes  e Lenyra 
17

Camargo Fraccaroli .

O sumário apresenta seis capítulos, a saber: “I. Introdução”; “II. A literatura oral”; “III. A 

paisagem cultural”; “IV. A literatura escolar”; “V. A imprensa escolar e infantil” e “VI. A literatura 

infantil”. Cada capítulo possui vários tópicos que variam entre três a 15, por capítulo.  Os 

capítulos mais extensos são os de número cinco e seis, com 15 tópicos cada um.
Observa-se que não houve supressão ou acréscimo de capítulos e nem alteração na 

ordem de sua apresentação, as mudanças foram apenas nos textos de apresentação, os 

quais foram escritos para as diferentes edições. 
O texto de apresentação à 1ª edição foi escrito em dezembro de 1967, pelo professor 

Lourenço Filho e tem como título “Um livro básico sobre literatura infantil brasileira”. A 

apresentação tem três páginas e foi organizada em quatro partes, separada por pequenas 

marcações grácas no texto. 
Em seu texto, Lourenço Filho explica que o uso corrente do termo “literatura infantil” 

para denominar um conjunto de publicações “[...] sem conteúdo especialmente didático 

[...]” [era] relativamente recente no Brasil: “Da literatura geral, ou comum, só recentemente se 

destacou esse gênero especíco, com aspectos técnico-formais caracterizados”. 

(LOURENÇO FILHO, 1968, p. 11). Em relação a outros estudos sobre a literatura infantil brasileira 

que vinham sendo produzidos no país, naquele período, Lourenço Filho destaca o trabalho 

“pioneiro” de Arroyo.
Lourenço Filho (1968) considera que, em seu livro, Arroyo aborda amplos aspectos da 

literatura infantil e destaca o importante período de “reação nacional” em que aborda de 

forma detalhada  os volumes traduzidos e a crescente produção de uma literatura infantil 

nacional “[...] já de maior valor artístico, registrando observações muito exatas” (LOURENÇO 

FILHO, 1968, p. 14). 
Lourenço Filho (1968, p. 15-16) conclui que:

[n]ão se pode deixar de admirar, neste livro, a riqueza das informações, a multiplicidade 
das fontes, a consistência geral do método adotado. Não se poderá deixar de admirar 
também a largueza e profundidade de muitas das inferências, algumas das quais não 
deixarão de suscitar úteis debates. 

[...]

Pelo seu conteúdo tão valioso como atraente aos olhos de educadores, sociólogos, 
historiadores e homens de letras, em geral, este substancioso trabalho de Leonardo 
Arroyo desde agora nessa classe passa a gurar. 

Na 2ª edição, manteve-se a apresentação de Lourenço Filho e foi acrescida uma 
18

nota, escrita em junho de 1988, por Glória Maria Fialho Pondé  (1948-2006), professora da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) que dedicou toda sua carreira aos estudos sobre a 

leitura e a  no Brasil, ocupando cargos em diferentes instituições nessa área. Nessa nota, a 

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



autora chama a atenção para o momento histórico e educacional em que ocorreu a 

publicação da 2ª edição desse livro de Arroyo (1988), pois considera que ele responde à 

demanda de um tema que vinha ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil, seja na “[...] 

área acadêmica, nas escolas de 1° e 2° graus, na imprensa e na preocupação dos pais em 

torno do gosto pela leitura, da formação de público e da melhoria da produção editorial [...]”.  

Pondé (1988) conclui que: 

[...] mais do que uma história da literatura infantil, apresenta-nos uma história da 
pedagogia brasileira: as origens e transformações da educação formal em nosso país, 
bem com o papel do folclore visto como transmissor da ideologia popular. (PONDÉ, 
1988, s.p.).

Na 3ª edição, também se mantiveram a apresentação de Lourenço Filho, a nota à 2ª 

edição de Glória Pondé e foi acrescida uma apresentação, escrita em fevereiro de 2011, por 
19

Maria do Rosário Longo Mortatti . O texto de apresentação contém cinco páginas e foi 

organizado em três partes. Inicialmente, Mortatti (2011) comenta sobre as mudanças no 

formato do livro, o acréscimo das apresentações, bem como algumas informações 

bibliográcas sobre Arroyo e destaca, ainda, a relevância da publicação da 3ª edição do 

livro, pois, transcorridos 23 anos da publicação da 2ª edição (1988), o livro continua sendo 

utilizado. 
Embora se tenha modicado as condições sociais, culturais e educacionais do 
momento histórico em que Arroyo produziu o ensaio e embora se tenham esgotado os 
exemplares das edições anteriores, o livro continua sendo utilizado por meio da leitura 
de exemplares que integram acervos pessoais de estudiosos e pesquisadores e de 
bibliotecas universitárias, sobretudo.  (MORTATTI, 2011, p. XV).

Para Mortatti (2011), Arroyo ocupa lugar de destaque no discurso sobre o tema, pois 

seu livro se tornou leitura obrigatória para os especialistas que surgiram após um movimento 

de grande produção e circulação de livros de e sobre literatura infantil, no Brasil, a partir da 

década de 1970. Segundo Mortatti (2011), antes da publicação do livro de Arroyo, a “[...] a 

produção brasileira sobre o tema, contava-se, até a década de 1960, com iniciativas 

esparsas, predominantemente vinculadas a ou motivadas por necessidade e pontos de vistas 

educacionais e didático-pedagógicos [...]” (MORTATTI, 2011, p. XVII). 
Mortatti (2011) conclui que o livro de Arroyo

[...] inaugura a tradição tanto de abordagem histórica da literatura infantil quanto de 
formulação de um objeto especíco − a literatura infantil brasileira – com base na 
conguração do correspondente fenômeno em nosso país, o qual o autor busca 
compreender; e recupera, reúne e interpreta, pioneiramente, o conjunto de fontes 
documentais até então desconhecidas ou dispersas.  (MORTATTI, 2011, p. XVIII-XIX, grifos 
da autora). 

Por m, por meio da análise dos textos de apresentação das três edições do livro de 

Arroyo, é possível perceber que os pesquisadores apresentam aspectos importantes quanto à 

constituição do campo da história da literatura infantil e destacam o pioneirismo de Arroyo ao 

abordar esse tema naquele momento histórico de publicação do livro. 

ASPECTOS DO CONTEÚDO DO LIVRO LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

(1968) 
20

O momento histórico analisado por Arroyo (1968) , relativamente à produção de 

livros para crianças, compreende o período entre o Brasil Colonial e o aparecimento da 

literatura infantil de Monteiro Lobato. 
Arroyo (1968) encerrou a reunião do corpus documental sobre literatura infantil, que 

deu origem ao livro, em 1966, lamentando a ausência de pesquisas profundas sobre esse 

assunto as quais pudesse consultar ou que servissem para confrontar as suas ideias. 
De acordo com o prefácio que escreveu à 1ª edição do livro, Arroyo (1968) 

compreende a literatura infantil como um “nôvo gênero literário” (p. 17), em que o termo 

“infantil” não é considerado um adjetivo, mas uma denição “a priori”, que o caracteriza e 
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constitui a produção desse gênero, atribuindo a ele uma especicidade que o diferencia da 

literatura para adultos. 
Na sua compreensão sobre a literatura infantil, Arroyo (1968) valoriza a literatura oral e 

chama a atenção para a convergência entre as culturas africanas, indígenas e europeias na 

produção de nossa literatura infantil, como pode ser observada por meio da ordenação 

histórica realizada por Arroyo (1968), até o ano de 1966.
Na década de 1960, havia três tipos de literatura infantil sendo produzidas no Brasil, a 

saber: a “tradicional” baseada nos contos folclóricos; a “educativa”, [...] (no sentido de insistir 

em temas didáticos); e a “ccional” que apresentava “[...] (pura criação da estória com 

invenção de tema) [...]”. (ARROYO, 1968, p. 212). A primeira delas “[...] largamente explorada 

entre os autores brasileiros” (p. 212), misturando as inuências indígenas, africanas e 

europeias. A segunda, apesar de considerada “não ideal”, era ao mesmo tempo, [...] 

necessária em um país como o nosso, em franco desenvolvimento cultural, em que é preciso 

insistir na difusão de conhecimentos de educação, de valores cotidianos, de história, de 

higiene, de ciência, etc. (ARROYO, 1968, p.212).
A terceira era a mais difícil e rara, mas também considerada uma literatura “legítima” 

que teria começado a partir da publicação do livro Narizinho arrebitado (1921), de Monteiro 

Lobato. Esse foi o primeiro livro de Lobato para a infância, e nasceu sob a égide da literatura 

escolar, por ter circulado como um “livro de leitura”. Arroyo (1968) considerou esse livro como 

um marco de fundação da terceira “vertente” da literatura infantil no Brasil. 
Tendo tomado como marco inicial as primeiras edições impressas direcionadas às 

crianças, Arroyo (1968) tenta delimitar a “origem” da literatura infantil correlacionando-a com 

os diversos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento como, por exemplo, a 

literatura oriental e a de natureza oral. Arroyo (1968) delimita, ainda, o espaço da escola 

como o responsável pela criação do livro infantil: “[ê]ste nasceu nos bancos escolares, 

vinculados ao sistema de educação [...]” (p. 65) e lança essa armação com base na 

apresentação de textos que, a partir da segunda metade do século XIX, o Brasil Império 

passou a receber como cartilhas, livros de leitura e as diversas traduções da literatura infantil 

universal.
No intervalo entre as frequentes traduções do material de leitura para as crianças 

brasileiras e a produção da “autêntica” literatura infantil escrita por brasileiros, Arroyo (1968) 

apresenta uma rigorosa pesquisa que fez sobre a inuência de jornais e revistas infantis 

produzidos em grande parte do território nacional na concretização do que Arroyo (1968) 

chamou de “nôvo gênero literário” (p. 17).  
Além desses aspectos, o livro de Arroyo (1968) apresenta uma bibliograa com 176 

nomes entre autores brasileiros, franceses, norte-americano, espanhóis e italianos; índice 

onomástico com 12 folhas contendo os nomes dos sujeitos citados no livro; e lista contendo 20 

catálogos de acervos consultados. Esses aspectos contribuem para conrmar a 

cienticidade e rigor do livro de Arroyo que, segundo Mortatti (2011), pode ser considerada a 

“[...] obra de maturidade em relação a sua produção intelectual.” (p. XVIII).  
Publicado pela editora Melhoramentos (SP), que se consolidou como uma das 

principais editoras brasileiras em assuntos educacionais, o livro é apresentado por Lourenço 

Filho como cientíco e teórico, desvencilhado do âmbito das práticas educativas. Anunciado 

como pesquisa e escrito por Arroyo, integrante do circuito da cultura, esse livro passa a 

representar as bases cientícas dos estudos sobre história da literatura infantil, em 

consonância com os outros livros também publicados na coleção “Biblioteca de Educação”. 

Assim, Lourenço Filho, por meio dessa coleção, insere Leonardo Arroyo no campo de autores 

educacionais e contribui signicativamente para marcar o lugar que passa a ocupar a 

literatura infantil como tema de estudo “cientíco”, “conável” e “necessário” para a 

educação brasileira.  
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ASPECTOS DA PERMANÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO LIVRO LITERATURA 
INFANTIL BRASILEIRA (1968)

Conforme mencionei, localizei uma quantidade signicativa de textos com menção 

a Leonardo Arroyo, sua atuação prossional ou produção escrita e/ou citações de textos 

seus. Para propiciar visão de conjunto e síntese das publicações com menções a Leonardo 

Arroyo e, com o objetivo de vericar aspectos da permanência e circulação desse livro no 

Brasil, apresento, no Quadro 1, a quantidade de referências que localizei, distribuídas por ano 

de publicação, entre 1948 e 2015, considerando, no caso de livros, a 1ª edição ou edição mais 

antiga que localizei.

Quadro 1. Bibliograa sobre Leonardo Arroyo, ordenada por ano, tipo de texto com menções a 
Leonardo Arroyo, sua atuação prossional ou produção escrita e/ou citações de textos seus, e 

quantidade Menções 

Fonte: Bibliograa de e sobre Leonardo Arroyo: um instrumento de pesquisa (ASSIS, 2016).

Conforme é possível observar no Quadro 1, a partir da década de 1980 e, de forma 

signicativa, durante as três décadas seguintes (1990, 2000, 2010), Arroyo passou a ter seu 

nome e/ou produção escrita mencionados em textos cientícos e acadêmicos, a saber: 86 

menções em artigos cientícos publicados em periódicos e/ou anais de eventos; 27 menções 

em livros e 44 menções em teses, dissertações e monograas de graduação.
Também é possível observar uma quantidade crescente de menções a Arroyo entre 

os anos de 2000 a 2009, período em que localizei 73 referências de textos.  Outro dado que 

conrma as crescentes menções a Arroyo são as 56 referências de textos de livros, textos 

acadêmicos e artigos cientícos localizadas somente nos últimos cinco anos − 2010 a 2015. 
O primeiro tipo de texto com maior número de menções a Leonardo Arroyo – 86 − é 

relativa a menções ou citações de textos seus em artigos cientícos publicados, de 1979 a 

2015, em periódicos ou anais de eventos. Desse conjunto, 63 referem-se ao livro Literatura 

infantil brasileira, em suas três edições, 1968, 1988, 2011, e as demais menções (23) referem-se 
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Menções  
 

Ano 

Livros com 
menções 

Textos acad. 
com menções 

Artigos 
científicos com 

menções  

Total por 
ano 

Total por 
década 

1968 1 - - 1 1 

1979 - - 1 1 1 

1980 - 1 1 2 

 
18 

1981 2 - - 2 

1982 2 - - 2 

1983 1 - - 1 

1984 2 - - 2 

1985 3 - - 3 

1986 2 - 1 3 

1987 - - 1 1 

1988 - 1 - 1 

1989 1 - - 1 

1990 1 - 2 3 

8 

1991 - - 1 1 

1994 1 - 1 2 

1996 - - 1 1 

1998 - - 1 1 

2000 2 - 1 3 

 
 

73 
 

2001 1 3 3 7 

2002 1 - 3 4 

2004 1 3 4 8 

2005 - 1 1 2 

2006 - 8 4 12 

2007 1 3 8 12 

2008 - 3 5 8 

2009 1 6 10 17 

2010 1 5 8 14 

56 

2011 1 5 6 12 

2012 - 2 4 6 

2013 1 3 6 10 

2014 1 - 10 11 

2015 - - 3 3 

Total 27 44 86 157 157 

 



a outros livros de Arroyo.
A maioria dos artigos cientícos publicados em periódicos e/ou anais de eventos, em 

que localizei menções a Arroyo foi publicada a partir do ano 2000. Os anos em que localizei 

maior quantidade de referências foram os seguintes: 2007 e 2010, com oito referências em 

cada ano; 2009 e 2014, com dez referências em cada ano; 2011 e 2013, com seis referências 

em cada ano.
As menções a Arroyo nesse tipo de texto tiveram início no nal da década de 1970, 

exclusivamente no formato de artigos publicados em periódicos. As menções em textos 

publicados em anais de eventos tiveram início a partir de 2001, intensicando-se a partir de 

2006.
Alguns desses textos foram publicados nos seguintes eventos: XXIV Congresso 

Brasileiro de Comunicação, realizado na cidade de Campo Grande (MS), em 2001; VI 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (COLUBHE), realizado na cidade de Belo 

Horizonte (MG), no ano de 2006; 16°. Congresso de Leitura do Brasil (COLE), realizado na 

cidade de Campinas (SP), em 2007; II Congresso Internacional de Leitura e Literatura Infantil e 

Juvenil (CILLIJ), realizado na cidade de Porto Alegre (RS), em 2009; XXV Simpósio Nacional de 

História (ANPUH), realizado na cidade de Fortaleza (CE), em 2009; Congresso Internacional da 

Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), realizado na cidade de Curitiba 

(PR), em 2011; e III Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários (CIELLI), realizado 

na cidade de Maringá (PR), em 2014. 
A 1ª edição do livro Literatura infantil brasileira, publicada em 1968, foi a mais 

mencionada pelos pesquisadores desse campo de conhecimento, com o total de 38 

menções.  Localizei, ainda, 16 menções a 2ª edição desse livro, publicada em 1988, e apenas 

quatro menções a 3ª edição, publicada em 2011. Em cinco referências não foi possível 

identicar a edição do livro pelo fato de não constarem nas referências bibliográcas desses 

textos e/ou pelo fato de os autores apenas mencionarem o nome de Arroyo como estudioso 

da literatura infantil e não fazerem referência a esse livro especicamente. 
Com base nas leituras das fontes documentais que reuni até o momento, é possível 

observar que a quantidade de menções a 1ª edição desse livro se deve ao fato de a maioria 

desses textos apresentar uma cronologia dos estudos sobre a literatura infantil brasileira. Assim, 

atendendo a uma ordem linear dos estudos sobre esse tema, a menção a 1ª edição desse 

livro se faz necessária, no entanto, pude observar que, em alguns casos, esses artigos fazem 

menção a 1ª edição do livro Literatura infantil brasileira (1968), mas, no corpo do texto, citam 

fragmentos de outras edições desse livro (1988; 2011). Portanto, o pesquisador cita a primeira 

edição, pois sabe que o discurso de Arroyo pertence ao momento histórico da publicação do 

livro (1968), mas, por falta de zelo ou pelo acesso facilitado às edições recentes, utiliza-se da 

edição a que tem acesso.
Também localizei menções ao livro de Arroyo em “textos acadêmicos”, com total de 

44 referências de textos de monograas de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, publicados entre os anos de 1980 e 2013. (Quadro 1).
A maioria dessas pesquisas (31) aborda temas relacionados à leitura escolar e à 

literatura infantil e faz menção a ou cita o livro Literatura infantil brasileira, em suas diferentes 

edições: 1968; 1988; 2011. As demais pesquisas fazem menção a ou citam outros livros de 

Arroyo.
Desse conjunto de menções ao livro Literatura infantil brasileira, 23 referências fazem 

menção a 1ª edição desse livro (1968), seis referências à 2ª edição (1988) e duas referências à 

3ª edição (2011). Assim, é possível observar que, apesar de a 1ª edição ser a mais antiga, 

continua sendo a mais utilizada pelos pesquisadores dessa área de conhecimento. Esses 

dados corroboram com as informações apresentadas em “artigos cientícos e/ou textos 

completos publicados em anais de evento”, quando as menções a 1ª edição desse livro 

(1968) também foram quantitativamente maiores em relação as demais.
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Conforme é possível observar no Quadro 1, a maioria dos textos acadêmicos (42) foi 

publicada a partir do ano de 2001, indicando que esse tipo de texto com menções ao livro de 

Arroyo teve início a partir dos anos 2000 e não na década subsequente à sua morte − 1990.
Dentre as 44 referências de textos, constam 18 teses, 21 dissertações e cinco 

monograas de graduação. A maior parte dessas referências é da área de Letras (20), 

seguidas pelas áreas de Educação (15), História (04), Geograa (2), Psicologia Social (01), 
21

Música (01) e um estudo cuja área não pude identicar . Esses dados indicam que os textos 

de Arroyo circulam e são mais utilizados nas áreas de Letras e Educação e, de forma 

majoritária, na área de Letras. 
A maioria desses textos foi produzida na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), com 15 referências, e na Universidade de São Paulo (USP), com 14 referências. Os 

demais foram produzidos: na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),  Campus de 

Niterói (RJ): 2; Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Cuiabá (MT): 1; 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Três Lagoas (MS): 1; 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Assis (SP): 1; e Campus de Marília (SP): 3; 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP): 1; Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC-RS), Campus de Porto Alegre (RS): 1; Universidade Estadual de 

Maringá (UEM): 2; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN), Campus de Natal 

(RN): 1; e Faculdades Integradas Ipiranga, na cidade de Belém (PA): 1.
Com base nessas informações, é possível armar que esse livro de Arroyo circula e é 

mais utilizado nos estudos produzidos por pesquisadores das universidades do estado de São 

Paulo (SP), em comparação com os demais estados da federação. O que mostra o 

pioneirismo deste estado no que se refere aos estudos sobre a literatura infantil, uma vez que 

foi o berço de instituições promotoras do livro e da leitura, como a Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil (1968), do Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (1973) e da 

Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil (1979). (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984).
Localizei, ainda, 27 referências de livros com menções a Arroyo e/ou citações de 

textos seus publicados entre 1968 e 2014, considerando a 1ª edição ou edição mais antiga 

que localizei. 
A década de 1980 foi a de maior publicação de livros com menções ou citações a 

Arroyo, pois 13 dos 27 livros foram publicados nessa década. Na década de 1990, localizei 

apenas duas referências e de 2000 a 2014, 11 referências de livros com menções a Arroyo. 
Assim, é possível observar que a década subsequente a sua morte (1990), foi 

caracterizada por um silêncio em relação à inuência de Arroyo nesse campo de estudo, mas 

que, dos anos 2000 em diante, houve um retorno às menções a Arroyo, e principalmente, ao 

seu livro Literatura infantil brasileira.
Os livros em que constam menções a Arroyo foram escritos por pesquisadores 

brasileiros que estudam temas relacionados à literatura infantil, leitura e escrita.  Alguns livros 
22

foram escritos pelos seguintes pesquisadores renomados da literatura infantil: Coelho  (1981, 
23 24 25 26

1985, 1995); Zilberman  (1981, 1986); Lajolo  (1982, 2009); Abramovich  (1985); Perroti  (1986, 
27 28 29

1990); Magnani  (1989); Mortatti  (2000); e Ceccantini  (2004).

Coelho (1988), em comentário na quarta capa da 2ª edição desse livro, arma que 

ele tem servido de “[...] ponto de partida obrigatório a tudo quanto se tem publicado sobre o 

assunto [...]”. (COELHO, 1988, s.p.).  Desse modo, é possível observar que o livro Literatura 

infantil brasileira tem sido utilizado como apoio documental aos pesquisadores que escrevem 

sobre teoria e história da literatura infantil no Brasil. 
Ainda, segundo Mortatti (2011, p. 21), as pesquisas que mencionam esse livro, o fazem
 

[...] ora como inspiração e ponto de partida para o desenvolvimento de estudos 
históricos stricto sensu sobre o tema; ora como obra de referência para consulta de 
informações ou para sumarização de fatos e interpretações da história da literatura 
infantil, da “literatura escolar”, da educação e da cultura brasileiras, ora, ainda, como 
fonte documental secundária, uma espécie de “fonte das fontes”, que abrevia o 
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trabalho de pesquisadores relativamente à localização e à recuperação de fontes 
primárias para seus estudos. (MORTATTI, 2011, p. 21).
 

Conforme mencionei, ao longo da trajetória de suas edições, o subtítulo desse livro 

“ensaio de preliminares para sua história e suas fontes” foi retirado, fazendo com que a 

conotação de ensaio/tentativa também fosse superada. A importância desse livro foi sendo 

atribuída também por seus prefaciadores, em decorrência da inuência que 

exerceram/exercem e lugar social que ocuparam/ocupam em cada momento histórico, por 

considerarem esse livro como marco para os estudos da literatura infantil brasileira.
Dessa forma, transcorridos 48 anos de publicação desse livro, de 1968 a 2016, é 

possível perceber sua circulação na produção acadêmico-cientíca sobre literatura infantil, 

e que ele vem servindo de base aos pesquisadores que estudam esse tema e outros correlatos 

a ele. Além disso, com a publicação desse livro, Arroyo se tornou “pioneiro” no campo de 

estudos de abordagem história sobre literatura infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por m, é possível observar que, ao longo do tempo, esse livro foi se estabelecendo 

também como um guia de fontes, hoje raras ou inexistentes, aos pesquisadores em 

decorrência da extensa reunião de autores, obras e instituições desconhecidas ou pouco 

exploradas, e pelo exercício de recuperação, organização e interpretação de diferentes 

fontes documentais. 
Arroyo (1968), por meio da apresentação e análise dessas fontes, formulou um 

primeiro cenário desse objeto especíco que é a literatura infantil brasileira, fazendo com que 

o livro apresente “valor histórico irrecusável” (MORTATTI, 2011) e ocupe um lugar signicativo 

na historiograa brasileira sobre o tema. 
Desse modo, torna-se inegável o lugar ocupado por Arroyo nos estudos sobre esse 

tema, como também o fato de que Literatura infantil brasileira se tornou o maior legado de 

Arroyo para os seus pósteros, permanecendo no tempo e servindo aos novos pesquisadores 

até os dias atuais, tendo contribuído para a constituição do campo da história da literatura 

infantil.

NOTAS
1   De acordo com Mortatti (2000, p. 31), a análise conguração visa focalizar [...] o conjunto de 
aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às opções temático-
conteudísticas (o quê?) E estruturais formais (como?), projetadas por um determinado sujeito 
(quem?), que se apresenta como autor de um discurso produzido de determinado ponto de 
vista e lugar social (de onde?) E momento histórico (quando?), movido por certas 
necessidades (por quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em 
determinado tipo de leitor (para quem?) E logrando determinado tipo de circulação, 
utilização e repercussão.

2  A Associação Brasileira de Escritores premiava diversos gêneros literários, como novelas, 
teatro, romance e contos.  Em 1942, a Associação Brasileira de Escritores e a Sociedade 
Paulista de Escritores se fundiram, criando a Sociedade de Escritores Brasileiros. Em janeiro de 
1958, a Sociedade de Escritores Brasileiros tornou-se a União Brasileira de Escritores – UBE, em 
exercício até hoje e reconhecida como a mais antiga associação de escritores do país. 
Disponível em: <http://www.ube.org.br/historico.asp>. Acesso em: 03 mar. 2016.

3  Fundada em 27 de novembro de 1909, a Academia Paulista de Letras é uma associação de 
direito privado sem ns econômicos, com sede na cidade de São Paulo (SP). Tem por objetivo 
promover a cultura do vernáculo e da literatura. Composta por 40 membros efetivos, 25 dos 
quais, devem ser domiciliados na cidade de São Paulo (SP), cada cadeira tem seu patrono, 
seu fundador e os sucessores. A cadeira de n°. 21,teve como patrono Antônio Carlos Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva (1773-1845) e como fundador José Luís de Almeida Nogueira (? 
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– 1914). Os acadêmicos que antecederam Leonardo Arroyo foram: Álvaro Guerra (1868-
1942), Roberto Simonsen (1889-1943), José Freitas Vale (1870-1957), Plínio Barreto (1882-1958) e 
Ibrahim Nobre (1888-1970). Disponível em:  <http://www.academiapaulistadeletras.org.br>. 
Acesso em: 03 mar. 2016. 

4
  A cadeira de n°. 21 pertenceu aos seguintes Acadêmicos: Álvaro Guerra (1868-1942); 
Roberto Simonsen (1889-1943); José Freitas Vale (1870-1957); Plínio Barreto (1882-1958); Ibrahim 
Nobre (1888-1970) e Leonardo Arroyo (1918-1985).

5  Segundo Bellotto (1991, p. 104), os instrumentos de pesquisa são fundamentais no processo 
historiográco, considerado como “a primeira providência” do método histórico, pois “[...] 
constituem-se em vias de acesso do historiador ao documento, sendo a chave da utilização 
dos arquivos como fontes primárias da História. ” (BELLOTTO, 1979, p. 133).

6
  Manuel Bergström Lourenço Filho (1897-1970), nasceu em Porto Ferreira (SP), foi um educador 
brasileiro conhecido por sua participação no movimento dos pioneiros da Escola Nova , E

extremamente ativo e preocupado com a escola em seu contexto social. Exerceu diversas 
funções ligadas à educação no estado de São Paulo e Ceará, foi autor de cartilhas, livros de 
leitura e livros de literatura infantil. Para maiores informações sobre a atuação de Lourenço 
Filho na produção de e sobre leitura e literatura infantil no Brasil, ver, especialmente, Mortatti 
(2001) e Bertoletti (2006; 2012).

7 
 Por se tratar de pesquisa histórica, utilizarei a ortograa original dos textos citados.

8 
 Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925) “[...] formou-se em 1891, pela Escola Normal de São 

Paulo, e colaborou com diversos jornais e revistas pedagógicas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. [...]. Em 1897, atendendo à solicitação do diretor da Escola Normal de São Paulo, 
tornou-se inspetor das escolas anexas desse estado. [...] No período de 1902 a 1904, foi 
redator-chefe da Revista de Ensino, órgão da Associação Benecente do Professorado 
Público Paulista [...] No período de 1915 a 1925, foi responsável pela criação e organização da 
coleção “Biblioteca Infantil” da editora Melhoramentos. ” (BERNARDES, 2008, p. 3-4). Para 
maiores informações sobre a coleção “Biblioteca Infantil” e sobre a atuação desse educador, 
ver os seguintes estudos desenvolvidos no âmbito do GPHELLB: Menin (1999); Bernardes (2003); 
e Bertoletti (1997; 2006). Sobre a coleção “Biblioteca Infantil”, ver também: Soares (2002, 2006) 
e Razzini (2002, 2007a).

9
  José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) “[...] nasceu na cidade de Taubaté, SP [...], foi 
alfabetizado pela mãe e logo despertou o gosto pela leitura [...]. Com 13 anos foi estudar em 
São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a faculdade de Direito na 
qual ingressou em 1904. [...]. Em sociedade com Octalles Marcondes Ferreira, criou a 
Companhia Gráco-Editora Monteiro Lobato, em 1919 [...], a editora foi à falência em 1925, 
[...] venderam tudo e fundaram a Companhia Editora Nacional. [...] Lobato mudou-se para o 
Rio de Janeiro e começou a publicar livros para crianças. O livro de leitura Narizinho 
Arrebitado (1921) levou o autor a prolongar as aventuras de seu personagem em outros livros 
girando todos ao redor do Sítio do Pica-pau Amarelo [...], tornando-se um dos maiores nomes 
da literatura infantil brasileira. ” (HALLEWELL, 2005, p. 313-341). Para maiores informações a 
atuação e produção escrita de Monteiro Lobato, ver: Lajolo e Ceccantini (2009); Koshisjama 
(2006); Passiani (2002); e Debus (2001).

10 
 João Luís Cardoso Tápias Ceccantini tem graduação em Letras pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, campus de Assis (1987), onde também realizou seu 
mestrado (1993) e doutorado em Letras (2000). Atualmente é professor assistente doutor da 
UNESP, instituição em que trabalha desde 1988. Atua junto à Disciplina de Literatura Brasileira, 
desenvolvendo pesquisa principalmente nos seguintes temas: literatura infantil e juvenil, 
leitura, formação de leitores, literatura e ensino, Monteiro Lobato e literatura brasileira 
contemporânea. É coordenador do Grupo de Pesquisa 'Leitura e Literatura na Escola', que 
congrega professores  de d iver sas  Un iver s idades  do pa í s .  D i spon íve l  em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K47940
48Y7>. Acesso em 03 mar. 2016.
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11
 Até o momento, não localizei informações sobre esse autor.

12  Até o momento, não localizei informações sobre esse autor.

13 
Francisco Marins é umescritor brasileiro, autor de livros de literatura infantil e de romances de 

caráter histórico. É membro da Academia Paulista de Letras (APL), onde foi também 
presidente por duas gestões, entre as décadas de 1970 e 1980, durante esse período, 
Leonardo Arroyo dirigiu a Revista da Academia Paulista de Letras. Para maiores informações 
sobre a produção de e sobre Francisco Marins e sua relação com a história da educação 
brasileira, ver, especialmente, Souza (2002).

 14 Até o momento, não localizei informações sobre esse autor.

15
  Cf. nota 6 deste texto.

16
  Até o momento, não localizei informações sobre esse autor.

17  Lenyra Camargo Fraccaroli foi quem idealizou e fundou juntamente com Monteiro Lobato a 
primeira Biblioteca Infantil da cidade de São Paulo (SP), a qual, posteriormente, recebeu o 
nome do escritor. Em 1950, tornou-se chefe da Divisão das Bibliotecas Infanto-Juvenis de São 
Paulo (SP) e atuou na instalação de várias Bibliotecas Infantis pela cidade. Por sua inuência 
na área foi eleita Presidente do Comitê Inter-Americano de Bibliotecas Infanto-Juvenis para a 
América Latina. (COELHO, 1983). Para maiores informações sobre a atuação de Lenyra 
Camargo Fraccaroli, ver, especialmente, a pesquisa de doutorado de Pasquin (2014; 2015), 

a aem desenvolvimento no GPHELLB, sob a orientação da Prof . Dr . Maria do Rosário Longo 
Mortatti.

18  Glória Pondé foi professora titular da Universidade Federal Fluminense (UFF) e dedicou toda 
sua vida ao ensino, graduou-se na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), onde também fez seu mestrado e doutorado em Literatura Brasileira, com 
enfoque na literatura infantil, tema ao qual se dedicou ao longo de sua carreira. Em 1978, 
Glória Pondé começou a trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 
onde ocupou o cargo de diretora entre 1984 e 1986. Ministrou curso de literatura infantil e 
juvenil em vários estados e integrou a equipe criadora do Programa Nacional de Incentivo à 
L e i t u r a  ( P R O L E R ) ,  e m  1 9 9 0 .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.ufrj.br/detalha_noticia.php?codnoticia=2923 Acesso em: 03 mar. 2016

19 
 Maria do Rosário Longo Mortatti é  livre docente em "Metodologia da Alfabetização" da 
Faculdade de Filosoa e Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de 
Marília (SP),  que tem se dedicado aos estudos de abordagem história da literatura infantil e 
da leitura e escrita, no Brasil Mortatti graduou-se em Letras pela Faculdade de Filosoa Ciência 
e Letras (FFCL) de Araraquara (SP), tem mestrado e doutorado em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e coordena, desde 1994, o Grupo de 
Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”. Mortatti atuou também como 
presidente da Associação Brasileira de Alfabetização (ABAlf) (2012-2014) e tem diversos livros 
e textos acadêmicos em que discute temas como alfabetização, leitura e literatura infantil.  
D i s p o n í v e l  e m : 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4723126
P1.  Acesso em: 03 mar. 2016.

20  Abordarei aspectos do conteúdo da 1ª. edição, pois não houve alteração nas demais.

21
  Trata-se de texto datilografado, intitulado História e histórias da literatura infantil brasileira, de 
Esmeralda Vailati Negrão, presumivelmente escrito na década de 1980. Até momento, não 
localizei informações sobre o formato ou data dessa publicação, na qual a autora analisa dez 
estudos de “especialistas” sobre literatura infantil que se destacaram, no Brasil, entre as 
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décadas de 1950 e 1970. A pesquisadora menciona o livro Literatura infantil brasileira: ensaio 
de preliminares para sua história e suas fontes (1968), de Arroyo, como fonte teórica e histórica 
para estudo sobre o tema.

22
  Nelly Novaes Coelho (1922 -) “[...] nasceu na cidade de São Paulo, [...] graduou-se em Letras 
Neolatinas pela Universidade de São Paulo, em 1959. [...]. Em 1960, inicia a carreira de 
docente universitária na Universidade de São Paulo, como professora-assistente do Prof. 
Antônio Soares Amora, área de Literatura Portuguesa [...]. Em 1961, acumula esse cargo com 
o de professora titular de Teoria da Literatura, na Faculdade de Letras de Marília (onde 
lecionava nos ns de semana). [...]. Em 1966, inicia a carreira de escritora, com a publicação 
de O ensino da literatura, obra destinada à formação de professores, na área da Literatura 
[...]. Segue a carreira universitária: doutorado em Letras (USP, 1967), livre docência (USP, 1977). 
Professora-adjunta (USP, 1981) e professora titular de Literatura Portuguesa (USP, 1985). [...]. Em 
1980, em face do novo boom de Literatura Infantil em expansão, criou na USP [...], a disciplina 
de literatura infantil, em nível de graduação [...]. Ao longo da carreira, exerceu vários cargos 
administrativos ou acadêmicos: chefe-suplente do Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas da FFLCH/USP; vice-diretora do CEP-Centro de Estudos Portugueses/USP; membro 
fundador e presidente do CELIJU-Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil; diretora do 
CELAB-Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros de LIJ; diretora da APCA-Associação Paulista de 
C r í t i c o s  d e  A r t e  ( s e t o r  L i t e r a t u r a )  e  o u t r o s .  ”  ( S . p . ) .  D i s p o n í v e l  e m : 
<http://www.letraselvagem.com.br/pagina.asp?id=286>. Acesso em 03 mar. 2016.

23
  Regina Zilberman tem “[...] graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1970), doutorado em Romanística - Universidade de Heidelberg (Ruprecht-Karls) 
(1976), e pós-doutorado no University College (Inglaterra) (1980-1981) e Brown University (EUA) 
(1986-1987). Atualmente é professora adjunta do Instituto de Letras, da UFRGS, com atuação 
no Programa de Pós-Graduação em Letras. Lecionou entre 2007 e 2010 na Faculdade Porto-
Alegrense e, em 2010, no Centro Universitário Ritter dos Reis. Também foi professora titular da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em História da Literatura, atuando especialmente nos seguintes temas: leitura, 
história da literatura, literatura do Rio Grande do Sul, formação do leitor e literatura infantil. ” 
(S.p.). Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K47839
11U1>. Acesso em: 03 mar. 2016.

 24 
Marisa Philbert Lajolo tem “[...] Bacharelado e Licenciatura em Letras (Universidade de São 

Paulo,1967), Mestrado (USP, Teoria Literária e Literatura Comparada, 1975) e Doutorado (USP, 

Teoria Literária e Literatura Comparada, 1980), sob orientação de Antonio Candido. Tem Pós-

Doutorado (Brown University) e realizou inúmeros estágios de pesquisa na Biblioteca Nacional 

de Lisboa, na Biblioteca Saint Genevieve (Paris) e na John Carter Brown Library. É atualmente 

Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie (graduação e pós-graduação, Letras) e 

mantém vínculo como Professor colaborador voluntário na UNICAMP. Suas atuais linhas de 

pesquisa recobrem interesse por Teoria Literária e Literatura Brasileira, atuando especialmente 

nas áreas de história da leitura, literatura infantil e/ou juvenil e Monteiro Lobato. [...] O livro que 

organizou, Monteiro Lobato livro a livro: obra infantil (IMESP, Ed. UNESP), recebeu o prêmio 

Jabuti em 2009. ” (s.p.). Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K47839

51Y7>. Acesso em: 16 mar. 2016. 

 25
 Fanny Abramovich (1940- ) “[...] nasceu em São Paulo, é escritora de literatura infantil e 

juvenil, pedagoga e atriz. [...]. Com 16, matriculou-se no curso normal do Instituto de 
Educação Padre Anchieta, concluindo-o em 1958 [...]. Em 1957, ingressou no Teatro Escola de 
São Paulo (Tesp), no qual trabalhou até 1962. Ao concluir a formação de normalista, começou 
o curso de pedagogia na Faculdade de Filosoa, Ciências e Letras da Universidade de São 
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Paulo (FFCL/USP), que concluiu em 1963. Nesse ano, trabalhou como consultora pedagógica 
da Editora Giroé e teve seus primeiros contatos com a literatura infantil e juvenil. [...]. Em 1977, 
começa a escrever sobre educação infantil para o Jornal da Tarde e outros periódicos. 
Apresenta também quadros sobre o assunto na televisão, [...] Estreia na literatura infantil e 
j u v e n i l  e m  1 9 8 6 . ”  ( s . p . ) .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5768/fanny-abramovich . Acesso em: 16 mar. 
2016. 

  26
 Edmir Perroti “[...] possui graduação em Letras Português e Francês pela Universidade de São 

Paulo (1971), mestrado (1984) e doutorado (1989) em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicações e Artes/USP. É docente no PPG Ciência da Informação da ECA/USP, 
responsável pela disciplina Infoeducação: acesso e apropriação de informação na 
contemporaneidade. Ministra, como docente colaborador no Curso de Graduação 
Jornalismo e Editoração da ECA/USP, a disciplina "Políticas públicas em comunicação e 
leitura". Diretor cientíco do Colaboratório de Infoeducação - ColaborI- da ECA/USP, 
coordena grupo de pesquisa voltado à consolidação da Infoeducação, abordagem de 
natureza histórico-cultural das relações entre Informação e Educação. Realiza pesquisas com 
ênfase em infoeducação, dispositivos informacionais, saberes informacionais, redes culturais, 
metodologia colaborativa, leitura; literatura infantil e juvenil”. (s.p.). Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K47879
72J8>. Acesso em: 12 mar. 2016.

27 
 Trata-se da pesquisadora Maria do Rosário Longo Mortatti.

 28 Cf. nota 19 deste texto.

29
  Cf. nota 10 deste texto.
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RESUMO
Este trabalho vincula-se ao conjunto de esforços acadêmicos 

empreendidos, desde os anos de 1990, na historiograa da educação 
brasileira. Essa reexão insere-se no sentido de investigar as 
particularidades da institucionalização da educação rural no Estado de 
Mato Grosso. A intenção é garantir visibilidade aos discursos sobre o 
movimento ruralista nesse Estado. A análise regional foi apresentada à luz 
do contexto econômico, político, social e cultural brasileiro, 
considerando as ações humanas e vivências cotidianas. Procura 
identicar a forma como em diferentes localidades ou em 
temporalidades distintas um fenômeno social é construído. Para o 
desenvolvimento deste estudo, procurou-se fugir das abordagens e dos 
métodos utilizados nos distintos campos do conhecimento que seguiam 
a tendência tradicional de escrita, cuja prioridade eram os temas 
nacionais, silenciando-se diante das particularidades regionais 
existentes, nas quais as situações do imaginário não faziam parte da 
construção da história da educação brasileira. 

Palavras-chave: educação brasileira, educação rural, ensino rural, 
Dourados-MS.

ABSTRACT
This work is linked to the set of academic efforts undertaken since the 
1990s, in the historiography of the Brazilian education. This reection aims 
at investigating the particularities of the institutionalization of rural 
education in the state of Mato Grosso. The intention is to ensure visibility to 
the discourse on the ruralist movement in that State. The regional analysis 
was presented in the light of the economic, political, social and cultural 
Brazilian environment considering human actions and daily experiences. 
It seeks to identify the way in which a social phenomenon is built in 
different locations or different time frames. As for the development of this 
study, we tried to escape from the approaches and methods used in the 
different elds of knowledge that followed the traditional trend of writing, 
whose priority was national issues, being silenced as far as the existing 
regional particularities are concerned since the imaginary situations were 
not part of the construction of the history of Brazilian education.

Keywords: Brazilian education, rural education, rural teaching, Dourados-
MS.
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INTRODUÇÃO 

E
ste trabalho insere-se na teia de esforços acadêmicos, empreendidos desde o ano de 

1990 pela comunidade historiadora, com objetivo de ampliar a historicidade acerca 

das instituições escolares brasileiras, e, particularmente, contribuir para o balanço 

reexivo sobre a história da educação no centro oeste brasileiro, com destaque para o 
1

movimento ruralista  em Mato Grosso. Procuramos analisar as particularidades regionais à luz 

do contexto econômico, político, social e cultural brasileiro, privilegiando as ações humanas e 

as vivências cotidianas.

Nos anos de 1937 até 1945, período histórico conhecido como Estado Novo é 

premente as discussões sobre a necessidade de alfabetizar a população. Nesse sentido, a 

educação primária era o tema da política do Governo de Getúlio Vargas. Nesse cenário, 

Vargas lança a chamada “Marcha para o Oeste”, programa de estratégia geopolítica que 

tinha como objetivo promover a expansão territorial do Centro-Oeste e a integração do Brasil 

como nação, mediante o desenvolvimento agrícola e a colonização do interior e as regiões 

de menor densidade populacional.

Para o desenvolvimento deste estudo, procurou-se fugir das abordagens e dos 

métodos utilizados nos distintos campos do conhecimento que seguiam a tendência 

tradicional de escrita, cuja prioridade era os temas nacionais, silenciando-se diante das 

particularidades regionais existentes, nas quais as situações do imaginário não faziam parte da 

construção da história da educação brasileira.

Dessa forma, o estudo procura inserir-se nos estudos que garantam visibilidade da 

história e do movimento de ruralismo pedagógico instituído nos anos de 1930 no Brasil e, 

consequentemente, no Estado de Mato Grosso. 

Sobre a expressão “ruralismo pedagógico”, observou-se que a partir da Revolução de 

1930, é possível vericar que os discursos que apontavam os problemas e as preocupações 

com o ensino na zona rural surgiam com maior expressão no sentido de propor um currículo 

diferenciado para ele.

Um fator que impulsionou a ação e a propagação do pensamento ruralista foram os 
problemas gerados pela crescente industrialização, que foi responsável pela migração 
de parte da população que morava no campo para as cidades, com intuito de buscar 
melhores condições de trabalho e de vida. Concomitantemente, nessa época 
acirraram-se os debates sobre as especicidades da escola na zona rural, emergindo, 
assim, algumas correntes de pensamento em defesa de uma educação diferenciada 
que fornecesse subsídios para xar o homem no campo. (SÁ; SILVA, 2014, p.64).

A necessidade de buscar sentido nos movimentos humanos, criadores de instituições 

de ensino, determinou o desenvolvimento da presente investigação. O discurso ruralista que se 

espalhou fortemente pelo Brasil, a partir da década de 1930, se faz presente nos discursos dos 

intelectuais da educação de Mato Grosso, a exemplo de Gervásio Leite e, Julio G. Vaz 

Cerquinho e Philogonio de Paula Corrêa que, em congressos e publicações, propagaram a 

concepção de uma escola rural mato-grossense capaz de contribuir para o desenvolvimento 

do Brasil, caso tivesse um ensino diferenciado das escolas urbanas e adaptado ao campo, 

porém, com a mesma qualidade. (SÁ; SILVA, 2014, p.80). A revisão de literatura envolvendo a 

educação rural no Mato Grosso revelou a relevância política da temática e a viabilidade de 

investigação, explicada pela abundância de material empírico nos arquivos regionais e locais. 

Entretanto, esse mesmo levantamento do material, produzido em torno da temática, 

evidenciou que existem enormes lacunas e emudecimentos sobre a história das instituições 

escolares rurais. Esse aspecto justica o investimento acadêmico, institucional e a contribuição 

sociocultural que a presente pesquisa se propôs a realizar.

A análise historiográca foi centrada nas abordagens inovadoras e mais recentes da 

história da educação e das instituições escolares no Mato Grosso. Ressaltam-se as importantes 
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contribuições de Monarcha (2010), Sá e Silva (2014), Prado (1995), Calazans (1993), entre 

outros.

No presente texto, abordam-se as teses apresentadas sobre a educação rural no 

Estado de Mato Grosso, constantes dos Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, 

realizado pela Associação Brasileira de Educação em Goiânia, no ano de 1942, publicados 

em 1944.

A “MARCHA PARA O OESTE”: POLÍTICAS DE FRONTEIRA E “BANDEIRANTISMO” 

NO ESTADO NOVO
“Marchar para o oeste”, “desbravar novos territórios”, levantar novamente as 

2
“bandeiras” , dessa vez, indo em direção ao centro. Colonizar os espaços “vazios” (RICARDO, 

1942), estabelecendo as regiões de fronteira com o Brasil. Essas eram as missões de marchar, 

de andar, de atrair as pessoas para os lugares mais “longínquos”.

A intervenção do Estado objetivava incentivar a mobilidade da fronteira econômica, 

reunir núcleos demográcos que se encontravam isolados, com a intenção de povoar o país. 

As estratégias do Governo estavam calcadas na ideologia da fronteira ou do bandeirantismo. 

Em um de seus discursos o Presidente Getúlio Vargas arma que:

Mas, se, politicamente o Brasil é uma unidade, não o é economicamente. Sob este 
aspecto assemelha-se a um arquipélago formado por algumas ilhas, entremeadas de 
espaços vazios. As ilhas já atingiram alto grau de desenvolvimento econômico e industrial 
[...]. Continuam, entretanto, os vastos espaços despovoados [...], pela falta de 
densidade da população e pela ausência de toda uma série de medidas elementares, 
cuja execução gura no programa do governo e nos propósitos da administração, 
destacando-se, dentre elas, o saneamento, a educação e os transportes. (VARGAS, s.d., 
p. 31).

No período do Estado Novo é que as propostas de integração nacional são 

agrupadas sob uma “bandeira política”, a da Marcha para o Oeste. A política desta foi 

acompanhada da criação de diversos símbolos e imagens. Para Lenharo (1986, p. 55-56, grifo 

do autor), essa política pode ser considerada como:

A “cruzada” da Marcha para Oeste, seja no plano discursivo, seja no plano das 
justicativas administrativas, constitui um precioso exemplo dessa fabricação de 
imagens. Elaborada crucialmente na virada do ano novo de 38, pouco depois do golpe, 
e retrabalhada cuidadosamente nos anos seguintes, a Marcha para Oeste foi calcada 
propositalmente na imagem da Nação que caminha pelas próprias forças em busca de 
sua concretização.

Há de se considerar que a imagem de uma bandeira política foi inculcada no 

imaginário dos brasileiros. Era preciso que fosse retomada aquela imagem do bandeirante 

que desbravava e conquistavam as terras em busca de riquezas e de “civilizar” os espaços 

vazios no interior brasileiro. Era preciso agora explorar o mato, as zonas fronteiriças. O ideário 

era reeditar as conquistas dos bandeirantes no sentido de promover a ocupação racional do 

país e a integração econômica entre interior e litoral.

A proposta era a de, além de ocupar espaços com baixa densidade populacional, 

desafogar os centros urbanos com a transferência da população. Para realizar esse feito, era 

necessário promover sua dignidade e dar garantias sanitárias e educativas a essa população 

que seria transferida. Assim foram criadas as Colônias Agrícolas Nacionais.

O Estado Novo (1937-1945) programou a política de interiorização, traduzida no plano 

“Marcha para o Oeste”, que envolvia incentivo à agricultura, como forma de retomada do 

controle das terras devolutas, até então concedido aos Estados. Além disso, o projeto previa a 

colonização, subordinado ao plano econômico do Estado Novo, o qual se pautava no 

processo de industrialização do tipo substituição de importação, com o objetivo de 

transformar o país em potência econômico-industrial. A ideia era agregar a participação da 

sociedade nos distintos setores da economia, sobretudo no desenvolvimento da forma de 

exploração da terra. 
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Novas perspectivas e possibilidades alvoreciam com a Marcha para o Oeste, que foi 

popularizada e propagandeada em associação com o idealismo do progresso e da 

modernidade efetivado no Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), cando os 

intelectuais responsáveis em construir símbolos, imagens, discursos sobre a Marcha. Na obra 

Marcha para o Oeste: a Inuência da “Bandeira” na Formação Social e Política do Brasil, 

Cassiano Ricardo exemplica claramente essa construção.
Todo brasileiro que abre caminhos novos é, hoje, um bandeirante. A signicação da 
palavra é originalmente paulista, mas geogracamente desbordou de sua região de 
origem para tomar o sentido político e nacional do Brasil todo, sendo agora o epíteto do 
brasileiro em “marcha para o futuro”. Em cada brasileiro que desbrava a terra, tanto no 
note como no sul, há um bandeirante no qual se confundem e se unicam todos os tipos 
regionais. Paroáras ou guascas, barrigas-verdes ou laranjos, capichabas ou matutos. 
Ontem, eram bandeirantes só os que partiam do planalto; hoje são todos quantos 
tomam parte na marcha da unidade brasileira. (RICARDO, 1942, p.279).

Para o referido autor, o bandeirantismo foi quem fez a Pátria, antes de tudo a ideia de 

Pátria. No discurso de Getúlio Vargas, diz:

Mais do que uma simples imagem, é uma realidade urgente e necessária galgar a 
montanha, transpor o planalto e expandir-se no sentido das latitudes. Retomando o trilho 
dos pioneiros que plantaram, no coração do continente, em épica e vigorosa 
arremetida, os marcos das fronteiras territoriais, precisamos de novo suprimir obstáculos, 
encurtar distancia, abrir caminhos e estender as fronteiras econômicas, consolidando, 
denitivamente, os alicerces da Nação. (RICARDO, 1942, p.121, v. 5).

Há de se concordar que a “Marcha para o Oeste” signicou muito mais do que a 

simples ocupação dos espaços não habitados, pois visava a manter o homem no campo e 

incentivar outros homens a irem para o oeste. O programa enfatizava a propaganda de que o 

Brasil era o celeiro do mundo e que era preciso se orgulhar desse papel. 

Assim, na doutrina do Estado Novo, há três marcos principais: o nacionalismo, a 

Marcha para o Oeste e a política social. Nesses contornos, a escola rural tornou-se alvo de 

debates entre intelectuais e governantes que defendiam “a educação como mola 

propulsora do progresso [...]” (SÁ; SILVA, 2014, p.62).

Enm, o discurso ruralista espalhou-se fortemente pelo Brasil, a partir da década de 

1930. Em 1942, o Oitavo Congresso Brasileiro de Educação publica na integra as teses de 

Gervásio Leite, Diretor do Departamento de Estadual de Estatística de Mato Grosso, e 

Francisco A. Ferreira Mendes, Diretor-Geral de Instrução Pública de Mato Grosso.

MARCHA PARA O OESTE NO OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE 
EDUCAÇÃO: 1942

Nos dias 18 a 28 de junho de 1942 foi realizado o Oitavo Congresso Brasileiro de 

Educação, na cidade de Goiânia, a nova capital de Goiás, em substituição à cidade de 

Goiás Velho. O Congresso coincidia com a necessidade de se discutir o desenvolvimento da 

educação primária no Brasil e, sobretudo, com o ideal político do Presidente Getúlio Vargas de 
3marchar para o oeste brasileiro, abrindo territórios no Centro-Oeste e Norte, o sertão  do Brasil. 

Iam à frente as “bandeiras paulistas”, representação da necessidade da exploração de novos 

locais no país. “Se a ocupação e a urbanização das regiões Sul e Sudeste estavam 

consolidadas, outra era a situação da 'fronteira oeste', Goiás, Mato Grosso, Rondônia, 

Amazonas, fronteiras etnolinguistas abandonadas [...].” (MONARCHA, 2010, p. 131, grifo do 

autor). 

O Oitavo Congresso foi amplamente divulgado. Foram expedidos 4.886 circulares, 

cartas e prospectos, endereçados aos congressistas natos, estabelecimentos de ensino, 

imprensa, associações culturais, prefeitos de todos os municípios e outros interessados, 

distribuindo aos jornais constantes notas de publicidade, com o objetivo de obter o maior 

número de teses e memórias (ABE, 1944, p.10). Segundo Lenharo (1986, p.15, grifo do autor), “a 

construção da imagem da 'Marcha' ancora-se na técnica da propaganda e nos conteúdos 
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míticos das ramicações românticos e pietista católica”. 

No nível mais alto da hierarquia, o presidente do Instituto Brasileiro de Geograa e 

Estatística (IBGE), senhor José Carlos de Macedo Soares, cou responsável em divulgar a 

realização do Congresso para os ministros do Estado, chefes dos governos regionais e 

presidentes de órgãos paraestatais e autárquicos. Ele solicitou trabalhos cartográcos, 

documentação folclórica, conjuntos fotográcos, sugestão de teses e monograas para o 

referido Congresso. Também foram noticados, os diretores de departamentos estaduais de 

educação e todas as Juntas Regionais de Estatística e Diretores Regionais de Geograa, além 

da divulgação do evento a todos os chefes dos serviços educacionais nos Estados, solicitando 

a contribuição do professorado local.

O IBGE também editou seis mil folhetos e os distribuiu com aspectos de Goiânia; 1.350 

cartazes foram axados nas capitais de todos os Estados e no Distrito Federal; e foi criado um 

selo comemorativo com o emblema da Associação Brasileira de Educação (ABE), emitido 

pelo Departamento de Correios e Telégrafos.

Pela Rádio Difusora da prefeitura do Distrito Federal, foi transmitida uma série de 

palestras de Mario Augusto Teixeira de Freitas, Cristóvão Leite de Castro, José Augusto 

Venâncio Filho, Roberto Assunção, Tomas Newlands Neto, Plinio Olinto, Celso Kelly e Senhoras: 

Clotilde Mata, Juraci Silveira e Rute Gouveia, membros da Comissão Executiva do Oitavo 

Congresso, e dos relatores Nóbrega da Cunha e Raul Bittencourt.

Foi possível vericar nos Anais do Oitavo Congresso que a ABE recebeu 173  teses, e 

que o prazo, para o recebimento delas, estabelecido para o dia 1º de maio, foi adiado até 4 

de junho (ABE, 1944). 

O Diário Ocial da União, de 23 de abril de 1942, trouxe a programação do evento e a 

divisão dos temas. No art. 6º cava determinado o tema geral e nove temas especícos. No 

que se refere à temática geral, o Congresso recebeu um total de 41 teses, deveria abordar a 

Educação primária fundamental: a) objetivos e organização nas pequenas cidades e vilas do 

interior; b) na zona rural comum; c) nas zonas rurais de imigração; d) nas zonas de alto sertão.

Os temas especiais foram separados por números. O tema especial número 1 tratou 

do provimento de escolas para toda a população em idade escolar e de escolas especiais 

para analfabetos em idade não escolar; o problema da obrigatoriedade - recebeu 16 teses e 

o seu relator foi J. P. Coelho de Sousa; o número 2 abordou os tipos de prédios para escolas 

primárias e padrões de aparelhamento escolar, consideradas as peculiaridades regionais - 

recebeu seis teses e seu relator foi o professor A. Almeida Júnior; o número 3 era sobre o 

professor primário das zonas rurais, formação, aperfeiçoamento, remuneração e assistência - 

recebeu 26 teses e seu relator foi o professor Sud Mennucci; o número 4 tratou da frequência 

regular a escola: o problema da deserção escolar–assistência aos alunos-transporte-

internatos e semi-internatos - recebeu 24 teses e a relatora foi a professora Maria dos Reis 

Campos; o número 5 abordou o encaminhamento dos alunos que deixam a escola primária 

para escolas de nível mais alto ou para o trabalho -recebeu 10 teses e a relatora foi a 

professora Helena Antipoff; o número 6 foi sobre o rendimento do trabalho escolar – o 

problema das medidas - recebeu 15 teses e o relator foi o professor Ulisses Pernambucano; o 

número 7 tratou das “missões culturais” como instrumento de penetração cultural e de 

expansão das obras de assistência social - recebeu 12 teses e a relatora ad hoc foi a senhora 

Déa Veloso Barros; o número 8 foi sobre as “colônias-escolas”, como recurso para a 

colonização intensiva das zonas de população rarefeita ou desajustada - recebeu 10 teses e o 

relator foi o professor J. Moreira de Sousa; o número 9 abordou a coordenação dos esforços e 

recursos da União, dos Estados e dos municípios e das instituições particulares, em matéria de 

ensino primário - recebeu 7 teses e o relator foi Levi Carneiro.

O Oitavo Congresso Brasileiro de Educação recebeu também trabalhos que não se 
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enquadravam nas temáticas estabelecidas. Esses temas aparecem nos Anais: Seleção de 

Alunos e Especialização de Professores, enviados pelo professor Vicente Guimarães; 

Provimento de Escolas para Analfabetos em Idade Pré-Escolar, enviado pela senhora Maria 

Silva Berlink, e Memória sobre as Humildes Origens da Escola Normal Rural de Juazeiro, no 

Ceará, de J. Moreira de Sousa. Nesse caso, o relatório foi elaborado pelo Doutor Frederico 

Medeiros e pelos professores Agnelo Arllingtonn Fleuri e Edmar Pereira.

A VIAGEM PARA GOIÂNIA: AS CARAVANAS

Em 1942, o IBGE obteve do Presidente Getúlio Vargas transporte ferroviário gratuito 

para cem congressistas. A ABE organizou uma numerosa caravana da qual participaram 

membros da Comissão Patrocinadora Nacional e Executiva e da Secretária-geral do 

Congresso, diretores e representantes de serviços educacionais de vários Estados, professores, 

técnicos, relatores de temas, redatores das teses e outros.

A caravana partiu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de junho e juntaram-se em 

São Paulo a outros congressistas desse Estado, chegando todos a Goiânia em 18 de junho. Na 

primeira estação situada em território goiano, Maria Aparecida Moreira, aluna do Grupo 

Escolar Pedro Ludovico, de Goiandira, proferiu emocionante saudação, e, em nome dos 

homenageados, o padre Bruno Teixeira, delegado do Estado do Ceará, agradeceu. Em 

Bonm, esteve à frente das manifestações, o próprio arcebispo de Goiás, Dom Emanuel 

Gomes de Oliveira, cabendo ao padre Medeiros Neto, delegado do Estado de Alagoas, 

discursar em agradecimento.

Em Goiânia, onde já se encontravam e chegaram posteriormente outros participantes 

do certame, viajando por via férrea e aérea, foram todos festivamente recebidos. No dia 

seguinte, os congressistas se dirigiram ao Palácio do Governo, sendo recebidos pelo Senhor 

Interventor Federal e senhora Pedro Ludovico Teixeira. Saudou o chefe do governo, em nome 

dos visitantes, o professor Roberto Moreira, do Instituto de Educação de Florianópolis, SC, e 

discursou agradecendo, o interventor Pedro Ludovico Teixeira.

Fizeram parte da Comissão Patrocinadora Nacional pessoas de grande renome no 

Brasil, como Branca Fialho, General Candido Rondon, Elmano Cardim, Fernando de Azevedo, 

Fernando Magalhães, Frota Pessoa, Gustavo Lessa, Lafaiete Côrtes, Levi Carneiro, Odilon 
4.Braga, Olímpio Olinto de Oliveira, Paulo Filho, Sud Mennucci e Virgílio Correia Filho  

A sessão de abertura do Oitavo Congresso ocorreu às 21 horas no edifício do Cine 

Teatro Goiânia, com a presença do interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, delegados de 

vários Estados, representantes de ministérios, membros da comissão executiva e relatores do 

Congresso, autoridades e famílias.

O interventor enfatiza, em seu discurso de abertura do Oitavo Congresso Brasileiro de 

Educação, a relevância da escolha da nova capital para a realização do evento e agradece 

os esforços pela viagem longa e de transporte difícil. Atentou para o fato de os congressistas 

preferirem enfrentar essas diculdades para discutir os problemas relevantes da educação 

brasileira e sua necessidade de se estabelecer no Centro-Oeste do Brasil. 

Ofereceis um exemplo de grande brasilidade, escolhendo Goiânia para sede dêste 
certame, não só porque esta em pleno coração do Brasil, como porque, sendo uma 
cidade em formação, é composta de elementos os mais heterogeneos, vindos de todos 
os quadrantes de nossa grande Pátria. (ABE, 1944, p. 13).

A escalada da “Marcha para o Oeste” começava a se fortalecer com a realização do 

Oitavo Congresso de Educação. Nesse contexto é possível concluir que o Congresso serviu aos 

interesses políticos e sociais. Havia uma grande preocupação com o esvaziamento da zona 

rural e o aumento populacional nas cidades já desenvolvidas, como São Paulo e Rio de 

Janeiro. “O discurso sobre o papel da educação estava entrelaçado com as preocupações 

relativas a outros campos, como os da política demográca, da segurança nacional e da 
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colonização interna [...]” (PRADO, 1995, p. 2). Esses eram os interesses do Estado Novo, que 

demonstrava preocupação com o quadro econômico e político brasileiro. O discurso de 
Pedro Ludovico expressou em seu discurso essa preocupação:

Meus senhores. Hoje, já vós disse que dirigi, é um grande dia para os goianos. Temos a 
ingente satisfação de ver em nosso meio, considerado tão afastado da civilização 
litorânea e dos grandes centros do país, e, durante tanto tempo, esquecido do poder 
federal, pelo menos até 1930, uma elite de intelectuais, de homens os mais 
representativos da cultura nacional, que aqui vêm discutir questão de ensino primário, 
sem dúvida a base dos progresso de todos os povos. Vão se debater os assuntos mais 
interessantes, neste particular. Vão se ouvir as vozes mais autorizadas na matéria. Vamos 
presenciar exposições as mais atualizadas sobre as diferentes teses desse certame, feitas 
pelos representantes do Norte, sul, Centro-Oeste do Brasil. Muita luz se fará sôbre pontos 
controversos de ensino pátrio e surgirá do calor dessas indagações de caráter 
pedagógico. (ABE, 1944, p. 13).

Há de se considerar que o discurso do interventor vinha ao encontro do discurso do 

Governo Vargas no seu Estado Novo, com sua política desenvolvimentista, calcada na 

colonização e modernização do país, considerou Goiânia o melhor local para a realização do 

Oitavo Congresso de Educação. A pedra fundamental da cidade de Goiânia já estava 

assentada há muitos anos, desde 1930, quando o Interventor Pedro Ludovico Teixeira assume, 

porém, somente em 1942 é que se concretiza a realização do Oitavo Congresso Brasileiro de 

Educação culminando com o “batismo cultural da cidade”.

Assim, inaugura-se a nova capital de Goiás, com eventos que estimulavam o papel 

político, social e cultural da capital desse Estado.
5A TESE DE GERVÁSIO LEITE : ASPECTO MATO-GROSSENSE DO ENSINO 

RURAL
Gervásio Leite, Diretor do Departamento Estadual de Estatística de Mato Grosso enviou 

sua contribuição ao Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, sob o título: Os aspectos da 

educação primária mato-grossense. Ao analisar a tese é possível perceber que se enquadra 

na temática proposta no congresso que trazia como temática principal o ensino rural.

Leite (1944) inicia sua tese anunciando uma crise da escola primária corroborando 
6com a fala de Pandiá Calógeras . Ao anunciar a crise, Leite (1944, p. 135) apontava que “o 

aspecto principal a assinala nessa crise é, sobretudo, a que se verica no ensino rural, 

facilitando a fuga do homem do campo instruído por um sistema de ensino completamente 

despregado da realidade”.

Nessa mesma direção, apontou que a instrução primária na zona rural necessitava 
7,

urgentemente da valorização do homem no lugar em que ele vive: “fazendo do Jeca Tatú  

essa indiferença acocorada, um elemento energético ativo no enriquecimento nacional” 

(CANDIDO, 2003, p. 14).

As propostas de temas a serem discutidos e de melhorias para a educação rural foi a 

de que seria necessário um conjunto de medidas resultantes de uma minuciosa investigação. 

Para Leite (1944), as propostas pensadas em gabinetes de governo com suas pomposas 

reformas não colaboravam em nenhum aspecto, e a melhor maneira era conhecer a 

realidade do homem do campo e, por meio desse conhecimento, apontar ações especícas.

Entregue ao teorismo vão dos preconizadores de reformas por amor à reforma, o ensino 
rural cou por muito tempo entregue ao acaso das medidas articiais, á indiferença do 
professor e a um método e programa de ensino eminentemente urbanos, levando á 
zona rural a indiferença e o desinteresse pelos problemas fundamentais do meio ao qual 
a escola servia. (LEITE, 1944, p.135).

Ainda segundo Leite (1944), era preciso que o problema fosse atacado de frente, pois 

o Mato Grosso não poderia ser visto como um problema regional e sim, como um problema 

nacional. E acrescenta em sua comunicação abordagens dos aspectos peculiares de Mato 

Grosso, analisando-os à luz de dados estatísticos e propondo medidas que poderiam ser 
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utilizadas em toda a nação.

A referência aos problemas existentes no ensino primário rural é reiterada no item 

“Aspectos Gerais”, incitava o entendimento dos aspectos relevantes que deveriam ser 

realçados.  E assim numa síntese desse item serão sublinhados os aspectos gerais apontados 

pelo autor, que compara a cidade e o campo mato-grossense (Quadro 1). 

Quadro 1 - Aspectos que diferenciam as cidades e campos mato-grossenses.

Diante desses aspectos, uma fala é conclusiva na comunicação do autor “a cidade une, 

aproxima, identica os grupos populacionais. O campo desune!” (LEITE, 1944, p.136). 

Seguindo a tese do autor, não havia possibilidade de se pensar em uma política de 

educação ou um plano de reforma sem levar em consideração as características especícas 

das zonas rurais. O ensino rural mato-grossense deveria ser diferenciado do ensino urbano, ter 

métodos de ensino e prédios de acordo com a sua realidade, ao contrário, seria impossível 

xar o homem ao solo e evitar o êxodo do campo para a cidade.

Seria também necessária uma extensa política de melhoramentos rurais, aumento do 

efetivo demográco, xação do homem ao solo, construção de estradas, fomento à 

agricultura, saneamento, criação de condições mais favoráveis para que a escola rural 

realmente conseguisse atingir seus objetivos. Essa escola não podia ser igual à escola urbana, 

cujo objetivo era o de ensinar as crianças a ler, escrever e contar. Assim, o professor deveria 

também ser preparado para atuar na escola rural. Como esse professor poderia se inserir 

nesses grupos rurais se não conhecesse a sua realidade?

Outra questão muito citada por Leite (1944) era a de que seria preciso rever o 

Regulamento da Instrução Primária do Estado de Mato Grosso, Decreto nº 759, de 22 de abril 

de 1927 (MATO GROSSO, 1927). Nesse Regulamento, somente seria possível criar uma escola se 

houvesse ao menos 20 crianças para frequentá-la. Como seria possível cumprir o Regulamento 

se não havia efetivo suciente?

Portanto, é relevante transcrever os artigos que tratam da escola rural no Regulamento 

de Instrução Pública Primária de Mato Grosso para que se possa observar que os discursos já 

estavam elaborados desde 1927, mas, e as mudanças?

Seção I
Das escolas isoladas rurais
Art. 5 – São rurais as escolas isoladas localizadas a mais de 3 quilômetros da sede do 
município.
Art. 6 – A escola rural tem por m ministrar a instrução primária rudimentar; seu curso é de 
dois anos e o programa constará de leitura, escrita, as quatro operações sobre números 
inteiros, noções de História Pátria, Corograa do Brasil e especialmente de Mato Grosso e 
noções de Higiene.
Art. 7 – Terão as escolas rurais a maior disseminação e serão criadas a juízo do governo, 

Cidade Campo 

Densamente povoada. Permanente défice demográfico. 

Com estradas. Sem estradas. 

Nível social mais alto. Nível social mais baixo. 

Vida coletiva concentrada em alto 
grau. 

Má distribuição da população. 

Intenso intercâmbio econômico. Grupos pequenos sem intercâmbio 
econômico. 

Trocas culturais, cívicas, morais e 
políticas.  

Desligada das realidades; falta de
comunicação e transporte. 

Grupos sociais bem-definidos. Núcleos temporários. 

Política de educação mais ampla. Política de educação deficiente. 
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por proposta do diretor Geral da instrução, mediante informações dos inspetores gerais, 
nos lugares onde houver os seguintes elementos:
 a) prédio facilmente adaptável às necessidades escolares;
b) Trinta crianças em idade escolar, num raio de 3 quilômetros do prédio indicado;
Art. 8 – A escola rural será suprida por processo idêntico ao da criação, quando:
a) a população escolar diminuindo, torna-se insuciente;
b) a freqüência média mensal for inferior a 15 alunos, durante seis meses no ano, ou 
quando o inspetor geral, em três visitas consecutivas, com um mês, pelo menos, de 
intervalo, encontrar alunos presentes em número inferior àquele mínimo, não sendo o 
professor a causa da deserção:
c) se tornar necessária com a criação de grupo escolar ou escolas reunidas nas 
proximidades.
Art. 9 – A escola rural será transferida pelo governo, dentro do município, num raio de 8 
quilômetros, em qualquer tempo e quando a conveniência do ensino a aconselhar.
Art. 10 – A criação ou supressão de escola rural se fará em qualquer tempo; mas o 
primeiro provimento só se dará nos cinco primeiros meses letivos do ano.(p.164)
Art. 11 – A instalação da escola rural terá caráter festivo, será presidida pelo respectivo 
inspetor distrital ou qualquer autoridade superior do ensino, lavrando-se uma ata 
assinada por todas as pessoas presentes e cuja cópia será remetida à Diretoria Geral. 
(MATO GROSSO, 1927).

Assim deveria estar organizada a escola primária nas zonas rurais de Mato Grosso. Mas 

como Leite (1944) já chamava atenção, esse é um Regulamento de 1927 e a escola rural só 

tinha o nome. Nenhum dos artigos do Regulamento foi alcançado na sua totalidade, aliás, em 

quase nada. A escola rural em Mato Grosso no período de 1942 estava assim organizada:

8,O período muito breve de ensino (2 períodos)   a instabilidade do professor, que não 
tendo preparo especializado para “ensinar” na zona rural desconhece as possibilidades 
da região e as reações humanas típicas, não podendo sentir as necessidades do meio; a 
incompreensão paterna que pensa fazer favor ao Estado mandando seu lho à escola, 
que lhe inspira profunda indiferença, de lá retirando-o para os indispensáveis trabalhos 
de campo onde são escassos os braços para a lavoura; o programa inadequado e 
incompreensível; a falta de instalações apropriadas à aprendizagem de atividades que 
interessam diretamente à vida da população, são circunstâncias que infelicitam e 
emperram o ensino rural matogrossense. (ABE, 1944, p.137).

De acordo com o pensamento de Leite (1944), a escola isolada não oferecia 

nenhuma vantagem, a falta de prédios e o material didático, adaptados à escola rural, não 

preparavam o homem para o trabalho manual. “Porque o ensino rural tem, ou deve ter, um 

m: ensinar a população rural a aproveitar ecientemente as possibilidades econômicas de 

sua região mercê de medidas adequadas: agrícolas, higiênicas, econômicas, sociais” (LEITE, 

1944, p.137).

A tese de Gervásio Leite (1944), Diretor do Departamento Estadual de Estatística de 

Mato Grosso, traz em seu bojo a análise numérica do problema relacionado ao ensino rural, 

comprovando que poucas crianças frequentavam a escola rural e, quando frequentavam, o 

aproveitamento era sofrível. O total da população infantil em idade escolar, no Brasil, era de 

134.46, porém, a matrícula efetiva foi de apenas 20.563, ou seja, um percentual de 15,29%. 

Dentre esses alunos, apenas 8.045 frequentavam as escolas rurais, ou seja, 38,12%. 

O próprio Gervásio Leite (1944, p.137) armava “como se vê, para mais de 5000 alunos 

da zona rural, ou seja, 79,32%, o ensino nada signicou ou, o aproveitamento foi negativo”.

Em sua tese, o autor continuou a informar que o ensino foi ministrado por 256 

professores e, dentre esses, apenas 76 eram normalistas, o que dava um total de 70,30% de 

professores leigos.

Esse foi o cenário do primeiro ano de oferta de ensino rural no Mato Grosso. Os números 

apresentados revelam que não houve um aproveitamento satisfatório do ensino, trazendo 

muitos prejuízos ao Estado. Segundo Gervásio Leite (1944, p.137),

Cada aluno custou ao Estado (considerando apenas os alunos das escolas estaduais 
rurais) 135$100. Se considerarmos, apenas, os alunos que tiveram aproveitamento 
chegaremos a resultados muito mais sombrios, pois, tendo em vista a matricula efetiva 
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em todo o Estado, no ensino estadual, o aproveitamento – promoção e conclusão de 
curso- foi de 42,62% ou o alto preço de 316$970 por aluno. 

A análise dos dados numéricos do ano de 1940, realizada por Leite (1944,) não são 
muito diferentes dos números apresentados em 1939. Anal, o ensino rural foi negligenciado 
durante muitos anos no Brasil.

Cumpre destacar que, anteriormente aos movimentos no sentido de ocupar a nação, 

é possível observar, ainda no século XIX, as primeiras tentativas de inserção, nos currículos das 

escolas, de conteúdos que, de alguma forma, se referiam ao rural. Calazans (1993) aponta 

como exemplo dessas tentativas:

a) o Plano de Educação de 1812, ainda no governo imperial, que previa instrução 
secundária para agricultores, artistas e comerciantes;

b) o Plano Nacional de Educação de 1826, que estabelecia que no 2º grau deveriam ser 
abordados conteúdos referentes à natureza, ao solo e aos produtos naturais úteis a 
vida;

c) o Decreto nº 7.247, de 1879, que acrescentava ao currículo das escolas primárias e de 
ensino secundário disciplinas que tratassem de lavoura e horticultura.

A partir de 1937, com a instauração do Estado Novo, sob a égide do Presidente Getúlio 

Vargas, é possível observar movimentos de intelectuais e políticos preocupados com a 

ocupação dos espaços “vazios da nação”. O objetivo era manter o homem do campo no 

campo e estimular um êxodo da cidade para a zona rural. Um exemplo dessa política é a 

criação das Colônias Agrícolas no Brasil, que tinha como objetivo desafogar as cidades 

oferecendo terras para que a população que vinha da cidade pudesse trabalhar.

Para Gervásio Leite, havia três pontos capitais relacionados ao problema do ensino 

rural, uma vez que os resultados de sua análise numérica do problema apontavam 

improdutividade das escolas rurais no Estado de Mato Grosso (LEITE, 1944, p. 138): “Como 

solucionar esse angustiante problema? Quais os pontos capitais da questão? Como proceder 

para instalar nos pequenos grupos rurais matogrossenses, escolas que sejam realmente 

produtivas [...]?”. 

O autor prossegue anunciando que a reforma do ensino rural se fazia urgente para 

tentar disseminar o ensino por meio das escolas rurais, e salienta que não adiantava criar mais 

escolas rurais e sim reformar as escolas que já existiam. Assim, eis os três pontos capitais 

elaborados por Leite e que deviam ser dignos de “estudos mais acurados”:

Em primeiro lugar o professor, do qual depende a grandeza do Brasil, pela eciência que 
der ao ensino sob sua responsabilidade. Seja qual for o método ou o programa, grande 
parte do sucesso da escola está condicionado a êsse fator humano. Já alguém pôde 
dizer que a grandeza da Prússia foi obra do professor primário.

Em segundo lugar, urge condicionar solução denitiva para o problema da inspeção 
escolar. Em Mato Grosso êsse problema é muito mais grave, eis que dada a grandeza 
territorial e a dispersão escolar (de escolas) quase que à primeira vista seria necessário 
dar a cada unidade de ensino um inspetor.

Em terceiro lugar é necessário que o ensino da zona rural tenha realmente condições de 
ser eminentemente útil à população do campo, capaz de lhe dar solução aos seus mais 
importantes problemas pelo ensino ajustado às típicas condições rurais. (LEITE, 1944, 
p.138).

O autor continua sua análise armando que se fossem dadas as soluções para esses 

pontos capitais, “poderíamos contar, não com imensos vazios que é o sertão matogrossense, 
9com uma população diminuta  espalhada às margens do rio como que apavorada diante do 

espetáculo da natureza imensa” (LEITE, 1944, p.138).

Após a apresentação dos pontos capitais referentes à escola rural e seu ensino, 

Gervásio Leite analisa os três pontos detalhadamente, indicando com muita precisão as 

reformas a que deveriam ser submetidas cada ponto: professor, inspetores e ensino rural.

Segundo Leite (1944), referindo-se ao primeiro ponto capital, os professores rurais não 

tinham nenhum preparo especial para ministrar aulas em escolas rurais. Como desconheciam 
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a realidade rural, eles, quando não iam embora, se dedicavam apenas a ensinar a ler, 

escrever e contar. Para Leite (1944, p.139), os professores “não sendo uma gura ativa dentro 

da comunidade passam a inspirar desconança: a desconança típica que o letrado inspira 

ao caipira”. Para o autor, “não deve ser apenas professor, mas, também consultor agrícola, o 

contabilista, o enfermeiro, o conselheiro. Êle deve ser visto pelos pais de seus alunos como um 

conhecedor dos problemas, capaz de minorar seus sofrimentos” (LEITE, 1944, p.139). Para 

resolver esse problema, ele sugeriu a criação de um curso de especialização para preparar 

professores rurais, e alegou também que seria urgente pensar a remuneração do professor 

rural, o que para ele devia ser aumentada. Também armou que o professor devia ter uma 

assistência técnica intermediada pelos inspetores especializados em ensino rural, ou seja, 

tanto os professores como os inspetores deviam ser sujeitos com formação diferenciada para 

atender o ensino rural.

O segundo ponto capital, apontado por Gervásio Leite como um problema para o 

desenvolvimento do ensino rural, foi à ausência de inspetores escolares ou a ineciência de 

seu trabalho. Chama atenção que, no Estado de Mato Grosso, havia apenas dois inspetores, 

um que atendia o norte e outro, o sul do Estado. Um Estado grande, com 1.477.041 quilômetros 

quadrados.

A função de inspetor de ensino devia ser exercida, segundo o Regulamento da 

Instrução Primária do Estado de Mato Grosso, de 1927, por “membros do magistério de 

reconhecida competência e operosidade, agindo [...] com atribuições bem marcadas não só 

administrativas como de orientação geral do ensino” (ABE 1944, p.140).

Leite (1944), em sua tese, atentava para o fato de que os inspetores que atuavam no 

Mato Grosso terem muitas diculdades para seguir a o Regulamento. Havia uma área 

geográca enorme, e eles nem sempre tinham suas atribuições administrativas bem marcadas 

e, principalmente, não pertenciam aos “membros do magistério de reconhecida 

competência”. O Regulamento de Instrução Primária do Estado de Mato Grosso tenta 

remediar essa situação criando os cargos de inspetores distritais. Segundo o Regulamento, 

esses inspetores deviam ser “pessoas de critério reconhecido, independência de caráter, 

espírito de justiça e zêlo pelo ensino”. Porém, segundo o autor, a única função que 

desempenhavam era a administrativa, sem muita eciência.

Ora, é evidente que um dos fatores principais da eciência do ensino está na sua 
scalização. Não se compreende escola, principalmente, escola rural sem uma 
inspeção atenta, eciente, baseada em critérios seguros, feita por pessoa realmente 
habilitada, e dotada de certas qualidades indispensáveis para função.

Se a escola não tem uma permanente scalização ela deixa, imediatamente de ser 
escola. Inútil será a inspeção periódica, realizada duas ou três vezes por ano em datas 
previamente marcadas, facilitando ao professor o preparo de seus alunos para a 
representação da eciência. (LEITE, 1944, p.140, grifos do autor).

Continuando sua explanação, Leite (1944) considerou o caso particular do ensino 

rural. Para o autor, seria inútil pensar em rendimento escolar sem a inspeção do ensino; a gura 

do inspetor era importante para auxiliar o professor nos seus problemas. E conclui que a 

inspeção escolar “anula-se no ensino matogrossense pela falta de preparo adequado dos 

inspetores [...] o conito entre êles e os professores surgem, eis que êstes os consideram 

censores  impertinentes de seus trabalhos” (LEITE, 1944, p.140).

Para evitar essa situação de descaso com a inspeção do ensino primário nas escolas 

isoladas rurais mato-grossenses, Leite (1944) sugere que os inspetores gerais sejam “inspetores 

técnicos regionais”. Para o autor, essa proximidade com a escola favorecia os inspetores 

conhecerem os professores e alunos e terem condições de propor novos métodos de ensino, 

orientar as escolas e estimular as atividades, além de acompanhar as reuniões dos professores.

Só o inspetor regional, conhecedor de sua região, com possibilidade de percorrê-la 
periodicamente, com autoridade suciente para fazer valer suas recomendações, inuir 
nas decisões do professor, controlar a frequência não só dos alunos como do mestre, 
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scalizar o rendimento da escola, proceder aos exames, exercendo ainda sua benéca 
ação, não só propriamente na escola, mas, também, na comunidade. Não é possível -
escreve alguém- que a escola isolada viva tão isoladamente como está vivendo. (LEITE, 
1944, p.140, grifos do autor).

O terceiro e último ponto capital do ensino rural que deveria ser solucionado, para que 

as escolas rurais realmente exercessem as suas funções era o do ensino rural. Para Leite (1944), 

o ensino rural devia ser diferenciado do ensino que era ministrado nas escolas urbanas. “Nem 

todos os programas servem para tôdas as crianças; nem os livros; nem os métodos”. 

Dessa forma o autor chama a atenção para o que ele considera uma das causas dos 

baixíssimos números de alunos que frequentavam as escolas rurais e, principalmente, daqueles 

que realmente conseguiam concluí-la. Cita Dewey como seu inspirador, cujo propósito era de 

“não separar a atividade do interesse, cada criança vive em função de seu meio. Deve ser por 

isso, preparado para viver de acôrdo com êle”. Ou seja, qual seria o interesse de um aluno que 

vivia na zona rural mato-grossense? Que tipo de ensino ele deveria ter? Que tipo de professor?

Com essas indagações, Leite (1944) idealizou a escola rural. A proposta do autor é que 

as escolas rurais fossem escolas prossionais agrícolas. A função seria a de denir e orientar a 

vocação de seus alunos, sempre levando em consideração o meio em que as crianças viviam. 

Por isso mesmo, o conteúdo a ser ensinado aos alunos devia ser diferente do programa de 

letras extenso adotado nas escolas urbanas. Devia ser organizado de acordo com as 

necessidades da vida na região em que a escola estava inserida.

Cada escola deve ser o centro de um núcleo de trabalho com seu clube agrícola, horta, 
pomar, criação de animais, prática de reorestamento, ensino de melhor modo de se 
aproveitar os recursos da natureza, ao lado de princípios de moral, de estudo da 
responsabilidade do homem do campo, de seu valor na organização econômica do 
país. (LEITE, 1944, p.141).

A essa época, o autor expressa também sua preocupação com questões relativas à 

puericultura, prolaxia de diversas moléstias e delegava à escola o papel de realizar 

campanhas a favor do asseio do corpo, da roupa, da habitação, alertar as crianças sobre o 

perigo do álcool e do fumo.

Dessa forma, a educação rural devia ser considerada um instrumento de divulgação 

da higiene e das boas condutas, papel que extrapolava o ensino rural. A defesa de Leite (1944) 

vem ao encontro das campanhas defendidas por intelectuais do período, como Sud 
10

Mennucci , Cassiano Ricardo, Almeida Júnior, Teixeira de Freitas, Fernando de Azevedo e 

outros. 

Para o Governo e seus intelectuais, era preciso marchar para o Oeste do Brasil, abrir as 
11fronteiras , levar a bandeira da colonização e da civilização para os locais onde a população 

campesina precisava ser xada. Para Leite (1944, p.142).

[...] o problema da educação popular no Brasil, não é questão pedagógica. É caso 
nanceiro ou econômico. É o caso do Mato Grosso. O nosso ensino ainda depende dêsse 
fator. Assinalemos, porém, desde logo, que não poderá o Estado aumentar as dotações. 
È mister que a União e os municípios numa ação conjunta ajudem o Estado.

Longo e abrangente, os pontos defendidos na tese de Gervásio Leite no Oitavo 

Congresso Brasileiro de Educação, em 1942, evidenciavam sua preocupação com um 

programa urgente de mudanças para as escolas primárias rurais no Mato Grosso. O foco da 

educação no campo deveria ser a preparação para o trabalho no sentido de incrementar a 

produtividade, manter a população no campo no sentido de ajustá-la ao seu meio, estimular 

os hábitos de higienização do povo e o fortalecimento do caráter nacionalista. Perceptível à 

necessidade pelo viés da escolarização do estabelecimento de uma consciência nacional 

(LEITE, 1944).

Os pontos capitais apresentados por Leite (1944) atendiam os objetivos do movimento 

político do governo Vargas e seu Estado Novo: ocupar os territórios vazios da nação. Como 

arma Monarcha (2010, p.152), as plenárias realizadas no Oitavo Congresso de Educação 

“guravam-se como artíces da Pátria Nova, pois, mais do que fundar, refundavam, mais do 
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que construir, reconstruíam”.

Leite (1944) cita a colaboração de Teixeira de Freitas em suas investigações 

estatísticas para a educação. Lourenço Filho (1999, p. 63) complementa.

A estatística representava o recurso de investigação. O alvo era a melhoria da vida social 
mediante a educação. Nas realizações de ensino popular e nas de mais alta cultura, 
encontrava Teixeira de Freitas como que um denominador comum dos seus ímpetos de 
patriota, suas elucubrações de pensador social, suas nobres aspirações de melhoria da 
vida coletiva.

 Concluindo sua tese, entregue ao Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, Leite cita 

novamente Teixeira de Freitas, sinalizando para a necessidade da “União cooperar com os 

municípios e, mesmo com a própria iniciativa particular, na economia e intimidade de uma 

organização especíca, política e administrativamente falando [...]” (LEITE, 1944). Ele naliza 

sua contribuição ao referido evento com uma frase enfática: “Ação conjunta para um 

objetivo grandioso!” (LEITE, 1944, p.142). 

O ENSINO PRIMÁRIO EM MATO GROSSO: A TESE DE FRANCISCO A. FERREIRA 
MENDES DIRETOR DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE MATO GROSSO

12
Em seus prolegômenos, Francisco Ferreira Mendes  anuncia que, ao ndar a grande 

Guerra, em 1918, a humanidade assistia a um novo fenômeno. O autor conclama que, após 

tanta violência e mortes, é necessário um movimento de renovação da humanidade. Para 

ele, a renovação é fenômeno essencial da vida. Esse deveria se iniciar no campo da 

pedagogia, modicando os princípios educacionais, “surgindo, então, novos processos e 

novas diretrizes, baseados nas numerosas teorias de mestres e sociólogos [...]” (MENDES apud 

ABE, 1944, p.197).

O autor enfatiza que alfabetizar e educar passou a constituir um objeto de extrema 

relevância nos governos que, para ele, eram bem-intencionados e tinham consciência da 

importância da educação para a população, principalmente no que se refere à necessidade 

de adaptar e integrar o indivíduo ao meio social. Evidencia em sua tese que com “o advento 

renovador do movimento de 1930 passou desde logo o ensino primário a constituir matéria 

precípua da administração nacional” (MENDES apud ABE, 1944, p.197). Ressalta que os 

assuntos relacionados à Escola Nova, que faziam parte de meras cogitações de esparsos 

espíritos patriotas, se concretizaram, passando para o campo da realidade.

Para o Diretor da Instrução Pública de Mato Grosso, “as tendências do espírito 

brasileiro foram sempre urbanistas”, e cita como exemplo dessa tendência os trabalhos dos 

educadores M. A. Teixeira Mendes e Lourenço Filho, que, para ele, podiam ser considerados 

“baluartes da renovação educacional, ungidos de fé na grandeza da Pátria” (ABE 1944, 

p.197).

Sobre o tema proposto, o problema da educação primária fundamental: objetivos e 

organização, o Diretor anuncia que iria “fazê-lo, historiando com tôda sinceridade, sem 

nenhum espírito de crítica diminutiva, mas com a mente inteiramente voltada para os 

superiores destinos da terra grandiosa que Deus nos outorgou por berço.” (MENDES apud ABE, 

1944, p.197).

O professor Ferreira Mendes apresentou em sua tese uma minuciosa e rica descrição 

do aspecto educacional mato-grossense. Explicitou que o ensino primário era ministrado em 

grupos escolares, escolas reunidas e escolas isoladas urbanas, rurais e noturnas.

Uma observação extremamente relevante do professor foi a de que no Estado de 

Mato Grosso “se denominam cidades também alguns centros populosos, sentinelas 

avançadas uns, no imenso hinterland matogrossense” (MENDES apud ABE, 1944, p.197, grifo do 

autor). Interessante a observação de Ferreira Mendes, que deixou claro que as sedes dos 

municípios distantes da capital, como Santo Antônio, Livramento, Poconé e outros, não 
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apresentavam as características da vida urbana, uma vez que o trabalho se caracterizava 

pela lavoura ou criação de gado, a população era pobre, não havia luz, água encanada, ou 

seja, costumes urbanos que deveriam fazer parte de uma cidade.

Municípios próximos à capital, como Rosário Oeste, Diamantino, Guajará-Mirim, Alto 

Araguaia e Araguaiana, também apresentavam essa característica de municípios calcados 

no trabalho rural e na criação de gado. Isto permite armar que somente a Capital mato-

grossense apresentava características de urbanização. 

No que se refere às escolas, Mato Grosso contava, em 1942, com 13 grupos escolares, 

que, segundo Ferreira Mendes, funcionavam todos em centros urbanos. É preciso lembrar que 

quase nada tinham de urbanos. Não havia luz elétrica, saneamento básico, as ruas eram 

todas de terra batida, as casas eram de madeira, inclusive as que de destinavam ao ensino 

primário, e algumas eram feitas apenas de sapê.

Os números a seguir expressam o cenário da educação mato-grossense: 18 escolas 

urbanas, localizadas em um raio de até três quilômetros da sede do município, 18 escolas 

isoladas urbanas, 6 na capital e 3 em Campo Grande, 9 em Diamantino, Alto Araguaia, Mato 

Grosso, Araguaiana e Alto Madeira. Conforme Mendes (apud ABE, 1944, p.198), havia no 

Estado “240 escolas isoladas rurais funcionando e, criadas, por instalar 107”.

O autor segue sua descrição apontando os problemas existentes no ensino primário 

urbano e rural de Mato Grosso. A falta de preparo do professor e do “intercâmbio de ideias 

entre os professores de diversos estados brasileiros” é a primeira preocupação do Diretor de 

Instrução Pública.

O segundo problema apontado refere-se à falta de livros didáticos apropriados para 

atender ao meio em que as crianças estavam inseridas: “adotam-se nas escolas, de todos os 

tipos, livros didáticos exclusivamente de autores paulistas, pois não temos autores didáticos no 

Estado” (MENDES apud ABE, 1944, p.198). Essa falta de livros didáticos que retratava a 

realidade mato-grossense dicultava o ensino, uma vez que os hábitos e costumes da região 

eram totalmente diferentes do Estado de São Paulo, com exceção das “zonas limítrofes com o 

Estado de São Paulo”. E assim complementa seu pensamento:

No mais, os livros didáticos a que nos referimos, cuidam dos assuntos e problemas locais e 
algumas vezes dos gerais da economia e riquezas brasileiras, que muito inuem na alma 
infantil das crianças das cidades. Para conrmarmos esse asserto, vale narrado o 
seguinte fato: perguntou-me certa vez, um jovem coletor de uma cidade longínqua do 
Estado, por que o café paulista ia à Europa para ser beneciado e depois ser vendido 
novamente no Brasil?! Foi necessária uma explicação completa para fazer o meu 
interlocutor compreender e convencer-se.  

Os livros didáticos, pois, precisam obedecer de um modo especial aos meios da vida 
locais para que, inuindo no espírito da criança, atuem decisivamente na sua formação 
atendendo à sua curiosidade natural. (MENDES apud ABE, 1944, p.198).

As escolas rurais comuns eram criadas segundo o Regulamento da Instrução Pública 

de Mato Grosso. A criação da escola devia ser solicitada pelos moradores da região por meio 

de abaixo-assinado enviado ao governo do Estado. Depois de feito o pedido, a região 

recebia a visita do inspetor geral da instrução que vericava se atendia os elementos previstos 

no Regulamento de Instrução Pública de Mato Grosso: “a) prédio facilmente adaptável ás 

necessidades escolares; b) trinta crianças em idade escolar, num raio de três quilômetros do 

prédio indicado” (MATO GROSSO, 1927, Art. 7º - Seção I).

Esse é um exemplo de discurso que não se efetivava na prática. Não havia prédios 

sucientes adaptáveis para atender o ensino primário, pois a maioria do ensino primário rural 

em Mato Grosso ocorria em galpões, onde as crianças mal tinham cadeiras para se sentar. 

Assim, Mendes (apud ABE, 1944, p. 199) complementa:

A professora nomeada para a regência da escola, não conhece o lugar e o meio em 
que vai servir, mas, precisa ganhar a vida e manter a subsistência e a da família. A escola 
instala-se, muitas vêzes em um rancho diferente do que foi apresentado à inspeção, sem 
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mobiliário, e a professora ca na completa dependência da murubixaba do lugar. 
Desambientada, sujeita aos caprichos do dono da casa, falha de todos os recursos de 
alimentação, de remédios, segregada, julga-se infeliz, e, quando tem fôrças, reage e 
consegue mudar-se para outro meio onde, muitas vêzes vai encontrar os mesmos ou 
novos embaraços [...].

Além desses problemas, havia a oposição dos pais, porque, em determinadas 

épocas, a criança era retirada da escola para ajudá-los nos serviços de vigilância do arrozal, 

na colheita ou no ato de bater o feijão. Isto prejudicava a frequência e o desenvolvimento do 

ensino, que já não atendia nem mesmo ao simples ato de alfabetizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação de Mato Grosso (uno) não se diferenciava muito da realidade do Brasil. 

Desse modo, com o advento da República, almejavam-se transformações urgentes e 

inadiáveis. Mais do que isso, pairava sobre o território nacional o anseio pelo progresso e por 

um projeto modernizador capaz de superar a situação de atraso e estagnação do país, bem 

como promover o processo civilizador de seu povo. Assim, sob a efervescência do ideário 

republicano, novas mudanças e iniciativas foram surgindo, a começar pelo processo de 
13nacionalização e urbanização; a construção de ferrovias , a expansão das relações 

internacionais e das exportações; a consolidação das indústrias, entre outras.

No Brasil, com a República, o progresso tornou-se um anseio para aqueles que 

vislumbravam, na civilização europeia, a própria civilização. Pouco a pouco, os grandes 

centros do país propagavam para os Estados mais periféricos o desejo de se civilizarem, em um 

pensamento iluminista de levar luzes às sombras, de libertar seus habitantes das trevas da 

ignorância. Para tanto, tomaram como modelos a serem apropriados principalmente os 

países como a França e a Inglaterra, tanto pela modernização de suas cidades, como pelo 

ordenamento dos seus espaços; pela construção de largas avenidas e edifícios suntuosos; 

pelo ideal higienista de salubridade; pelo progresso do ensino escolar e pelas inovações 

técnicas cujo objetivo era a civilização.

Enquanto isso, em Mato Grosso, as mudanças ocorriam lentamente. O poder político 
14se manteve sob o domínio e o poderio de pequenos grupos, os coronéis . No Estado, a política 

local e vários setores da sociedade – incluindo o da educação – eram intimamente 

inuenciados pelo coronelismo, que ditava desde a abertura e fechamento de escolas até a 

contratação dos prossionais do ensino.

Os coronéis em Mato Grosso, cujas bases econômicas podiam, então, provir tanto da 

grande propriedade rural, como de um patrimônio urbano (coronéis pecuaristas, usineiros, 

agricultores, comerciantes grandes e pequenos e outros), exerciam o poder de decisão 

efetivamente local, ou estadual, mantendo o controle dos empregos públicos e outros 

privilégios econômicos e sociais (CORRÊA, 2006, p.61).

Tal realidade é raticada por Jacomeli (1998), ao armar que, em uma região como a 

mato-grossense, existiam grandes latifúndios nas mãos de poucas pessoas. Além disso, o poder 

político, também concentrado nas mãos de poucos, era representado por frações de classes 

ligadas ao comércio, às usinas de açúcar ou aos latifúndios (criadores de gado e produtores 

de erva-mate), e uma pressão popular por escolas, por exemplo, era praticamente 

insignicante. A maioria dos trabalhadores, esparramada pelo vasto território mato-grossense, 

desenvolvia seu trabalho nas fazendas, ou seja, a parcela de trabalhadores urbanos era 

relativamente pequena em relação aos rurais. 

Esse cenário se manteve até 1950, aproximadamente. O mesmo cenário ocorria com 

o do ensino primário, nas diversas regiões do extenso Estado de Mato Grosso que, apesar de 

apresentar suas diferenças, tinha os mesmos problemas. 

Outras temáticas discutidas sobre o ensino primário em Mato Grosso apontavam para 

a necessidade de se igualar a duração dos cursos tanto nas zonas rurais como nos centros 
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urbanos; e, nas regiões de fronteira, a preocupação de professores preparados a zelar pela 

cultura da própria língua, estabelecimento da obrigatoriedade do ensino, fundação de 

clubes agrícolas. 

Do até agora visto, desde o início do século XX, os movimentos políticos, econômicos, 

sociais e culturais fomentavam a formação de uma nacionalidade bem constituída. Os 

discursos ociais apontavam para formação da brasilidade por via da educação, 

principalmente a educação rural, preocupação premente no período pesquisado. Os 

discursos enfatizavam a necessidade de uma educação higienista, de formação cívica e 

moral, educação do homem do campo, priorizando a ocupação dos espaços “vazios” da 

nação.

No que se refere à ruralização do ensino em Mato Grosso, cumpre destacar que, em 

virtude das extensas dimensões do território mato-grossense e das diculdades de acesso a 

diversas cidades, as escolas urbanas se concentraram na capital e nas localidades portuárias, 

símbolos da pretensa modernidade que se almejava alcançar no Estado. A escola, fosse ela 

urbana ou rural, insere-se no conjunto de símbolos ou signos da pretensa modernidade, 

independentemente da sua forma de implantação. 

Instruir a população fazia parte de uma carta de intenções assinalada pelo governo 

mato-grossense, objetivando colocar o Estado ao lado de outros que já tinham, no período 

circunscrito a essa análise, como signatários o desenvolvimento e progresso, que se tornam 

parte dos discursos ociais durante o Estado Novo. 

NOTAS
1 Movimento político de organização e institucionalização de interesses de determinadas frações da 
classe predominantemente agrária no Brasil – tanto em nível da sociedade civil, quanto em nível da 
sociedade política – bem como aos conteúdos discursivos produzidos e veiculados pelos agentes e 
agências que dele participaram. (MENDONÇA, 1997, p.10, grifos do autor).

2 A construção da imagem “Marcha” ancora-se na técnica da propaganda e nos conteúdos míticos 
das ramicações românticas e pietista católica, disseminadas na cultura nacional. Cassiano Ricardo, 
do DEIP paulista, sabia muito bem disso. Na sua obra Marcha para o Oeste, as cores, os sons, a poesia, 
um especial clima de religiosidade são instrumentalizados para compor um itinerário mítico que vai das 
bandeiras paulistas ao Estado Novo. A bandeira já criara em si os germes do novo regime; ela cimentara 
a base da nacionalidade, como criara a comunidade imune às diferenças sociais; tinha, como o Estado 
Novo, um chefe rme na sua condução; estruturava-se economicamente através da pequena 
prioridade para organizar permanentemente o seu movimento de conquista e integração. A bandeira 
tivera que originar-se em São Paulo; não por acaso, o planalto já dera ao país a mineração, o café e, 
mais recentemente, o desenvolvimento industrial [...]” (LENHARO, 1986, p.16). 

3“Sertão foi uma categoria usada recorrentemente para designar as terras do interior do Brasil, partindo-
se do pressuposto de que se tratava de paragens ignotas e desocupadas. Desintegradas do restante do 
país, eram tidas como terras que ainda precisavam ser colonizadas. Enquanto categoria 
homogeneizadora, sertão esconde uma multiplicidade de formas de ocupação, que vão desde as 
fazendas de criação de gado pelo sertão nordestino, passando pelas regiões de garimpo em Mato 
Grosso até o extrativismo de drogas do sertão pelo interior da Amazônia” (GUILLEN, 1999, p. 148).

4 Virgílio Corrêa Filho (1887-1973) foi um dos escritores de grande notoriedade no âmbito da produção “
memorialística de Mato Grosso durante o período de 1920 até a década de 1970. Nasceu inserido em 
uma família pertencente às elites do Estado de Mato Grosso. Tem a formação intelectual efetuada no 
Rio de Janeiro, lugar onde se graduou em Engenharia. A partir de 1912, casou-se com Edith, lha de 
Pedro Celestino, importante político mato-grossense, e depois de não conseguir se estabelecer na 
prática de sua prossão, na capital da República, voltou denitivamente ao Estado em 1915. Logo 
recusou um convite do General Caetano de Albuquerque, presidente do Estado à época, para 
administrar a Repartição de Terras em Cuiabá, devido às intensas pressões que parte do grupo elitista, 
que formava a oposição na época, incutiu-lhe. Contudo, através de um novo convite para assumir a 
Repartição de Terras, dessa vez realizada pelo Bispo Presidente do Estado D. Aquino Corrêa, que o 
chamou também a responsabilidade de escrever as memórias da região, Virgílio Corrêa Filho expôs os 
motivos do aceite em sua primeira obra, de cunho memorialista, sobre o Estado, intitulada Mato Grosso, 
de 1922. Posteriormente, publicou outras obras de caráter memorialístico. A produção é vasta: 
Monograas cuiabanas (1925), As raias de Mato Grosso (1926), Augusto Leverger: o bretão 
cuiabanizado (1941), Luís de Albuquerque: o fronteiro insigne (1941), Pedro Celestino: o guia dos mato-
grossenses (1945) e História de Mato Grosso (1969).” (SILVA; MARIN, 2010, p. 160). A construção da 
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“memória de consenso” e os conitos políticos das elites.

5 Gervásio Leite nasceu em Cuiabá–MT em 19 de junho de 1916. Advogado pela Faculdade de Direito 
da Universidade do Rio de Janeiro, teve uma expressiva contribuição no campo educacional do 
estado de Mato Grosso. Lecionou na Escola Técnica de Comércio e na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso e produziu obras que discute a trajetória da escola primária de 
Mato Grosso, desde o Século XIX, até a década de 1960).” (ACADEMIA MATO-GROSSENSE DE LETRAS, 
2014b, p. 1).

6 “Crise de caráter, crise de ensino, crise desintegradora, tudo são reexos de um fenômeno só: a crise da 
escola primária.” (CALÓGERAS, 1936 apud ABE, 1944,  p. 136).

7 “Atribui-se a essas questões as imagens manifestas do homem do campo presentes no imaginário da 
sociedade da época em que se traduz na gura emblemáticas do caipira, expressão que determinou  
um tipo especíco de cultura e classe social e teve sua personicação na gura do Jeca Tatu do escritor 
Monteiro Lobato.” (CANDIDO, 2003 apud RAMAL, 2010, p.14). Segundo Ramal (2010, p. 15), “O Jeca Tatu 
apresenta-se como personagem avesso e contrário ao romantismo tratado pelos poetas da época  
com relação à vida no campo, pois, para Mennucci (1946, p.114), os poetas 'não viram a terra, olharam-
na apenas. Não a sentiram pulsar e latejar com as alegrias e suas mágoas, com as suas qualidades e as 
suas chagas, com todos os seus defeitos e todos os seus problemas interiores'”.

8 Cumpre ressaltar que não se têm informações se esses períodos seriam mensais, bimestrais, semestrais, 
anuais e outros.

9 “Com uma população inferior a meio milhão de habitantes numa área de 1.477 041 quilômetros 
quadrados; com um deciente serviço de comunicação e transportes; sem colonização que reúna em 
grupos mais densos os efetivos demográcos dispersos; com escolas que não obedecem a uma 
orientação única e bem denida; sem professor rural sem métodos e programas adequados e pela boa 
vontade que não raro surge, aqui e ali, necessita de reforma que se patenteia urgente e inadiável.” (ABE 
1944, p.138).

10 “Desde o início de 1930 Sud Mennucci tornou-se um dos vultos paradigmáticos da 'Cruzada pela 
escola rural', ou melhor, da ideologia ruralista, cuja primeira eorescência remonta a Alberto Torres” 
(MONARCHA, 2007, p.19, grifo do autor).

11 Segundo Martins (2009, p.11), “a fronteira de modo algum se resume à fronteira geográca. Ela é 
fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela barbárie que nela se 
oculta, fronteira espacial, fronteira de cultura e visões de mundo, fronteiras de etnias, fronteira da 
história e da historicidade do homem)”.

12 Francisco Alexandre Ferreira Mendes nasceu em Cuiabá, aos 25 de junho de 1897. Sócio efetivo e “
Presidente do Instituto Histórico e Geográco de Mato Grosso, no período de 1971 a 1976. Foi professor e 
diretor em várias instituições de ensino cuiabanas, dentre as quais a tradicional Escola Normal Pedro 
Celestino. Na vida pública, atuou como Secretário particular do Governador Fenelon Muller, em 1935, e 
como Diretor da Instrução Pública (hoje Secretario da Educação). Fundou e foi o primeiro administrador 
do Departamento de Educação e Cultura do Estado. Escreveu em vários jornais da capital, a exemplo 
de A Cruz, O Estado de Mato Grosso, na revista A Violeta e atuou como correspondente dos jornais O 
Estado de São Paulo e o Jornal, do Rio de Janeiro. Em livro, editou Folclore Matogrossense e Lendas e 
Tradições Cuiabanas (1977)” (ACADEMIA MATO-GROSSENSE DE LETRAS, 2014a, p. 1)

13 “Deve ser ressaltado que a construção dessa ferrovia não se explica por interesses econômicos 
imediatos, isto é, interesses ligados exclusivamente à movimentação de mercadorias entre São Paulo e 
Mato Grosso. O fato era que a crescente vinculação com o Prata, ao mesmo tempo em que abria para 
Mato Grosso interessantes perspectivas de dinamização econômica, trazia também um indesejado 
“efeito colateral”, do ponto de vista dos dirigentes do Estado nacional brasileiro: tratava-se, no caso, 
dos riscos à manutenção da soberania brasileira sobre essa província do Oeste. Nesse contexto, os 
eventuais efeitos econômicos da ferrovia apareciam, na época, claramente subordinados a interesses 
político-estratégicos do Estado nacional brasileiro: o que se buscava era, essencialmente, uma ligação  
direta e eciente entre a fronteira sul-mato-grossense e o litoral atlântico brasileiro, de modo a se poder 
dispensar a via platina, a qual dependia do trânsito por dois países estrangeiros (o Paraguai e a 
Argentina) cujas relações com o Brasil não eram consideradas conáveis” (QUEIROZ, 2009, p. 21).

14 Segundo Corrêa (2006, p. 18-19), a formação dos coronéis no sul do estado de Mato Grosso ocorreu “
no período de 1889 a 1943, quando uma elite regional se fortaleceu com a conivência de um Estado 
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débil a serviço das oligarquias regionais. Os coronéis eram homens de poder econômico que se 
dedicavam a causas políticas com o uso de armas, submetendo ao seu jugo toda a sociedade 
regional: posseiros, camponeses, sem-terra, assalariados etc., que não dispunham de condições 
nanceiras ou políticas para enfrentar os homens armados que trabalhavam para os coronéi Os s”. “
coronéis em Mato Grosso, cujas bases econômicas podiam, então, provir tanto da grande 
propriedade rural, como de um patrimônio urbano (coronéis pecuaristas, usineiros, agricultores, 
comerciantes grandes e pequenos, etc.), exerciam o poder de decisão efetivamente a nível local, ou 
estadual, mantendo o controle dos empregos públicos e outros privilégios econômicos e sociais.  ”
(CORRÊA, 2006, p.61). 
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RESUMO
A pesquisa objetiva analisar as narrativas de professores sobre o 

trabalho que realizam com as noções matemáticas.  Como fonte de 
dados, utilizamos as narrativas escritas de 44 professores de Educação 
Infantil que participaram de um curso de especialização em Educação 
Infantil acerca das práticas educativas desenvolvidas nas instituições em 
que atuam. Das narrativas emergiram 5 eixos temáticos de análise: os 
percursos de formação e atuação dos professores; o lugar que o 
conhecimento matemático ocupa nas práticas educativas; aprender a 
partir do brincar e da manipulação de materiais didáticos; as noções 
matemáticas contempladas na prática educativa; o que e como se 
avalia e os dilemas enfrentados. Os professores apresentam uma 
concepção de matemática utilitarista, concebem que a criança 
aprende matemática a partir da manipulação de materiais e das 
brincadeiras, narram utilizar uma diversidade de estratégias, mas 
armam ter diculdades na organização e na avaliação da prática 
pedagógica.

Palavras-chave: Narrativas. Educação Infantil. Educação Matemática.

ABSTRACT
The aim of this research is to analyze teachers' narratives about the 

work they do with mathematical notions. We used narratives written by 44 
teachers of Early Childhood Education who attended a specialization 
course on educational practices developed in the institutions where they 
work. From the narratives, ve thematic areas of analysis emerged: the 
paths of teachers' education and performance; the place of 
mathematical knowledge in educational practices; learning from play 
and from the handling of teaching materials; the mathematical concepts 
covered in educational practice; what the dilemmas they face are and 
how to evaluate them. Teachers have a utilitarian idea of mathematics 
and admits that children learn it from the manipulation of materials and 
games. They use a wide range of strategies, but claim to have difculties in 
the organization and evaluation of the teaching practice.

Keywords: Narratives. Child Education. Mathematics Education.

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

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 17 - N. 1 - Jul/2016

17

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR



INTRODUÇÃO 

N
as últimas décadas foram signicativos os avanços legais, sociais e educacionais 

para a área da Educação Infantil no Brasil: ela foi reconhecida, na Constituição de 

1988, como dever do estado com a Educação; em 1990 o Estatuto da criança e do 

adolescente raticou os princípios instituídos na Constituição; em 1996 a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) articulou a Educação Infantil ao sistema 

educacional de ensino, assumindo-a como primeira etapa da Educação Básica; no nal da 

década de 1990, o MEC elaborou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; 

colocaram-se em pauta os parâmetros de qualidade do atendimento a Educação Infantil em 

2006; em 2010 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

apenas para citar algumas das conquistas.
Contudo, muitos são os desaos que permeiam essa etapa da Educação Básica. Um 

dos maiores desaos diz respeito à formação e à valorização prossional docente. Para que a 

Educação Infantil avance nas discussões político-educacionais, há necessidade de que os 

prossionais tenham a formação inicial e continuada necessária para o exercício prossional 

de qualidade.
Assim, com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação de professores e 

alunos da Educação Infantil, as universidades se integraram à Rede Nacional de formação 

continuada de prossionais da educação básica, em parceria com outras universidades e 

com as Secretarias de Educação, para o atendimento das propostas conveniadas e de um 

conjunto de ações estratégicas. 
É nesse contexto que o projeto do curso de Especialização foi elaborado, em 2009, 

pela Coordenação-Geral de Formação de Professores (CGFORM), em parceria com a 

Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI), da Diretoria de Concepções e 

Orientações Curriculares para a Educação Básica, com a participação de universidades 

parceiras do MEC. Essa oferta de curso presencial objetivou formar, em nível de 

Especialização, prioritariamente, professores, coordenadores, diretores de creches e pré-

escolas da rede pública e da rede privada sem ns lucrativos (lantrópicas, comunitárias ou 

confessionais), conveniadas com o Poder Público e equipes de Educação Infantil dos sistemas 

públicos de ensino; e atender os sistemas de ensino em suas demandas de formação de 

prossionais da Educação Infantil explicitadas nos Planos de Ações Articuladas (PAR). 
A partir dessa rede, o curso de especialização em Educação Infantil desenvolvido 

pela Universidade Federal de Mato Grosso (parceria entre MEC, UNDIME e universidades 

públicas, no período de 2010 a 2012) se pautou em alguns princípios subjacentes à dinâmica 

formativa: os conhecimentos e as experiências dos professores como ponto de partida e de 

chegada do processo formativo; a articulação da formação com o contexto do trabalho; a 

apropriação teórico-metodológica acerca da educação, da infância e da Educação 

Infantil; a reexão como elemento fundamental para o desenvolvimento prossional; a 

valorização do contexto sociocultural, histórico e político da prossionalização do educador 

infantil e de seu fazer pedagógico; a subjetividade como elemento constituinte do processo 

de formação de professores; a articulação entre desenvolvimento pessoal, prossional e 

institucional (MONTEIRO ET AL, 2013, p. 21).
O curso apresentava três eixos temáticos: o primeiro tratava da História da Infância e 

de políticas para a Educação Infantil no Brasil; o segundo abordava a cultura, o cotidiano e a 

ação docente na Educação Infantil; e o terceiro voltava-se para a pesquisa na Educação 

Infantil.  
No segundo eixo, uma das disciplinas denominava-se “Aprendizagem das práticas 

sociais, construção e ampliação do conhecimento pela criança nas creches e pré-escolas”, 

que buscava, entre outros objetivos, compreender o que narram as professoras da Educação 

Infantil sobre suas práticas educativas em relação à linguagem, ao conhecimento 
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matemático, aos conhecimentos sociais e naturais, à arte, à música – enm, sobre a 

construção e a ampliação do conhecimento na Educação Infantil. 
Há algum tempo educadores de diferentes áreas (DARSIE, 1998; FREITAS, 2006; 

ZEICHNER, 1993) vêm discutindo a importância da escrita no processo de formação. 

Considerando os resultados desses estudos, no decorrer dos trabalhos nessa disciplina, as 

narrativas orais e escritas dos professores foram assumidas como imprescindíveis para trazer à 

tona histórias e memórias de vida, impulsionar a reexão sobre a trajetória acadêmica e 

prossional, bem como aproximar o movimento coletivo e individual de formação e 

compreender como as práticas pedagógicas são constituídas e desenvolvidas.  
Ao narrar as suas experiências, os professores tiveram a oportunidade não apenas de 

descrever a trajetória de formação e as práticas educativas vivenciadas, mas também de 

reetir sobre esses processos, atribuindo-lhes sentidos. Assim, neste texto, tomamos como fonte 

de análise as narrativas escritas ali produzidas, especicamente em relação às noções 

matemáticas na Educação Infantil. 

A APROXIMAÇÃO COM A ESCRITA DAS PROFESSORAS 
Da pesquisa participaram 44 professores, alunos da referida disciplina: 42 do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino. A idade dos prossionais varia dos 25 aos 55 anos. Atuam em 

creches 33% deles; 60% trabalham em escolas; e 7%, em Centros de Educação Infantil. 

Assumem diferentes funções nas unidades: 51% são professores; 7%, diretores; 11%, 

coordenadoras; 31%, técnicos de desenvolvimento infantil (TDIs) ou auxiliares de 

desenvolvimento de Educação Infantil (ADIs) . A maioria das professoras (68%), na formação 

inicial, cursou Pedagogia; 23%, Pedagogia em Educação Infantil; e 9% cursaram o magistério e 

outras licenciaturas, como Música, Letras, História e Geograa. 
Inicialmente realizamos uma leitura exploratória dos textos produzidos, com o objetivo 

de aproximar-nos da narrativa elaborada pelos professores. Trata-se de uma leitura que 

“permite ao mesmo tempo ter uma imagem completa do discurso global que evitaria uma 

visão fragmentada e atomística das diversas unidades narrativas” (ZABALZA, 1994, p. 107).  Nas 

leituras seguintes, fazíamos anotações ao lado dos parágrafos, com palavras-chave ou 

pequenas frases, como, por exemplo: “formação inicial”, “conteúdo”, “reexão sobre a 

prática”, “avaliação”, “diculdades” e outras que se destacavam. Não encontramos 

diferenças signicativas entre as narrativas de professoras que atuam na creche e as dos 

prossionais da pré-escola, o que nos levou a apresentar e analisar os dados sem distinguir os 

dois contextos de atuação. 
A partir da leitura das narrativas, emergiram cinco eixos temáticos segundo os quais 

procedemos à análise interpretativa qualitativa dos dados: percursos de formação e atuação 

dos professores; o lugar que o conhecimento matemático ocupa nas práticas educativas; 

entre o brincar e a manipulação de materiais didáticos; a discussão da aprendizagem da 

matemática na educação infantil; as noções matemáticas contempladas nas práticas 

educativas; o que e como se avalia e os dilemas enfrentados.

PERCURSOS DE FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PROFESSORES CURSISTAS
O espaço que a formação especíca em Matemática tem ocupado historicamente 

no currículo do curso de Pedagogia e a distância entre os conhecimentos matemáticos que os 

professores apresentam ter e aqueles necessários para o exercício da prossão delineiam 

características próprias à formação inicial de professores que atuam na Educação Infantil.
Em relação à formação inicial, 62% dos professores armaram ter tido acesso às 

discussões que contemplavam a matemática na Educação Infantil e 52% discutiram a 

matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, durante o processo de formação.
Esses dados corroboram os resultados das pesquisas de Curi (2005), Lanner de Moura 

(2005), Monteiro (2002), Palhares (2003), Palma (2010) e Serrazina (2002), que destacam que os 
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cursos de Pedagogia, por vezes, não contemplam uma disciplina especíca para tratar da 

Matemática e de seus processos de ensino e aprendizagem; outros apresentam uma 

disciplina com uma carga horária ínma para tratar das discussões necessárias para uma 

formação de qualidade.
Curi (2005), ao fazer um estudo histórico sobre a formação matemática no Brasil, 

destaca que, desde os Cursos Normais, não há presença de disciplinas que tratem dos 

conhecimentos matemáticos. E, quando elas existem, o conhecimento “de e sobre 

Matemática” é pouco enfatizado. Por vezes, o enfoque da disciplina não contempla os 

conteúdos que os futuros professores terão que ensinar para os alunos dos anos iniciais, 

principalmente no que se refere às grandezas e medidas, espaço e forma e tratamento da 

informação. Ainda segundo a autora, no desenvolvimento das disciplinas há um enfoque nos 

aspectos metodológicos, em detrimento dos conteúdos matemáticos.
Apenas 52% dos professores que participaram desta pesquisa armam ter um bom 

domínio de conteúdos referentes a número e sistema de numeração, operações aritméticas, 

geometria, tratamento da informação e sistemas de medidas. Sabemos que o não domínio do 

conteúdo impossibilita, entre outros aspectos, que o professor desenvolva adequadamente as 

noções matemáticas com as crianças e que estabeleça as relações necessárias entre as 

diferentes áreas da matemática. 
A maioria dos professores, 54%, assinala que as discussões da matemática nos cursos 

de formação inicial não foram sucientes para o exercício da prática pedagógica para a 

Educação Infantil. Parece-nos que nem todos os professores tiveram, na formação inicial, a 

oportunidade de se apropriar de um referencial teórico que lhes possibilitasse compreender a 

matemática na Educação Infantil. 
A formação continuada, com ênfase na educação matemática na Educação 

Infantil, é quase inexistente: apenas 20% dos professores armam ter tido alguma formação 

que contemplasse essa discussão. 
Apesar de o conhecimento matemático ser destacado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2013) como uma das áreas que deve ser contemplada no 

trabalho na Educação Infantil, os dados aqui apresentados apontam para um descompasso 

entre a formação pretendida para as crianças e a formação inicial e continuada 

experienciada pelos professores. 
Concordamos com Serrazina (2002, p.11), quando arma que o professor precisa se 

sentir à vontade na matemática que desenvolve com as crianças. É consenso entre os 

pesquisadores da área da educação matemática que os cursos de formação oportunizem 

novos conhecimentos aos professores, de maneira que possam desenvolver práticas 

pedagógicas que mobilizem e ampliem as noções matemáticas na infância de maneira 

signicativa. Além disso, o professor deve desenvolver nos alunos atitudes de investigação e 

reexão constantes sobre a matemática. Faz-se necessário, portanto, potencializar o 

desenvolvimento prossional dos professores para que possam aprender matemática e 

organizar situações, considerando a singularidade e as especicidades da infância.

O LUGAR QUE O CONHECIMENTO MATEMÁTICO OCUPA NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS

Todos os professores, em suas narrativas, tratam, em diferentes momentos, da forma 

como as noções matemáticas são contempladas nas práticas educativas desenvolvidas com 

as crianças. 
Com base na tipologia proposta por Ernest (1988 apud CHACÓN, 2003) sobre a 

natureza da matemática, identicamos, nas narrativas dos professores, duas visões: a visão da 

matemática utilitarista e a perspectiva de resolução de problemas. 
A concepção utilitarista ou instrumental da matemática foi a mais frequente nessas 

narrativas. Nesta perspectiva, tem-se a “visão da matemática como uma caixa de 
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ferramentas. A matemática torna-se acumulativa na medida em que existem objetivos 

externos que ela pode ajudar a conseguir” (CHACÓN, 2003, p.64). 
Para um número signicativo de professores, a matemática é

Tudo em nossa vida, visto que tudo o que fazemos em nosso dia-a-dia envolve a 

matemática. (Prof.14)

É uma área do conhecimento indispensável para o nosso cotidiano. (Prof.17)

É uma ferramenta indispensável para resolver situações do cotidiano. (Prof. 27)

É uma ciência que auxilia resolver coisas do dia-a-dia. (Prof. 12)

Conceber a matemática apenas na dimensão utilitarista caracteriza uma visão 

reducionista da natureza da matemática. D´Ambrósio (1993) destaca que é necessário 

resgatar os valores que justicam a matemática no contexto escolar: (a) é útil como 

instrumentador para a vida (valor utilitário); (b) é importante como instrumento para o trabalho 

(valor social); (c) é parte integrante de nossas raízes culturais (valor cultural); (d) ajuda a pensar 

com clareza e a raciocinar melhor (valor formativo); (e) possui beleza em sua construção 

lógica, formal (valor estético). A ênfase nesses cinco valores permite considerar a matemática 

como atividade humana, como parte integrante da vida sociocultural do sujeito.
Um pequeno grupo de professores apresenta a matemática nas narrativas como 

potencializadora para resolver problemas. Para esse grupo, a matemática é concebida como 

criação humana, dinâmica e em evolução. 

A matemática nos ajuda a solucionar situações que aparecem, fazendo-nos criar 
procedimentos próprios para resolvê-las nos mais diferentes contextos. (Prof. 9)

É uma ciência que faz parte do cotidiano do ser humano desde a antiguidade e 
contribui para as realizações de situações diversas da vida. (Prof.16).

A matemática pode possibilitar que a criança adquira novos conhecimentos, 
atendendo suas necessidades, proporcionando situações que a instrumentalizem para 
viver, participar e compreender melhor o mundo. Assim o trabalho com a matemática é 
de fundamental importância, pois oferece à criança autonomia em suas decisões, 
tornando-a produtora de conhecimento e não executora de instruções. (Prof. 31)

As narrativas desse grupo de professores destacam aspectos que consideramos 

importantes: concepção da matemática como atividade humana, construção histórica e 

cultural que possibilita aos sujeitos resolver situações problemas em diferentes contextos e 

compreender melhor o mundo em que estão inseridos. 
A “Matemática é produto da atividade humana e constitui-se no desenvolvimento de 

solução de problemas criados nas interações que produzem o modo humano de viver 

socialmente num determinado tempo e contexto” (MOURA, 2006, p. 489). Portanto, o 

conhecimento matemático é impregnado de signicados culturais e constitui-se 

historicamente como instrumento simbólico e, como tal, deve ser socializado. 
Na Educação Infantil, é importante haver a garantia do desenvolvimento das noções 

matemáticas e, ao mesmo tempo, a preocupação em assegurar que essa apropriação seja 

desenvolvida de forma ativa, lúdica e efetiva pelas crianças, de maneira a possibilitar a 

elaboração progressiva e contínua de novos conhecimentos.  

APRENDER A PARTIR DO BRINCAR E DA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 

As narrativas das professoras são marcadas pela preocupação com a aprendizagem 

das crianças. Para a maioria dos professores envolvidos no curso, a criança aprende 

matemática brincando e a partir da manipulação de materiais didáticos, e um pequeno 

grupo destaca as situações problemas e as relações que as crianças estabelecem no 

cotidiano como desencadeadoras de aprendizagem das noções matemáticas.
No entanto, se, por um lado, a presença do lúdico é apontada como elemento 

importante, por outro, as professoras, em suas narrativas, não explicitam por que acreditam 
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que a criança aprende matemática brincando.

Através do lúdico. (Prof. 3)

Através de jogos como boliche, dominó...  (Prof. 11)

Brincando. (Prof.22)

Através de jogos, brincadeiras de atividades lúdicas. (Prof. 12)

A ausência de argumentos sobre as contribuições do brincar na educação infantil 

pode indicar uma fragilidade teórica das professoras, o que enfatiza a necessidade de trazer à 

tona essa discussão nos momentos formativos.  
A brincadeira como atividade principal da criança está relacionada à forma como 

ela se apropria e se relaciona com o contexto em que está inserida. Nessa perspectiva, “o 

lúdico é compreendido como uma forma especíca de o homem se relacionar com o mundo, 

forma especíca de reetir as suas relações fundamentais de objetivação/apropriação” 

(NASCIMENTO; ARAÚJO; MIGUÉIS, 2010, p. 127). A criança brinca e, ao brincar, cria, inventa; 

estabelece relações interpessoais; assume diferentes papéis; manifesta desejos, valores, 

necessidades, frustrações, alegrias, aprendizagens; adota uma diversidade de expressões: 

gestos, expressão oral, pictórica...; desenvolve a criatividade, a imaginação; amplia a sua 

consciência do outro, a percepção de si mesmo como um ser social, a percepção do espaço 

que a cerca e de como pode explorá-lo; defronta-se com desaos que a mobilizam a buscar 

soluções para as situações problemas. Se o professor tem conhecimento especíco da 

matemática, consegue compreender que, ao brincar, a criança percebe distâncias, controla 

o tempo, faz estimativas, amplia a noção de espaço e quantitativa, dentre tantas outras 

relações. 
Além das brincadeiras protagonizadas pelas crianças, há possibilidade de o professor 

propor jogos matemáticos. Como diz Moura (1990, p.65), o jogo na educação matemática 

tem um conteúdo e é proposto com uma intencionalidade. O conteúdo não é aprendido 

pela manipulação: é necessário que a criança jogue, e, ao jogar a partir das relações 

matemáticas estabelecidas, pode elaborar o conteúdo. “O conteúdo matemático não deve 

estar no jogo, mas no ato de jogar”. 
Acreditamos que seja possível desenvolver na Educação Infantil brincadeiras e jogos, 

de maneira a potencializar o desenvolvimento das noções matemáticas e, ao mesmo tempo, 

garantir a ludicidade, a cultura e o prazer em brincar. 
Além de aprender matemática a partir do jogo e da brincadeira, segundo os 

professores, a criança aprende a partir do manuseio de material, como exemplicam os 

seguintes excertos das narrativas:

Ela precisa de material palpável para entender os números. (Prof.8)

A criança aprende manuseando materiais concretos. (Prof.15)

Eu mostro várias vezes os objetos e contamos juntos, assim vendo e contando as crianças 
aprendem. (Prof. 33)

Ela tem que manusear, assim vai aprender a nomear as guras geométricas. (Prof. 24)

Faço cartazes com os desenhos das guras e sempre mostro. (Prof. 5)

A ênfase no manusear e observar aproxima as narrativas dos professores de uma 

concepção de aprendizagem associacionista, cujos princípios estão relacionados à 

perspectiva epistemológica empirista. No empirismo, “a capacidade de conhecer ou de 

aprender do sujeito é devida à experiência adquirida em função do meio físico, mediada 

pelos sentidos” (BECKER, 1993, p.11). Nessa perspectiva, acredita-se que as crianças 

apreendem os conhecimentos pelos sentidos. Assim, a visualização dos numerais na parede, a 

simples manipulação dos objetos, as repetições da sequência numérica oportunizariam à 

criança, por exemplo, aprender o conceito de número. 
Concordamos com a ideia de Serrazina (2002, p.9) de que a “natureza das atividades 
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desenvolvidas pelos alunos tem importância fundamental, uma vez que é sobre a sua própria 

experiência que vão desenvolvendo os novos conhecimentos, construídos sobre os que já 

possuem”. Destaca a autora que, para haver a elaboração de novos conhecimentos, é 

preciso que a criança se envolva num processo de reexão sobre a atividade e não apenas na 

manipulação de materiais. Assim, o recurso aos materiais deve constituir um meio e não um m 

na prática pedagógica.
Um grupo de cinco professores, em suas narrativas, se referiu às situações problemas e 

às relações que as crianças estabelecem no cotidiano como desencadeadoras de 

aprendizagens matemáticas, como exemplicamos a seguir:

A criança da Educação Infantil aprende matemática brincando e na interação com o 
seu mundo, pois já participam de vários acontecimentos do cotidiano em que estão 
presentes diversas ideias matemáticas (Prof.18). 

Sendo incentivada a pensar para resolver problemas em situações concretas e 
signicativas para sua idade. (Prof.10)

As crianças precisam vivenciar situações que as façam pensar, resolver situações 
coletivamente. (Prof.17)

A partir das brincadeiras, interagindo umas com as outras as crianças tem possibilidades 
de desenvolver noções matemáticas, elas medem do jeito delas, dividem objetos. 
(Prof.36)

No dia a dia as crianças podem ampliar as noções matemáticas, basta estarem em um 
ambiente estimulante, que possam pensar, conversar e descobrir o mundo. (Prof.42)

É importante destacar que a criança pode se ver envolvida em uma situação 

problema, ao ter que controlar a quantidade de pontos em uma brincadeira ou dividir a 

equipe para jogar; na sala de aula, ao ter que distribuir igualmente o número de folhas; ao 

construir um brinquedo com um determinado número de caixas, entre tantas outras 

possibilidades. 
Quando as crianças têm a oportunidade de resolver problemas utilizando as próprias 

estratégias, mobilizam os conhecimentos que já possuem e podem aprender outros; além 

disso, essa oportunidade proporciona a troca de ideias, a autonomia, a argumentação, a 

escuta do outro, o raciocínio lógico-matemático e o trabalho em grupo.

AS NOÇÕES MATEMÁTICAS CONTEMPLADAS NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS

Ao narrarem sobre quais as noções matemáticas desenvolvem com as crianças, 

muitos prossionais remetem às atividades propriamente ditas (jogos, brincadeiras), como: “Só 

ludicidade” (Prof. ), “Músicas e histórias que tenham números” (Prof. ), “Através da música, 10 22

arte, histórias, brincadeira, jogos infantis e outros” (Prof. ). 32

Parece-nos que os professores não têm clareza sobre quais são as noções 

matemáticas a serem exploradas com as crianças da Educação Infantil. Concordamos com 

Mizukami (2008) que a compreensão das propostas curriculares nacionais, estaduais e 

municipais é fundamental para que o professor possa tomar as decisões sobre como organizar 

a prática pedagógica.
Para selecionar os conteúdos, delinear a metodologia, analisar o que as crianças já 

sabem, elaborar atividades, adequar as práticas pedagógicas às especicidades de seus 

alunos, avaliar os processos de ensino e aprendizagem, é importante que o professor conheça 

a matemática e compreenda como o currículo da Educação Infantil está organizado. 
Quando destacam os conteúdos matemáticos, os professores mencionam as 

diferentes áreas da matemática (espaço e forma, grandezas e medidas) com frases soltas e 

pontuais. Além disso, a ênfase recai sobre o desenvolvimento das noções numéricas, em 

detrimento das noções espaciais e de grandeza.
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A contagem oral, contar objetos, separar objetos (maiores/menores, iguais/diferentes). 
(Prof. 41)

Selecionar objetos (por cor, tamanho, forma), explorar espaços, adicionar objetos/retirar 
ou perder elemento, repartir objetos, brinquedos, lanches, observar. (Prof. 37)

Manusear e identicar no ambiente, objetos com as formas geométricas, comparar 
tamanhos de objetos, crianças, comparar peso dos objetos, número e numeral. (Prof. 29)

A diculdade em tratar das noções matemáticas remete-nos à necessidade de os 

professores apropriarem-se dos conhecimentos especícos e curriculares da matemática 

para a Educação Infantil. Tal apropriação permitirá aos professores fazer conexões entre os 

tópicos, propor atividades que desencadeiem o desenvolvimento conceitual e que permitam 

às crianças resolver situações problemas de maneira lúdica e signicativa. 
Os professores destacam que propõem atividades a partir de músicas, brincadeiras, 

jogos, histórias, passeio no pátio; a partir da roda de conversa; a partir da rotina (calendário), 

de pinturas, colagens, modelagens, exploração de objetos, de situação problema 

envolvendo situações do cotidiano.
Revelam que, no desenvolvimento das atividades, utilizam materiais manipuláveis, 

como tampinhas, palitos de picolé; recursos pedagógicos, como blocos lógicos, material 

dourado e jogos de encaixe, além de livros de literatura infantil, lmes, músicas e jogos. A 

diversidade de atividades e recursos mencionados pelos professores faz-nos compreender 

que não restringem a proposição das atividades a exercícios impressos; ao contrário, eles 

revelam uma tentativa de diversicar as atividades e os materiais. No entanto, parece-nos que 

as concepções sobre a natureza da matemática, sobre o modo como a criança aprende 

matemática e sobre quais conhecimentos matemáticos precisam ser ampliados, para que 

todos os professores desenvolvam uma prática em que essas atividades estejam associadas à 

apropriação signicativa das noções matemáticas. 

O QUE E COMO SE AVALIA 
As narrativas dos professores parecem conceber a avaliação em uma perspectiva 

contínua e processual. Eles armam acompanhar e avaliar a aprendizagem matemática das 

crianças nos momentos dos “jogos e brincadeiras”, em atividades “individuais e coletivas”, por 

meio da observação, pelos questionamentos e pela análise das produções escritas e dos 

desenhos das crianças.
Os professores destacam que, a partir das observações e da análise das produções, 

fazem o registro no “caderno de campo”, no “relatório pessoal de cada aluno ao nal do 

bimestre” ou nos “portfólios”. Compreendemos que os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação citados pelos professores se inserem em uma perspectiva de avaliação que visa 

registrar o percurso de aprendizagem das crianças.
No entanto, muitos explicitam que sentem diculdades em avaliar o movimento de 

produção do conhecimento matemático, como ilustram as narrativas seguintes:

Às vezes observo, percebo algumas coisas, mas não sei bem o que a ação da criança 
signica em termos da matemática. (Prof. 15)

Anoto, mas nem sempre consigo analisar o que as produções das crianças traduzem. 
(Prof.03)

Sei que há um limite, percebo aquilo que está ali, o óbvio, conseguiu ou não, mas não o 
desenvolvimento das noções matemáticas. (Prof.40)

Isso nos faz considerar que assumir a concepção de avaliação em uma perspectiva 

contínua e processual e utilizar instrumentos de avaliação como portfólios e relatórios, por si só, 

não possibilita que o professor conduza o processo de avaliação de maneira a acompanhar o 

desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. Não basta descrever o que a criança 

aprendeu: é fundamental explicar como se desenvolve o processo de aprendizagem. A 
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avaliação deve permitir o acompanhamento global do grupo e de cada uma das crianças, 

de maneira que a análise dos registros de processos e resultados permita ajustes referentes à 

atenção aos alunos e à modicação das atividades do grupo (PEREIRA, 2004). 
Se o professor não tem compreensão da gênese e da evolução dos conceitos 

matemáticos, dicilmente conseguirá acompanhar, analisar e registrar o movimento de 

elaboração das noções numéricas, espaciais e métricas apresentadas pelas crianças. Assim, 

na medida em que falta conhecimento sobre a matemática e sobre a forma como a criança 

aprende matemática, muito pouco o professor poderá intervir nas aprendizagens das 

crianças de maneira a possibilitar avanços na ampliação dos conhecimentos matemáticos.

OS DILEMAS ENFRENTADOS 
A maioria dos professores, em suas narrativas, menciona diculdades para organizar 

práticas educativas que envolvam noções matemáticas. As diculdades estão relacionadas 

à falta de domínio dos conceitos matemáticos pelo professor, ao tipo de atividade a ser 

proposta. É preciso compreender o que as crianças produzem em relação à matemática e 

propor atividades que envolvam as noções matemáticas, estabelecendo relação com outras 

áreas do conhecimento.

Faltam conhecimentos matemáticos. (Prof.14)

Não podemos ensinar aquilo que não sabemos. (Prof.25)

Em relação aos conteúdos para serem utilizados de acordo com a faixa etária. (Prof.12)

A diculdade está na hora de preparar uma atividade que chame a atenção dos alunos 
(P.44); das atividades em si, de saber como expor isso para a criança (Prof.18); 
adequação das atividades e dos recursos. (Prof.1)

Não consigo analisar o que as crianças aprendem em relação ao conhecimento 
matemático. Tenho certeza que muita coisa passa despercebida (Prof.8)

Precisamos aprender a trabalhar de maneira interdisciplinar, o que é muito difícil, e não 
estamos acostumados a essa prática (Prof.9)

Não sei como explorar a matemática com outras áreas (Prof.2)

Todas as diculdades apresentadas pelos professores em relação aos processos de 

organização das práticas e da aprendizagem da matemática na Educação Infantil estão 

relacionadas à sua própria falta de conhecimento sobre a matemática como área de 

conhecimento, sobre o modo como a criança aprende matemática e à sua deciência em 

relação ao conhecimento pedagógico.
Alguns professores parecem ter consciência de que não têm domínio dos 

conhecimentos matemáticos; como consequência, sentem-se inseguros quanto ao que 

propor e à forma de desenvolver as atividades.  Além disso, por não compreenderem como a 

criança elabora as noções matemáticas, não conseguem acompanhar o movimento de 

aprendizagem e analisar o que ela produz. 
Consideramos que o caminho de superação dessas diculdades pode ser a 

ampliação dos conhecimentos sobre a matemática, sobre a aprendizagem da matemática 

na infância e sobre a prática educativa a partir do estudo, da formação continuada, da 

elaboração e do desenvolvimento de projetos educativos nas instituições educativas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
As narrativas dos professores nos possibilitaram aproximar-nos de suas práticas em 

relação à matemática e compreender os dilemas e desaos que se fazem presentes. 
A trajetória acadêmica e prossional desses professores é marcada pela ausência de 

discussões sobre a matemática na infância. Se o professor não tiver a oportunidade de se 

apropriar de referenciais teóricos sobre como a criança aprende, sobre as características da 

infância, sobre a Educação Infantil e, no caso deste estudo, sobre a natureza, a gênese das 
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noções e conceitos matemáticos que começam a ser elaborados pelas crianças pequenas, 

possivelmente, continuará a desenvolver sua prática pedagógica pautada em suas vivências 

escolares e em livros didáticos. Como o ensino da matemática no Brasil foi marcado por um 

modelo tradicional, é possível que a maioria dos professores tenda a repetir esse modelo em 

sua prática pedagógica. Assim, as atividades de associação de numerais e quantidades, de 

marcar com x o pato que está mais longe da lagoa, de decorar o nome das formas 

geométricas continuarão a fazer parte predominante do cotidiano das crianças da 

Educação Infantil. 
Atribuir sentido ao trabalho com as brincadeiras, enfatizar a importância das 

interações e das atividades que mobilizem o pensar, a criação, a autonomia, também está 

relacionado à compreensão de como os signicados sobre o mundo vão sendo elaborados e 

compartilhados pelas crianças. Nesse sentido, é fundamental que os professores que atuam 

na Educação Infantil sejam inseridos em processos formativos em que possam ampliar e 

ressignicar os conhecimentos sobre a criança e a matemática na infância.   
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RESUMO
Este artigo predispõe-se analisar os pressupostos dos processos de 
avaliação vigentes nas instituições de Ensino Superior no Brasil enquanto 
mecanismos integrativos e orientadores do trabalho docente e seus 
frutos – ensino, pesquisa e extensão, e enquanto fonte geradora de 
informações descritivas e interpretativas dos percursos e dos conteúdos 
de aprendizagens. Faz um passeio histórico sobre o referido processo no 
Brasil, desde sua instalação no país em 1996, bem como seus 
antecedentes internacionais. O estudo tem como objetivo nal analisar o 
impacto da avaliação institucional, sobretudo por meio dos resultados 
do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), na 
instituição aonde as autoras atuam como docentes há mais de 10 anos – 
especicamente nos cursos de Pedagogia e Educação Física, tendo 
como base metodológica a revisão bibliográca e a análise dos dados 
do ENADE dos alunos dos cursos em tela. Conclui que o processo de 
regulação é consequência da avaliação formativa, entretanto não 
deve ser sua meta nal; sua meta nal deve ser o efeito social de sua 
p r á t i c a ,  j a m a i s  m e d i d o  e x c l u s i v a m e n t e  p e l o  p r i s m a 
econômico/numérico.   

Palavras-Chave: Avaliação formativa e reguladora. Avaliação 
institucional. 

ABSTRACT
This article predisposes to examine the assumptions of the current 

assessment processes in higher education institutions in Brazil, starting by 
discussing the types of assessment - formative, regulatory, while 
integrative mechanisms and guiding the teaching work and its fruits - 
teaching, research and extension, and as a source of descriptive and 
interpretative information from paths and learning content. It makes a 
historical tour on that process in Brazil, since its installation in the country in 
1996, and its international background. The study has as its ultimate 
objective to analyze the impact of institutional evaluation, particularly by 
the results of the National Survey of Student Performance (ENADE), the 
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institution where the authors act as teachers for more than 10 years - specically in teaching 
courses and Education Physical. The study's methodology the literature review on the subject 
assessment, and participant observation, given the involvement of the authors, from a 
conceptual review and also historical process within the same parent institution. It concludes 
that the regulatory process is a consequence of formative assessment, but should not be your 
ultimate goal; Your ultimate goal should be the social effect of their practice, never measured 
solely by economic prism.

Keywords: Formative Assessment. Regulatory assessment. Institutional assessment.

INTRODUÇÃO

A
 avaliação das instituições de ensino, pensada sob a perspectiva democrática, tem 

exigido mudanças nas práticas educativas, bem como transformações na maneira 

de pensar seus objetivos e sua nalidade. O alcance dessa perspectiva se alimenta 

da avaliação formativa que, ao preceder a ação de formação, possui como objetivo ajustar 

as ações educativas em aprendizagens reais e signicativas amparada por uma relação 

dialógica entre professor-aluno-instituição. 
No contexto educativo a ação de formar e regular o processo acontece 

intrinsecamente, pois essa ação ao oferecer informação aos professores e alunos, permite que 

estes regulem suas ações: o educador faz regulações, no âmbito do desenvolvimento das 

ações pedagógicas, e o aluno conscientiza-se de suas diculdades e busca novas estratégias 

de aprendizagem. 
As concepções de avaliação formativa e reguladora são distintas, muito embora 

complementares como se verá neste texto.  Alguns autores colocam que optar por uma ou 

outra é uma decisão pedagógica, entretanto a primeira é um mecanismo integrativo e 

orientador do trabalho docente e das aprendizagens, a qual deverá subsidiar as ações 

formativas. 
A avaliação também é fonte de informações descritivas e interpretativas dos 

percursos e dos conteúdos de aprendizagens dos “aprendentes” das situações didáticas e da 

relação entre ambos, quer dizer da própria instituição educativa e seu corpo docente (FULLAN 

e HARGREAVES, 2000). Perrenoud (1999) considera que a avaliação formativa desenvolvida 

pela regulação é um processo deliberado e intencional, tendo como objetivo, controlar os 

processos da aprendizagem, para que possam consolidar, desenvolver ou redirecionar essa 

mesma aprendizagem. 

O sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação entre o que e 

como se ensina e entre o que e como se aprende, e para que, com a nalidade de uma 

intervenção consciente e melhorada do professor, refazendo seu planejamento e seu ensino, 

e para que o educando tome consciência também de sua trajetória de aprendizagem e 

possa criar suas próprias estratégias de superação. 

Então há algum tempo se vem pensando também na avaliação institucional, no 

mesmo sentido da avaliação, como um processo de busca da qualidade do fazer 

pedagógico que exige predisposição à mudança, centrando-se no conhecimento dos 

problemas, limitações, condições e potencialidade e na tomada de decisões, tendo como 

horizonte a melhoria e a mudança do funcionamento das instituições de ensino. 

É, portanto neste contexto reexivo que se insere o presente estudo sobre a avaliação 

institucional do Ensino Superior no Brasil, regida pelo MEC desde 1996.  Este texto traça um 

breve histórico da avaliação das Instituições de Ensino Superior - IES no Brasil e a inuência dos 

organismos internacionais nanciadores da Educação no país, passando a reetir 

criticamente sobre ela, ao apresentar os resultados do desempenho de dois cursos de uma 

universidade privada do Estado de Mato Grosso, onde as autoras trabalham como docentes 

há mais de 10 anos.  O objetivo do estudo foi justamente analisar o impacto da avaliação 

institucional, sobretudo por meio dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos 
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Estudantes (ENADE), especicamente nos cursos de Pedagogia e Educação Física aonde as 

autoras atuam.

O estudo tem caráter qualitativo e por meio de revisão bibliográca sobre o tema 

avaliação e análise dos indicadores dos cursos de Pedagogia e Educação Física baseada nos 

dados do ENADE e dos processos avaliativos que tem sofrido a instituição de origem das 

autoras, busca compreender o processo de avaliação institucional como fator gerador da 

qualidade dos processos das instituições. 

CONCEITUANDO AVALIAÇÃO 
Segundo Perrenoud (1999, p. 96) “a avaliação formativa demanda uma relação de 

conança entre alunos e professores”, o que leva a necessidade de ambos assumirem 

responsabilidades especícas nesse processo para possibilitar a regulação das aprendizagens. 
Para Grégoire  a regulação se apresenta como:

Ajuste da situação inicial, em função da compreensão dos alunos de 
seus conhecimentos anteriores  e da sua motivação; Consolidação dos 
conhecimentos, das estratégias e das habilidades; Ajustes de longo 
prazo, sobre a tarefa e crítica do percurso em função do resultado 
alcançado; Monitoramento, controle pelo aluno de seu procedimento, 
ocorrendo assim: a metacognição, autoavaliação e autorregulação. 
(GRÉGOIRE (2000, p. 163).

Por m, o procedimento do aluno com seus conhecimentos, suas habilidades e sua 

motivação, também é tratado como um importante objeto de regulação em que a avaliação 

reguladora passar a ter um papel de integração de todo o processo e orientadora do trabalho 

docente.   Signica dizer que para avaliar necessitamos transformar o exercício de avaliação 

em atividade de conhecimento sobre a qual asseguramos a formação contínua, tanto de 

quem aprende quanto da tarefa própria da prossão docente. À medida que ocorre 

aprendizagem, ocorre ensino. Ao integrar os atos de aprender e ensinar, a avaliação torna-se 

uma atividade didática que busca prioritariamente a consagração do conhecimento que 

implica em aplicação consciente do mesmo na prática cotidiana do aluno, quer seja 

enquanto discente, ou depois na condição de prossional, bem como na crítica pertinente ao 

respectivo exercício prossional. 

Esses componentes são aqueles inexoravelmente pertencentes a uma avaliação 

plena, conforme Bloom (1983): conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, 

avaliação no sentido do julgamento e tomada de decisão.  Para o autor há questões que 

avaliam meramente conhecimento e algumas mais complexas, que, por exemplo, buscam 

que o educando se posicione criticamente acerca do objeto estudado, e nesta avaliação, 

sobretudo quando toma decisão, tem necessariamente que conhecer, analisar, sintetizar, etc; 

ou seja, para tomar decisão é necessário que hierarquicamente se tenha todas as outras 

capacidades antecedentes: conhecer, compreender, aplicar, analisar e sintetizar. 

Avaliar é um exercício que permite rediscutir os projetos e prioridades essenciais da 

instituição escolar e contribuir para elaboração mais consistente dos diversos sentidos da 

mesma (DIAS SOBRINHO, 2011). Sob essas perspectivas a avaliação, deve ser entendida a 

partir de um projeto político pedagógico, a m de postular a autonomia e a cooperação 

como princípios básicos da educação. Enm, a avaliação vista como uma ação a serviço da 

melhoria da qualidade da educação, ou seja, do processo ensino-aprendizagem  é sugerida ,

aos professores preocupados com o aperfeiçoamento pedagógico de sua atuação na 

escola, incluindo nesse processo a dimensão pedagógica e administrativa. 

Nesse sentido a avaliação traz em sua concepção uma prática educativa 

contextualizada, exível, interativa, presente ao longo do curso, de maneira contínua e 

dialógica. Consiste em avaliar interna e/ou externamente o conteúdo, seu tratamento, a 

dinâmica da tarefa, o empenho da própria experiência na ação colaborativa, a relação da 
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temática com a própria prática, a aprendizagem antecipada por simulações, a pertinência 

epistemológica dos tópicos abordados, o nível de interatividade, as ferramentas e materiais 

de maneira integral e não separadamente. (DIAS SOBRINHO, 2011)

A avaliação interna e externa abrange uma dimensão que supera os aspectos 

exclusivos da sala de aula. Dias Sobrinho (2011, p. 34) arma que “A avaliação, em suas 

dimensões internas e externas, deve procurar apreender a multiplicidade das faces e os 

sentidos normalmente escondidos e tentar reconstruir signicativamente as partes integrando-

as no conjunto da instituição educativa”.

Neste sentido, é fundamental instrumentalizar o educador, para que perceba a 

necessidade de uma formação coletiva teórico-crítica, e assim realize satisfatoriamente o 

exercício de avaliar e reetir sua prática de ensino e o compromisso individual com as relações 

e situações especícas da escola. 

Avaliar democraticamente consistirá então em conhecer, reetir, dialogar, investigar, 

contrastar, argumentar, deliberar e aprender. Em termos gerais, consiste em estar 

comprometido com a racionalidade prática, crítica e reexiva do processo educativo escolar 

global, porque, quem avalia quer conhecer, valorizar, ponderar, discriminar, discernir, 

contrastar o valor com a ação humana, de uma atividade, de um processo, de um resultado. 

Quem avalia com intenção formativa quer conhecer a qualidade dos processos e dos 

resultados envolvidos direta e indiretamente. 

BREVE HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR NO BRASIL: A AVALIAÇÃO COMO REGULAÇÃO

Em 1996 o Brasil por imposição do Banco Mundial cria um sistema de avaliação 

institucional, o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB).  O 

PAIUB foi construído como proposta consensual entre o MEC e as Universidades, e se constituiu 

por assim dizer um modelo de possibilidade, embora ainda incipiente, de alargamento da 

forma do Estado cumprir sua missão de mero controle e regulação; para Gasparetto (2003) o 

PAIUB era um projeto que mais se aproximava do ideal avaliativo se comparado ao SINAES 

atual.  

 O documento básico do PAIUB falava em diagnóstico, avaliação interna e avaliação 

externa, em consonância com o que estava a se discutir na época pelas universidades 

europeias, por assim dizer iniciadoras deste processo.  As Universidades Espanholas em seu 

Guia de Avaliação falam em autoavaliação e avaliação externa. Na Argentina, por sua vez, a 

Comissão Nacional de Avaliação e Credenciamento Universitário - CONEAU fala em 

autoavaliação, avaliação externa e informe nal (NAVARRO e GOTTIFREDI, 1998). 

Internacionalmente, segundo Both (2005) há três tipos de postura em relação aos 

nanciadores e resultados das avaliações das IES: há países adeptos da corrente losóca 

inglesa para a qual a avaliação é diretamente regulada pelo nanciador que direciona a 

implementação dos investimentos dependente do nível dos resultados; um segundo grupo de 

países que opta pela corrente losóca francesa, onde o apoio não está condicionado aos  

resultados obtidos na avaliação e um terceiro conjunto de países, dentre os quais se enquadra 

principalmente o bloco europeu e o americano aderem à corrente losóca holandesa, onde 

órgãos nanciadores não estabelecem grande relação entre o nível de apoio institucional que 

será dado e o nível de resultados obtidos pela avaliação e por isto é considerada pelo autor 

como a mais democrática na idealização e implementação do processo de avaliação 

institucional. O Brasil nitidamente se enquadra no primeiro caso – a corrente inglesa, cuja 

avaliação das IES é completamente regulada pelo nanciador. 

Podemos armar que há por parte das correntes citadas, um consenso sobre quais 

devem ser as etapas ou fases do processo de avaliação institucional com poucas variações, 

sendo estas mudanças/alterações de pequena expressividade. Ristoff (1996) aponta os 

seguintes princípios que comandariam a avaliação institucional: globalidade, 

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



comparabilidade, respeito à identidade institucional, não punição ou não premiação, 

adesão voluntária, legitimidade, continuidade. 

Em 1996 teve início a realização do Exame Nacional de Cursos, na época conhecido 

como “Provão”, e foi com esta ação que efetivamente o Ministério da Educação instalava a 

política nacional de avaliação da Educação Superior no Brasil. A partir de então foram 

lançadas diversas leis e portarias a m de regulamentá-las. Em 2002 foram avaliadas 24 áreas, 

abrangendo cerca de 90% de quase todos os concluintes do ensino superior no país. (SILVEIRA, 

2008, p. 34).

Com a posse do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o PAIUB foi sendo 

progressivamente desconsiderado e sua ocial desativação ocorreu em 2002, pelo Decreto 

MEC n. 3.860. Em 2004 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

instituído pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, substituindo o PAIUB, com o objetivo 

de assegurar o processo nacional de avaliação das IES, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes. No SINAES passa a ser regido pelas condições 

de: 

·  Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;

·  Reconhecimento da diversidade do sistema;

·  Respeito à identidade, à missão e à história das instituições;

· Globalidade institucional pela utilização de um conjunto signicativo de indicadores 
considerados em sua relação orgânica.

Continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional e o 

sistema de educação superior em seu conjunto.
Na realidade, a Lei 10.861 criou não somente o SINAES, resgatando alguns conceitos 

da Educação e do antigo PAIUB e incorporando os conceitos de avaliação dos estudantes e 

dos cursos, mas também o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) em 

substituição ao provão, anteriormente citado e constante da versão original de 1996.  Sob a 

coordenação de uma comissão (CONAES – Comissão Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior), a principal característica do sistema de avaliação do Ensino Superior no Brasil é sua 

tripla composição: i) Avaliação institucional; ii) Avaliação dos cursos; e iii) Avaliação dos 

estudantes (ENADE). Em maio de 2006, por meio do Decreto Federal 5773, de 09 de maio, 

estabeleceu-se o objetivo relacionado com a regulação: ”A avaliação realizada pelo SINAES 

constituirá referencial básico para os processos de regulação e supervisão da educação 

superior, a m de promover a melhoria de sua qualidade” (Art. 1 § 3º).

A compreensão da interface entre avaliação e regulação, nos diversos processos que 

visam à construção de uma educação superior de qualidade, demanda apreender o 

signicado de cada um destes conceitos. Como dito anteriormente, os processos de 

regulação são, na maioria dos países, diretamente vinculados à ação do poder público, 

portanto, são uma prática mais antiga nos sistemas de educação superior.

Segundo Martins (2005, p. 41), cabe ao poder público, exercendo sua função de 

controle, "xar as normas de organização e funcionamento, bem como vericar e assegurar o 

seu el cumprimento". O autor arma ainda que, num processo de regulação, há três 

dimensões envolvidas: a normativa, a vericadora e a controladora. Na primeira dimensão se 

estabelece o contexto e as condições gerais nas quais serão desenvolvidas as duas outras 

dimensões. 

Nesse sentido, o peso da dimensão normativa é intenso, pois determina a realização 

dos processos originários dela: de vericação e controle. Mas, as dimensões da vericação e  

controle, ainda segundo Martins (2005), são insucientes para garantir a qualidade em IES; 

tornando-se necessário que a regulação estabeleça uma interface com outro processo, mais 

propício à construção da qualidade: a avaliação. 

A vericação e o controle são insucientes para assegurar a qualidade ou fomentar a 

sua melhoria permanente. Para tanto, “é necessária a existência de avaliação contínua que 
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considere a totalidade das dimensões envolvidas nas IES, dos seus programas e cursos de 

formação, bem como das demais atividades por elas desenvolvidas” (MARTINS, 2005, p. 42). 

Dias Sobrinho (2003) argumenta que na relação avaliação/regulação, deve haver um 

espaço bem denido que as distinga; ou senão poderão ser confundidas.  Se a avaliação 

apontar para uma vertente punitiva e controladora, a sua interface com a regulação será 

enorme, e então ocorrerá uma junção de ambos os processos. Entretanto se a concepção de 

avaliação apontar para a linha formativa, a regulação será necessariamente um momento 

posterior à mesma e separada dela, muito embora seja dependente. Segundo uma visão 

formativa, a avaliação para além do controle, deve expandir suas funções: educativa, 

formativa, pedagógica e construtiva. 

Ainda para Dias Sobrinho (2003) a principal preocupação da avaliação deve ser o 

sentido social de uma instituição, ou seja, que formação se faz nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, e questionar sempre os efeitos sociais destes trabalhos e serviços 

oferecidos à comunidade. 

Este processo de reexão sobre a instituição, em sua relação com o ensino superior e 

com o meio no qual se insere, faz com que o ato de avaliar, apesar de estar relacionado com a 

regulação e de ir além do controle, não conceda espaço para a punição. Ultrapassar esse 

ponto parece ser um dos grandes desaos da avaliação da Educação Superior no Brasil, visto 

que "somos uma sociedade em que o humor punitivo, apesar dos seus inúmeros e óbvios 

fracassos, conseguiu distorcer o que há de mais precioso na avaliação — a sua capacidade 

de construir — tornando-a um mero instrumento de classicação" (RISTOFF, 1995, p. 47). 

A despeito de diversas experiências de avaliação institucional, o SINAES não é uma 

reedição do passado, tampouco uma ruptura. Segundo Recktenvald (2003) é uma evolução, 

no sentido da integração e da implementação de um sistema nacional de avaliação, visto 

que, dentre outros aspectos, integra em um único sistema a avaliação interna, a avaliação 

externa, a avaliação de discentes e de cursos de graduação. 

A avaliação da educação superior proposta pelo SINAES caracteriza-se por 

contextualizar diferentes procedimentos de avaliação e por estar alinhada à percepção 

desta enquanto instrumento de política educacional voltado para a defesa da qualidade, da 

participação e da ética na educação superior. É comprometida com a transparência de seu 

processo e fundamentada nas diretrizes gerais já estabelecidas na legislação.

Em todos eles ocorre pela integração de dois momentos: A avaliação interna, em que 

a instituição faz uma autoanálise dos processos e a avaliação externa, tendo como base 

informações, procedimentos e métodos referentes ao momento da avaliação externa.

A proposta do SINAES, no Brasil, vai ao encontro do que os países com sistemas de 

avaliação da educação superior consolidados vêm realizando em termos de avaliação como 

referencial básico para a regulação, conforme já falado e se baseia nitidamente no modelo 

inglês, cuja dependência dos nanciadores é total. Entretanto esta proposta reforça não 

apenas um compromisso governamental, mas, antes, a importância de uma política de ensino 

superior para o país que vise o aperfeiçoamento de todas as instituições, inclusive no que 

tange ao seu compromisso social.

A UNIVERSIDADE DE CUIABÁ E O PROCESSO DE AVALIAÇÃO: UMA 
ANÁLISE DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA

A Universidade de Cuiabá - UNIC pertence ao Grupo UNIC, uma instituição privada 

que reúne instituições de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso, sendo composto, 

atualmente, por 12 faculdades e pela Universidade de Cuiabá. As instituições de ensino que 

compõem o Grupo UNIC são, individualmente, credenciadas pelo MEC, possuem indicadores 

especícos em decorrência das avaliações de qualidade e mantêm processos regulatórios 

próprios. São agrupadas em duas categorias: a Universidade de Cuiabá, conforme expressa 
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sua denominação, possui credenciamento como Universidade, havendo mais duas 

Universidades e as demais instituições do Grupo Kroton são credenciadas como Faculdade. 

Em ambas as organizações acadêmicas, o credenciamento como Instituição de Ensino 

Superior é condicionado à obtenção de resultados satisfatórios nas avaliações estabelecidas 

pelo MEC.

Com a criação do Grupo UNIC, foi possível realizar atividades integradas, como a 

unicação do processo seletivo, compartilhamento de website e estratégias de divulgação 

dos cursos de forma integrada. Ademais, a estrutura acadêmica das instituições de ensino 

superior foi enriquecida pelo debate de temas entre professores de cursos análogos, 

elaboração de projetos integrados e profunda análise de componentes curriculares, voltados 

para as demandas do mercado e diretrizes do MEC, com foco na empregabilidade.

O SINAES traz, conforme falado anteriormente em sua tripla composição - institucional, 

estudantes e cursos, os parâmetros para o cálculo que culminará numa “cobiçada” nota 5. A 

partir de 2008, o conceito ENADE passou a considerar em seu cômputo, apenas o 

desempenho dos alunos concluintes, quando antes incluía os acadêmicos iniciantes também. 

O passo inicial para o cálculo do conceito ENADE em um curso I é a obtenção do desempenho 

médio dos concluintes do curso I na Formação Geral e do desempenho médio dos concluintes 

do curso I no Componente Especíco. É composto pelas notas do N-enésimo aluno concluinte 

na Formação Geral e da média dos desempenhos médios dos concluintes obtidos para os 

cursos da área de avaliação J no componente especíco. È necessário o cálculo do desvio 

padrão dos desempenhos médios dos concluintes obtidos para os cursos da área de 

avaliação J no componente especíco  A partir da obtenção desses valores é possível .

calcular dois termos: a nota padronizada dos concluintes na Formação Geral, e a nota 

padronizada dos concluintes no Componente Especíco. A nota do ENADE do curso é a média 

ponderada desses dois termos
A Nota Enade do curso I é a média ponderada da nota padronizada dos concluintes 

na Formação Geral e no Componente Especíco. A parte referente à Formação Geral 

contribui com 25% da nota nal, enquanto a referente ao Componente Especíco contribui 

com 75%.
Os conceitos nais são assim distribuídos:

Quadro 01: Distribuição dos conceitos numéricos do ENADE em intervalo de 0 a 5

                   
                   

               
 

 Fonte: INEP (2014) 

Tomando como parâmetro dois cursos da UNIC – Universidade de Cuiabá, os cursos de 

Educação Física e Pedagogia, encontra-se o seguinte quadro avaliativo, segundo os 

parâmetros do MEC:

CONCEITO ENADE NOTAS FINAIS (FC) 

1 0,0 a 0,94 

2 0,95 a 1,94 

3 1,95 a 2,94 

4 2,95 a 3,94 

5 3,95 a 4,94 
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Quadro 02: Avaliação ENADE da UNIC nos cursos de Pedagogia e Educação Física entre 2002 e 2014

Fonte: Universidade de Cuiabá- UNIC, 2014

Mensurando apenas as ações pontuais para ingressar na política imposta pelo MEC, 

enquanto mecanismo ocial de avaliação das instituições de ensino superior do país, a UNIC 

teve um impacto signicativo em ações internas que foram estimuladas pela referida política, 

listadas a seguir: 

· Criação de equipes de trabalho com preparações especícas para as provas do 

ENADE; 

· Disciplina de Tópicos Especiais com vistas ao modelo ENADE

· Qualicação dos professores – estimulada pela demanda pessoal de manutenção da 

empregabilidade e ascensão nanceira;

· Cursos em estilo EAD – modalidade à distância – para qualicar os professores 

gratuitamente, dentro da própria política institucional de cursos a distância.

· Sensibilização dos acadêmicos acerca da compreensão do ENADE e estímulo ao 

envolvimento de cada um ao Sistema Interno de Avaliação Institucional- SIAI.

Todo o processo que envolveu a avaliação da UNIC de forma evidente, mobilizou a 

instituição a investir em melhoria do quadro de professores no que se refere a 

formação/qualicação prossional em curso de mestrados e doutorados, muito embora este 

ainda seja, na maioria das vezes, um mérito pessoal dos docentes, e não ainda uma política 

institucional.   

Entretanto há que se destacar que ca evidente, sobretudo no caso dos cursos em 

tela, um envolvimento pessoal e diferenciado daqueles professores que tem como meta 

mostrar que nas instituições privadas também se faz um bom ensino, a despeito do tabu e da 

percepção do senso comum em um diferenciado e elevado status quo das universidades 

públicas.        

Nesse sentido, podemos abordar o pensamento de Gasparetto (2003), que ao citar 

autores como Leite e Balarine (1998), fala da austeridade do Estado junto à comunidade 

acadêmica; trata-se de um estado minimalista que exige rigorosamente uma performance 

das instituições de ensino superior que ele próprio muitas vezes não alcança. 

Gasparetto (2003) ainda considera que, inicialmente, é preciso não perder de vista 

que a universidade pode correr o risco de reduzir o seu processo autoavaliativo, para uma 

mera função de controle e scalização, e acaba, segundo o autor, numa reexão muito 

coerente, correndo o risco de internalizar, reproduzir, ampliar e, anal, acaba por aprofundar e 

exercer a função do estado que, via de regra, se ausenta de seu papel, eximindo-se dele. 

Gasparetto (2003) acredita que a tendência para o controle e para a regulação é inerente ao 

poder, faz parte da natureza do mesmo. 

Todavia, o problema está quando incide sobre os atores-sujeitos da universidade 

individualizando-os e abrindo brechas para a punição. Isso resulta na ampliação da resistência 

ao processo avaliativo e a sua agonização e morte. Essa armadilha é uma realidade e parece 
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Anos 2002 2004/02 2006 2007/01 2010 2011 2013 2014 

Curso de 
Pedagogia 

Nota do 
ENADE 3 
In loco 3 

 
Nota do 
ENADE 3 
In loco 3 

 
Nota do 
ENADE 2 
In loco 3 

  
Nota do 
ENADE 2 
In loco 3 

Curso de 
Educação 
Física-
Licenciatura 

 
15 
turmas 

 

Nota do 
ENADE 3 
 
In loco 4 

 

Nota do 
ENADE 4 
 
In loco 4 

 
Nota do 
ENADE 3  
in loco 3 

Curso de 
Educação 
Física-
Bacharelado 

   14 turmas 

Sem nº 
de alunos 
p/ 
estatístic
a 

 

Nota 
do 
ENADE 
3 

 
 
 

 



"natural" que os detentores de algum poder tentem se valer da avaliação para a nalidade 

punitiva; se isso vier a acontecer, será a credibilidade e a legitimidade dela que pagarão o 

preço. Essa prática se constitui em uma ameaça à avaliação institucional, pelo menos na 

perspectiva aqui assumida. A propósito, o que mais diferencia o caráter da avaliação 

institucional não é o dado em si, mas o seu uso, assim como o contexto e funções que 

desempenha (GASPARETTO, 2003, p10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do contexto cremos que a avaliação institucional, mesmo que encaminhada 

de forma autônoma pelas IES dependerá do seu uso para não incidir numa extensão da 

função do Estado de mero controle e avaliação, ao reproduzir, ampliar e aprofundar a 

dimensão avaliativa presente nas avaliações externas, de controle e regulação, muito 

embora se tratem de autocontrole e autorregulação. Os seus efeitos sobre os sujeitos do 

processo universitário e sobre suas instâncias burocrático-acadêmicas são idênticos e se 

constitui num incentivo à resistência do avaliado, que mesmo em mecanismos inconscientes 

como, por exemplo  incorporar o formalismo prático, resulta num mero cumprimento ,

burocrático-contábil das atribuições inerentes à função.

A preocupação de autores que criticam as atuais avaliações do MEC que incidem 

sobre as universidades, recai sobre o fato que o Estado pode estar historicamente ceifando 

valores essenciais à universidade e à sua missão. Outra preocupação é de que a universidade 

assume a perspectiva do Poder e/ou do Mercado. A sociedade é o Estado, o Mercado e a 

Universidade. O foco da Universidade dentro do processo avaliativo deve ser o conhecimento 

dos seus problemas e potencialidades, tendo como meta a melhoria e uma possível alteração 

do seu funcionamento, e como consequência uma natural tomada de decisões. 

O foco do Estado por sua vez é o controle, a regulação, a normatização, o 

credenciamento e o consequente descredenciamento de uma instituição considerada não 

apta à função de formar cidadãos graduados do ensino superior, na garantia de um mínimo 

de condições e de qualidade nos serviços prestados por ela. 
Para concluir cita-se Gasparetto (2003) que descreveu a avaliação da UESC – 

Universidade Estadual de Santa Catarina, implantada no nal dos anos 90. Ele arma que após 

o recebimento dos resultados da avaliação de serviços terceirizados da instituição, como 

cantinas, fotocópias e transporte coletivo, empresas desses segmentos visitaram a 

universidade, buscando conhecer a metodologia que foi utilizada para a avaliação e justicar 

os resultados encontrados. 
O propósito da Comissão de Avaliação da UESC era de que cada professor, cada 

estudante e cada servidor, no plano dos atores-sujeitos, e cada dirigente, no plano das 

estruturas de poder, compreendessem a macro avaliação também e a partir dela decidissem 

mudanças a partir de seus resultados, não por imposições externas, mas por decisões 

autônomas e amadurecidas. E quanto mais isso ocorrer, mais se estará, seguramente, numa 

cultura de avaliação que só é possível ser consolidada a médio e longo prazo (GASPARETTO, 

2003).
Para Gasparetto (2003) todo processo institucional precisa ser governado por um 

plano estratégico sério e não pelas circunstâncias; e todos os atores envolvidos - sujeitos-

professores, sujeitos-servidores, sujeitos-estudantes e sujeitos-dirigentes tem que compreender 

o processo geral em sua completude e complexidade. 
Para nalizar, crê-se que o esperado era que houvesse, também uma aferição 

qualitativa, relacionada ao efeito social dos processos de ensino e pesquisa das IES, que no 

caso especíco no curso de Educação Física da UNIC, ora estudado, mobiliza estágio em 

escolas de educação infantil, mostrando um pioneirismo na modalidade, que muito embora 

preconizado pelo MEC, é exclusivo se comparado à IES pública local.
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RESUMO

O artigo trata do estabelecimento de um curso comercial na segunda 
metade do século XIX no Rio de Janeiro, circunscrevendo os interesses 
dos setores articulados ao comércio e à indústria naquele momento. 
Trata-se de entender um conjunto de aspectos relacionados à formação 
prossional que envolvia também interesses que, a um só tempo, 
envolviam três instituições que serão aqui citadas: Liceu de Artes e Ofícios 
do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a 
Sociedade Auxiliadora da Indústria nacional.

Palavras-chave: Curso comercial – Associação comercial do Rio de 
Janeiro – Liceu de Artes e Ofícios 

ABSTRACT

The article deals with the establishment of a commercial course in 
the second half of the nineteenth century in Rio de Janeiro, 
circumscribing the interests of articulated sectors of trade and industry at 
the time. It is understood a number of aspects related to vocational 
training also involved interests that, at one time, involving three institutions 
that will be mentioned in this article: School of Arts and Crafts of Rio de 
Janeiro, the Commercial Association of Rio de Janeiro and Aid Society of 
national Industry.

Keywords: Commercial course – Commercial association of Rio de 
Janeiro – School of Arts and Crafts of Rio de Janeiroes in 
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INTRODUÇÃO

A
s aulas de comércio guravam, desde o século XVIII, como parte de um processo de 

instrução e prossionalização das atividades mercantis em Portugal (CHAVES, 2006), 

distinguindo a atuação de mercadores e negociantes e constituindo-se como um 

restrito caminho à prossionalização de caixeiros e guarda-livros, através de uma instrução mais 

direcionada ao comércio e aos negócios. Desde a chegada da Corte ao Brasil, em 1808, 

ampliou-se a demanda por essa prossionalização, que permitiria oferecer uma base de 

conhecimentos sobre aspectos relacionados às práticas comerciais necessárias aos 

trabalhadores que se instalavam nas cidades, além de buscar com isso uma homogeneização 

de determinados saberes prossionais.
Em ampla abordagem sobre o perl dos caixeiros, Lenira Martinho (MARTINHO E  

1GORENSTEIN, 1993, pp.37-61) , partindo do estudo do comércio do Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XIX, apresentou uma hierarquia entre os prossionais do comércio 

conhecidos como caixeiros, mostrando que havia vários tipos de distinções entre eles. 

Segundo o seu estudo, eles também poderiam desempenhar no meio urbano uma série de 

diferentes funções ligadas ao comércio, assim teríamos: 1) o caixeiro de balcão, encarregado 

de efetuar venda nos balcões; 2) caixeiro de fora, encarregado das cobranças; 3) caixeiro de 

escritório, encarregado de todo o trabalho de escritório ou de compras e vendas; 4) guarda-

livros ou primeiro caixeiro, que fazia a escrituração dos comerciantes e cuidava dos caixas e 

correspondências. A designação de guarda-livro, que mantinha certo prestígio, foi modicada 

pelo Código Comercial de 1850 para “agente auxiliar do comércio”.
A primeira experiência de curso comercial no Brasil foi empreendida no período 

joanino, proposta em 1809, por José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu. Esse curso foi 

designado como Aula Pública de Economia, ou Aula de Comércio, como cou conhecida. A 

proposta inicial previa o seu funcionamento em horário noturno, sendo dirigida pelo Tribunal da 

Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, instituição criada com a chegada da 

Corte ao Brasil (MARTINS, 2008, pp. 99-130). Entre outros objetivos, a formação a partir das aulas 

de comércio tinha como meta o preparo dos trabalhadores do comércio para o exame na 

Junta Comercial.
Autorizadas pela Junta de Comércio no Brasil, essas aulas atendiam aos interesses 

mercantis, especialmente a partir da ampliação das relações comerciais do Rio de Janeiro 

com a praça londrina. Aqui a formação para o comércio signicou oferecer atributos a uma 

instrução que poderia aproximar a classe mercantil da nobreza e ensinava o bastante àqueles 

que tivessem como objetivo credenciar-se como negociantes. Aprendiam nas aulas aspectos 

relacionados à história do comércio e manufaturas, escrituração, câmbio, direito mercantil, 

geograa comercial e náutica e conhecimento de línguas, especialmente o inglês e o francês. 

Essa prossionalização parece ter conduzido também a uma “elitização”, conforme defende 

Cláudia Chaves, onde os espaços de instrução e prossionalização atuaram também como 

importantes meios de socialização desses grupos, que se organizavam em torno de seus 

interesses. Distinguia-se assim dos demais setores urbanos que atuavam no comércio um setor 

mercantil com conhecimentos especícos, armando-se como “perfeitos negociantes”. Essa 

distinção marcou o processo de armação dos negociantes em torno de seus interesses, 

fortalecendo também as instituições de representação deles ao longo do século. Como 

indicou Théo Piñeiro (PIÑEIRO, 2014, P. 48), a trajetória dos comerciantes do Rio de Janeiro em 

seu processo de organização e constituição de interesses apresentou múltipla atuação ao 

longo do século XIX, quando eles se organizaram em três momentos: primeiramente, 

constituíram o Corpo de Comércio, em 1808, depois a Sociedade dos Assinantes da Praça, em 

1834, e então a Associação Comercial do Rio de Janeiro, em 1867.
A primeira regulamentação imperial para a instituição de Aulas de Comércio foi 

o o 
aprovada com o Decreto n 456, de 6/7/1846. Dez anos depois, em 14/5/1856, o Decreto n 1.763 
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regulamentava a criação do Instituto Comercial. O Instituto Comercial tornara-se um sonho dos 

comerciantes do Rio de Janeiro acalentado por várias iniciativas que ajudaram a formatar um 

processo de instrução para trabalhadores, mais anado com o propósito de institucionalização 

do ensino comercial. No entanto, o projeto de um verdadeiro instituto nunca se realizou 

plenamente, tendo-se mantido apenas o Curso Comercial, como veremos adiante. Por isso a 

Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) lamentava, em Boletim publicado em 1904, 

nunca ter se consolidado de fato tal projeto na capital: 

“Como e possível admitir-se que na vasta e populosa capital do Brazil estejamos hoje a 
lamentar a falta de similhante instituição? Quem pode crer que se tenha extinguido, 

2talvez por inútil, um ensaio de Instituto Comercial que já existiu? ”

O plano do Instituto Comercial começou a ser colocado em funcionamento em 1858, 

no edifício do externato do Colégio Pedro II, que abrangia um curso para comerciantes. Mas o 

formato no qual o curso foi constituído dicultou a presença efetiva de trabalhadores do 

comércio, uma vez que as mensalidades deveriam ser custeadas pelos caixeiros, os 

preparatórios exigidos o tornavam difícil e ainda funcionava em horário diurno. Além de muitos 

deles não poderem arcar com o custo, tinham também diculdade de frequentar um curso 

diurno, que coincidia com o horário de trabalho. Esses fatores levaram rapidamente ao 

fracasso daquele modelo, sendo sentida a necessidade de se organizar uma nova estrutura de 

funcionamento que propiciasse aos caixeiros a efetiva frequência ao curso.
As diculdades em manter aquele modelo de Instituto Comercial em funcionamento 

levaram à articulação entre o diretor do Liceu de Artes e Ofícios, Joaquim Béthencourt da Silva 

e o Visconde de Tocantins, então presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Em 

1872, decidiram pela criação de um curso comercial custeado e mantido pelo Liceu de Artes e 

Ofícios do Rio de Janeiro e com apoio da ACRJ. Todas as diculdades ora enfrentadas pelo 

Instituto deveriam então ser solucionadas com uma nova organização do curso, tornando-o 

mais acessível aos trabalhadores. Em resposta a essas diculdades, foi enviada por Bethencourt 

uma proposta de criação do Curso Comercial pelo Liceu de Artes e Ofícios:

E parecendo-me de ótimo, imprevisível e incontroverso resultado abrir aulas de estudo 
próprio às práticas dessa prossão, em horas já livres dos afanosos trabalhos em que se 
empregam os moços do comércio, e por isso mesmo aptas a frequência deles, sem 
embaraçar o desempenho dos seus deveres diurnos, pensei que era acertado e gloriosos 
para este patriótico e benemérito estabelecimento – aproveitando diversas aulas já 
existentes no Liceu, criar um Curso Comercial, composto do estudo das diferentes 
matérias que constituem o programa que junto tenho à honra de enviar à distinta 

3corporação da qual é V. Excia. Dignísssimo presidente (...).

Abro um parêntese para apresentar Joaquim Béthencourt da Silva: conhecido por sua 

atuação na arte e arquitetura, ele foi o fundador da Sociedade Propagadora das Belas Artes 

(SPBA), em 1856, sociedade fundadora e mantenedora do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro. Também é importante armar que os diversos liceus, que começaram a ganhar 

impulso em várias províncias do Império, não possuíam necessariamente uma ligação comum 

entre eles em seus aspectos pedagógicos ou na estrutura organizativa. Segundo Alessandra 

Schueler, aquilo que hoje se denomina ensino secundário, no século XIX possuía diversas 

designações: colégios, liceus, aulas isoladas, cursos preparatórios, etc. (SCHUELER, 2015, p. 29). 

Os liceus aos quais nos referimos neste artigo estavam empenhados no ensino prossional, 

ainda assim mantinham características diferentes em cada província.
O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, no entanto, foi criado para se tornar um 

modelo para os demais liceus do Império, colocando em prática os objetivos relacionados ao 

ensino prossional, destinando-se à “educação do povo”. Neste intuito o LAO concretizaria o 

ideal de formação prossional para as artes, agora necessárias também às fábricas, 

consagrando na escola aquilo que antes era função dos mestres de ofícios. No relatório da 

SPBA e do Liceu de Artes e Ofícios, de 1888, indicavam-se os objetivos que estiveram presentes 

à fundação da instituição e o seu caráter social:

Filha da nobre aspiração de concorrer para o engrandecimento do Brazil pelo cultivo do -
--Bello--- necessário o pleno conhecimento da forma, ao gosto e ao sentimento technico 
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da industria nacional, fundou-se n'esta Corte, a 23 de Novembro de 1856, a S. 
Propagadora das Bellas-Artes, que, para melhor e mais rapida realisação de seu 
patriótico m, inaugurou a 9 de Janeiro de 1858, o Lycêo de Artes e Ofcios, destinado ao 
ensino Professional e à educação do povo, onde sem distinção de nacionalidade, de 
religião e de côr, se proporcionasse o estudo da arte,da sciencia e das letras, como 
utilidade indeclinável de disciplinas technicas, precizas ao ofcio ou arte de todos os 

4mesteiraes ou artíces.

Voltando ao ponto, a iniciativa de abrigar no LAO um Curso Comercial com aulas 

noturnas, mais acessíveis aos trabalhadores do comércio, que exerciam suas atividades 

durante o dia, foi muito bem recebida pela Associação Comercial. Essa iniciativa não sepultou 

as intenções da ACRJ em continuar lutando pela criação do Instituto Comercial e outras 

iniciativas foram empreendidas no mesmo sentido ao longo dos anos. Em 1882, por exemplo, os 

diretores da ACRJ discutiram sobre um ofício do Ministro do Império, com um exemplar do 

projeto de criação de uma Universidade, no qual solicitava o parecer da Associação sobre a 
5

organização de um Instituto Comercial . Mesmo que as pressões da Associação Comercial não 

tenham se concretizado no sentido de organização efetiva de um Instituto, tal como eles 

idealizavam, essa pressão sinalizava a força política desse setor em torno de interesses que 

também se vinculavam à formação de seus quadros, prossional e politicamente. Já no 

período republicano a Academia de Comércio do Rio de Janeiro, fundada em 1902, abrigaria 

também o ensino comercial.
O estabelecimento de cursos comerciais foi uma demanda de importantes centros 

urbanos, também em Portugal. A reforma da Universidade de Coimbra criou, em 1836, a 

cadeira de “Direito Comercial e Marítimo”, dentro do curso de Direito, instituindo-a como 

disciplina de curso superior. Nota-se que a ampliação da demanda pelo curso comercial 

costumava estar relacionada nas várias regiões à ampliação das atividades comerciais nas 

cidades, mas também ao processo de internacionalização nas atividades mercantis. Vê-se, 

por exemplo, o caso de Évora, que em 1919 teve aprovada a lei que regulamentava um Curso 

Comercial. Isso aparecia como indicação desse aumento expressivo das ocupações ligadas 

ao comércio na cidade, nas primeiras décadas do século XX (GAMEIRO, 2011, pp. 21-22). 

Contudo, não podemos perder de vista que a alta articulação política que envolveu agentes 

urbanos ligados ao comércio nas últimas décadas do Oitocentos, tanto no Brasil como em 

Portugal, contribuíram também para a busca desse curso como importante formador de 

quadros com melhor formação intelectual e técnica para lidar com as relações no âmbito 

político-mercantil. E, neste caso, no Rio de Janeiro já havia sido instituído o curso comercial em 

substituição às antigas aulas de comércio, antes de vários dos municípios portugueses.
De acordo com essas intenções, o curso comercial vinha atender parte dos objetivos 

da Associação, que buscava consolidar um ensino voltado aos seus propósitos ligados à 

ampliação de formação prossional para as atividades mercantis, desde as mais simples até as 

mais complexas. Em 1904, o Boletim da Associação Comercial do Rio de Janeiro denia de 

forma geral os objetivos de se instituir aulas de comércio, reetindo sobre a pouca valorização 

dada ao referido ensino:

Para muitos ainda, para quem o comércio não gura entre as prossões superiores, não 
exigindo, portanto, mais do que os conhecimentos escolares, uma prática fácil de 
adquirir, o falar-se em estudos especiais e superiores do comercio, parece, senão uma 
heresia, uma pura fantasia sem vantagem na realidade, vendo-se, em geral, prosperam, 

6a classe, os menos instruídos e os mais atrevidos, embora sem conhecimentos nenhuns.

A Associação defendia que fosse instituído um aprendizado capaz de auxiliar em 

funções básicas do comércio, atendendo mudanças normativas e práticas das atividades 

comerciais nas últimas décadas. Essas funções envolviam na rotina aprendizados simples, tais 

como aprender a tirar fatura, redigir carta e saber atender em balcão. Mas a intenção da 

Associação envolvia também uma formação mais ampla para entender da organização do 

comércio, das leis e das práticas comerciais nacionais e internacionais. Ou seja, um 

aprendizado direcionado para as necessidades das atividades comerciais ou caixeirais, 
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estimulando uma espécie de “conhecimentos gerais” sobre as demais áreas de 

conhecimento. A ACRJ argumentava que essas funções demandavam uma formação 

aprofundada em conhecimentos relacionados a diversos “campos da ciência”, sendo 

necessário ainda o conhecimento que se estendesse a outros países, e ainda o entendimento 

da “geograa comercial”. Outro aspecto salientado nas fontes indica que o propósito era 

promover uma formação em comerciantes hábeis para lidar com amplos conhecimentos 

ligados às relações comerciais no cenário internacional, indicando o atributo de prosperidade 

de casas comerciais, mas também o requisito para se colocar em condição de competir  

comercialmente com outros países:

Esses estudos só podem fazer em cursos especiais. Não poderão ser exigidos de 
todos, mas a prosperidade de uma casa commercial dependerá muita vez 
destas qualidades encontradas nos seus diretores e no seu pessoal intelligente, 
e o progresso das outras nações, neste ramo, deve levar-nos a adquirir igual 

7
posição, como paiz civilisado e cheio de recurso que somos.

O Curso Comercial, no acordo estabelecido entre a ACRJ e o LAO foi estruturado, a 

partir de 1882, obedecendo a um novo formato, mais adequado à rotina dos trabalhadores do 

comércio e atendendo vários dos princípios formulados para o Instituto no seu currículo. Os 

cursos oferecidos pelo Liceu de Artes e Ofícios eram gratuitos, uma vez que a instituição se 

mantinha principalmente por doações, subsídios e pelas loterias. A gratuidade facilitava e 

ampliava o acesso aos trabalhadores no curso, sendo importante para a garantia do sucesso 

do seu estabelecimento.
Assim que o curso foi oferecido pelo Liceu a procura foi grande, atendendo às 

expectativas que orientavam a parceria empreendida entre as duas instituições. No entanto, 

de acordo com os dados fornecidos no relatório elaborado pela Sociedade Propagadora das 

Belas Artes e pelo Liceu de Artes e Ofícios, vemos que o Curso Comercial, apesar de ter se 

mantido funcionando durante várias décadas, foi apresentando uma diminuição da matrícula 

de alunos entre os anos de 1882 e 1888. Os dados abaixo nos indicam essa queda:

                            Matriculas de alunos no Curso Comercial do LAO

Fonte: Arquivo Nacional. Relatório de 1888 IE4-873, Série Educação, Fundo 94.

Se compararmos esses dados com o de matrículas no curso prossional pode-se 

constatar uma discrepância em relação ao número de matriculados no curso comercial que, 

apesar de também apresentar queda nas matrículas, tinha uma procura bem mais alta. Para o 

ano de 1888 podemos identicar um leve crescimento da matrícula de alunos para o Curso 

Comercial, com um total de 38 alunos divididos entre as seguintes nacionalidades: trinta e 

cinco brasileiros, dois portugueses e um oriental.
Para os mesmos anos os dados relacionados ao curso prossional somam no total 9.678 

alunos:

Ano de matrícula Número de alunos 

1882 261 

1883 93 

1884 53 

1885 33 

1886 34 

1887 13 

Total 487 
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Matrículas dos alunos do Curso Prossional do LAO

Fonte: Arquivo Nacional. Relatório de 1888 IE4-873, Série
Educação, Fundo 94.

Para as estatísticas referentes a esse período o relatório ainda informa que:

No Curso Livre, iniciado em 1884, matricularam-se: n'esse anno 69 alunnos, em 1885 – 78; 
em 1856 – 95 e 1887 – 93, que dá o total de 135 alunnos que reunidos a 487 do curso 
commercial e 26,322 do curso professional apresenta para a estatística geral do sexo 
masculino a somma de 27,244 individuos inscriptos, o quaes freqüentando, na média, tres 
aulas, representam uma totalidade de 81,732 matriculas.O mesmo succede com o sexo 

8feminino que dará então 12,702 matriculas.

O Curso Comercial instituído no Rio de Janeiro parece ter se inspirado em modelo 

português. Em 1870 havia sido feita uma reforma no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, 

onde o ensino foi dividido em duas modalidades: o curso elementar - que ministrava alguns 

conhecimentos de escrituração e transações mercantis - e o curso completo - que preparava 

os negociantes-, com aulas sobre direito comercial, economia política e legislação. Este 

segundo alargava-se ao longo dos anos, quando eram introduzidas as disciplinas de 

contabilidade, língua portuguesa e estrangeira, geograa, estatística, história do comércio, 

direito comercial, química e outros. Neste caso, o Curso Comercial atendia a caixeiros diversos  
.

e grandes negociantes formavam-se a partir dessa base de aprendizado (SERRÃO, 1981)
A Associação Comercial do Rio de Janeiro, garantindo uma formação de caráter mais 

amplo para os caixeiros, atendia àquelas demandas pelo conhecimento mais geral de uma 

geograa comercial e de noções de direito comercial, além da economia política. No Curso 

Comercial ministrado pelo Liceu de Artes e Ofícios organizaram-se as seguintes aulas, de 

acordo com relatório emitido em 1888: desenho linear geométrico, caligraa, português, 

geograa, francês, inglês, alemão, aritmética, economia política, escrituração mercantil e 
9direito comercial. Neste mesmo ano, a presença no Curso Comercial de estudantes de 

diversas nacionalidades foi notada, a saber: brasileiros, portugueses, franceses, italianos, 
10holandeses, orientais e espanhóis.

Toda essa preocupação estava de acordo com uma perspectiva que se estendeu ao 

longo do Oitocentos em torno da instrução especíca dos caixeiros, uma das categorias sociais 

que possuíam maiores chances de ascensão social, além do que precisavam atuar 

diretamente nos negócios da cidade. Neste sentido a instrução assumia também um papel 

formador, articulando saberes e interesses políticos. Esse processo teve especiais condições 

para se armar no segundo reinado, quando uma política mais direcionada à armação 

nacional enfatizava também a importância da instrução e seu papel de consolidação de 

saberes unicados por todo o Império (MATTOS, 1994): no campo das letras, da língua, dos 

números e de toda a simbologia imperial. No mesmo período funcionavam no Liceu do Rio de 

Janeiro os seguintes cursos, além do Curso Comercial: Curso Prossional, Curso para o Sexo 
11Feminino, Curso de Física, Química Orgânica e Inorgânica.

O ensino comercial difundia-se no Império no mesmo momento em que se pensava na 
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Ano de matrícula Número de alunos 

1882 1.898 

1883 1.789 

1884 1.429 

1885 1.580 

1886 1.428 

1887 1.554 

Total 9.678 
 



organização de modelos educacionais que atendessem aos trabalhadores da indústria e do 

comércio: era preciso superar o modelo arcaico de formação artesã dos mestres com uma 

formação ampliada que atendesse aos interesses da indústria e do comércio, coadunando-se 

com a perspectiva de ensino técnico para o trabalho que tomava forma no Brasil. Por outro 

lado, após a aprovação do Código Comercial, em 1850, as mudanças na normatização das 

atividades comerciais impactavam as ações de comerciantes, que precisavam saber lidar 

também com as noções de direito comercial e entender essa nova legislação.  Destacou-se, 

nos anos que se seguiram, a abertura de várias rmas de contadores, que precisavam dominar 

técnicas e conhecimentos próprios ao vocabulário comercial. Mas apenas a partir de 1915 

identicamos a organização de escolas e associações vinculadas à contabilidade, decorrente 

da estruturação e reconhecimento ocial que os cursos comerciais passaram a ter nos 

primeiros anos do século XX.
Observam-se dois aspectos importantes neste ponto: primeiramente, é preciso pensar 

além de uma dicotomia entre o ensino técnico e o ensino clássico para entender a 

constituição do ensino industrial e comercial no Brasil. A simples dicotomia ensino de elite versus 

ensino para trabalhadores não explica a complexidade que envolve este tipo de formação no 

Brasil. Um dos primeiros aspectos a serem destacados neste sentido é o quadro pedagógico, 

através das disciplinas que integravam o currículo do Curso Comercial do Liceu, que 

apresentava um vasto leque de disciplinas de formação ampliada. Esse curso parece ter se 

orientado por uma intenção que ia além dos objetivos práticos apenas, mas cercava-se de 

maior elaboração intelectual para pensar as relações mercantis no processo de aprendizado.
Outro aspecto, que o complementa, é o fato de que para ter acesso a essas disciplinas 

era necessário que esses alunos fossem letrados e tivessem um conhecimento mínimo de 

números, o que já restringia bastante o acesso de trabalhadores, num cenário nacional de alto 
12

nível de analfabetismo (GALVÃO, 2007, P. 11).
É importante salientar também que no século XIX o ensino comercial e o industrial 

possuíam certa aproximação, isto é, não havia clara delimitação sobre o que os distinguia. Essa 

diferenciação parece ter se consolidado partir do nal do século XIX e, principalmente, já no 

século XX, com a instituição de escolas de ensino técnico.
Destacava-se nesta formação a disciplina de Economia Política que, desde o início do 

século XIX, gurava entre as aulas de comércio e continuava a ser disciplina do currículo do 

Curso Comercial do Liceu. A preocupação inicial de D. João com um curso de economia 

política, em 1809, tornava-se questão importante para os comerciantes ao longo do 

Oitocentos, acreditando que se encerravam nestes princípios os valores importantes para 

elevar o país nos propósitos de crescimento da indústria (ROCHA, 1996) e do livre comércio. Esse 

aspecto salta aos olhos, pois a inserção da Economia Política nos indica que havia uma 

preocupação com o processo formativo desses estudantes, e que esta disciplina, que também 

fazia parte dos quadros pedagógicos dos cursos considerados de elite do Império, tornava-se 

parte da formação dos comerciantes.
A inserção da Economia Política no Brasil esteve presente desde a primeira tentativa de 

implementação de aula régia, em 1808. Veio a gurar como disciplina dos cursos de direito a 

partir de 1832 e integrou a formação de engenheiros a partir da década de 1880, com a 

fundação da Escola Polítécnica no Rio de Janeiro. Seguindo a trilha de Maria Letícia Correa, 

cremos que a inserção dessa disciplina no Ensino Comercial, tanto quanto na Escola 

Politécnica, buscava alinhar estes prossionais ao processo de modernização econômica do 

país, garantindo a eles um lugar de responsáveis pela elaboração de uma concepção 

nacional no processo de expansão e armação do capitalismo no Brasil (CORREIA, 2010, pp. 

157-169). Neste sentido, acreditamos que o Curso Comercial defendido pela ACRJ tinha um 

aspecto ideológico importante também na formação de quadros políticos ligados ao 

comércio.
Mas essa intenção de formar trabalhadores do comércio parece ter esbarrado na 
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própria característica da função, uma vez que, nas décadas seguintes, constatamos o registro 

de quadros importantes do comércio e dos negócios, terem à frente homens que foram 

formados pelo Curso Comercial do Liceu de Artes e Ofícios, mostrando que a formação deles 

foi muito além da instrução de um quadro de trabalhadores do comércio. Isso pode ter sido 

resultado da própria articulação entre a ACRJ e o LAO, uma vez que já foi constatado que o 

quadro dirigente da Associação foi sendo integrado no nal do século XIX por guras cada vez 
13 

mais ligadas às atividades mercantis e nanceiras.
Nos anos 1880 a cidade do Rio de Janeiro presenciou a fundação da Associação dos 

Empregados do Comércio (AEC), que passou a ter forte atuação junto a outras associações do 

Império na defesa de melhorias para os trabalhadores do comércio. Fundada num momento 

político importante, essa década foi palco também de vários dos chamados movimentos 

caixeirais, que defendiam o fechamento das portas do comércio, reivindicação que exigia o 
14

dia semanal de folga aos domingos para os trabalhadores do comércio.  É possível que a 

fundação da AEC tenha constituído um dos fatores importantes para a ênfase dada ao ensino 

comercial naquele momento e que disputas com a ACRJ possam ter contribuído para isso. 
Inferimos isso partindo da premissa de que os quadros da Associação Comercial foram 

cada vez mais desempenhados por homens ligados ao capital nanceiro e industrial e isso ca 

claro também nas articulações feitas entre a ACRJ e a Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional (SAIN). Isso é importante por notarmos que o Curso Comercial oferecido pelo Liceu 

acabou formando diferentes quadros ao longo do tempo, não apenas constituído por setores 

mais baixos da sociedade, mas também por caixeiros que se tornariam grandes comerciantes 

nos anos seguintes. Os setores dominantes que se empenharam no incentivo à instrução viam 

no curso uma saída para uma deciente formação dos trabalhadores em geral, considerada 

empecilho para qualquer projeto de industrialização do país. Esses propósitos estiveram 

relacionados à longa luta pela industrialização do país ao longo do século XIX, que colocou os 

diferentes segmentos da classe dominante em lados opostos em diversos momentos. 
Como armou Nicea Villela Luz sobre a Comissão nomeada em 1850 para estudar a 

nova tarifa alfandegária - que não escondia seus princípios liberais - raticando no relatório ser 

contrária ao protecionismo e defender que a tarifa Alves Branco teria estabelecido um regime 

liberal que garantia a proteção à produção, através de: 

Franquia de direitos de exportação, isenção de taxas de exportação, isenção de taxas 
de importação para matérias-primas, máquinas e instrumentos, taxas moderadas sobre 
gêneros alimentícios, instrução prossional, criação de estabelecimentos bancários, 
comércio interno livre de entraves e restrições, e vias de comunicação aperfeiçoadas. 

15(LUZ, 1961, P. 22)

Nesta assertiva, instrução prossional destacava-se junto a outros intentos no sentido 

de estimular a indústria, nos incentivos propostos para impulsionar as condições para o 

desenvolvimento fabril no Brasil. Assim, os cursos prossionais, tanto oferecidos para a indústria 

como para o comércio, vistos em aspecto mais amplo, reuniam elementos importantes à 

melhoria da formação da mão-de-obra nas cidades, tanto de brasileiros quanto de imigrantes. 

Esse debate - que também marcou a vida política de outras nações na segunda metade do 

século XIX - envolvia a preocupação com a instrução prossional visando ao desenvolvimento  

industrial, defendida pelos setores que tinham interesse em que o governo priorizasse o 

investimento fabril.
É importante notarmos que os interesses - tanto dos setores mais ligados à indústria, 

como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, quanto os da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro – se cruzavam frequentemente. Nícia Vilela Luz defendeu que a ACRJ foi 

fundamental na defesa de um projeto de industrialização para o país. A autora armou que, 

em 1874, articulada aos setores da burguesia, a nova tarifa alfandegária mostrou a força 

política do comércio, colocando-se o governo no dever de consultar a Associação Comercial 

e os “negociantes mais consideráveis da Praça do Rio de Janeiro” antes de aprová-la. Por outro 

lado, em documentação do Arquivo Nacional encontramos farta defesa dos setores industriais 
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em prol de melhorias no ensino prossional do Liceu de Artes e Ofícios e na instalação de 

ocinas para os cursos que delas necessitavam. Devido às diculdades com o estímulo à 

industrialização enfrentadas ao longo dos Oitocentos os defensores da industrialização 

encaravam a formação prossional como um importante fortalecimento desse princípio, 

essencial para criar as condições favoráveis à defesa e sustentação de um projeto industrial no 

país e de convencimento e apoio do governo neste sentido. 
O impulso à instrução dado tanto pela ACRJ quanto pela SAIN ca explícito nas 

relações e estímulos que empreenderam com o Liceu de Artes e Ofícios para a implantação 

dos cursos, já que os interesses de comércio e indústria cada vez mais convergiam nas últimas 

décadas do século XIX. Nos relatórios, textos da imprensa e escritos diversos reiterava-se a 

queixa sobre a mão-de-obra não qualicada no Brasil como um grande empecilho ao 

processo de industrialização. Isso fez parte do longo debate sobre a qualicação da mão-de-

obra no Brasil e o potencial operário para a indústria num país de tradição escravista. A 

escravidão pairava, vista por muitos como empecilho ao estabelecimento de uma estrutura 

de educação técnica compatível com o que se planejava em outras economias que se 

industrializavam naquele momento. Outro fator que deve ser levado em conta é se o 

crescimento do número de trabalhadores qualicados, num mercado de trabalho em grande 

transformação, teria um papel benéco ou seria potencial estimulador de problemas sociais.
Em 1882, o Visconde de Tocantins, então presidente da ACRJ, recebia do diretor do 

LAO o projeto do Curso Comercial e o apresentava à Associação. Assim, mostrava a intenção 

de formação que extrapolava as bases de uma formação mesteiral como propósito do curso:

(...) quanto importa ao progresso e ao orescimento da vida dos povos tornar comum a 
cada classe a educação peculiar e técnica da respectiva prossão: e se isto se dá até no 
que toca aos mais rudes artesãos e mesteirais, muito mais cumpre exigir quando se refere 
a uma classe que promovendo a atividade de todas as indústrias, envolve no seu trabalho 

16capitais alheios (...).

A exposição de motivos se seguia ao apontar também a distinção implícita no corpo 

de comerciantes do Rio de Janeiro, que projetava no Império sua imagem, ao mesmo tempo 

em que pretendia se tornar a imagem de um Império promissor. Na sua ação colocava-se a 

intenção em promover a ascensão mercantil entre os comerciantes, a partir de uma base de 

formação comum que os distinguiria socialmente para o exercício da função.

Ora, o corpo uminense, embora possua no seu grêmio muitos homens ilustres – primus 
inter pares – não tem para os vindouros comerciantes uma regular e metódica 
aprendizagem literária dos úteis conhecimentos de que precisam esses jovens auxiliares 
de todos os multíplices trabalhos comerciais desta praça, a m de que mais tarde, 
devidamente preparados, possam bem substituir os que atualmente constituem o grande 

17foco do movimento mercantil de todo o Império.

A primeira citação, do Visconde de Tocantins, apontava uma preocupação: onde se 

empreendiam grandes somas de capitais era necessário que houvesse a preocupação com 

uma formação compatível, armação que mostra a preocupação em prossionalizar as 

atividades mercantis e seus agentes, nos vários níveis. Signicava preparar esses trabalhadores 

para uma conjuntura onde o comércio se expandia e o conhecimento mais amplo da 

atividade seria a garantia de prosperidade nos negócios. A segunda citação é clara ao indicar 

o papel dessa formação com uma perspectiva mais ampla: não se referia apenas à 

possibilidade individual de ascensão ou de enriquecimento, mas à preocupação com a 

formação de quadros de trabalhadores capacitados ao desempenho das atividades 

mercantis, aqueles que manteriam o funcionamento de uma categoria que se identicava 

como o “Corpo de comércio uminense”, preocupados em formar essa classe que constituía o 

“foco do movimento mercantil de todo o Império”.
O que estava em jogo era a capacidade de formar um quadro mercantil coeso, 

capaz de adaptar-se às transformações em curso e garantir a continuidade dos lucros. Essas 

intenções estavam de acordo com o princípio da formação prossional como um todo, que 
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deveria representar, segundo seus idealizadores e o governo, uma possibilidade de 

articulação entre os conhecimentos técnicos e o desenvolvimento comercial, cientíco e 

produtivo do país (PAULA, 2012, p. 182). Sabemos que esse intento não se concretizou, 

sobretudo porque a implantação das condições fundamentais para a instalação do 

capitalismo no Brasil estava em curso, mas o lugar da economia brasileira no cenário 

internacional estava bem denido como agroexportador.
Para concluirmos, é importante destacar a forte pressão da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro para a implementação de um Curso Comercial na cidade, bem como sua 

articulação com outras instituições do Império, o que a tornou protagonista no empenho para 

a instalação do curso. Mas a iniciativa do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, com a 

viabilização de condições adequadas para sua implantação e para o acesso dos 

trabalhadores possibilitou a efetivação do curso e continuidade de suas atividades até o 

século XX, concorrendo depois com a ação de outras entidades. Anal de contas, com tantas 

transformações em curso, novas tradições se inventavam entre o nal do XIX e início do XX, mas 

as velhas preocupações se mantinham: a continuidade e perpetuação do poder dos setores 

mercantis dominantes.

NOTAS
1 Martinho apresentou uma hierarquia entre os caixeiros, mostrando que havia distinções 
variadas entre eles, embora muitas vezes um caixeiro realizasse várias dessas funções: 1) o 
caixeiro de balcão, encarregado de efetuar venda nos balcões; 2) caixeiro de fora, 
encarregado das cobranças; 3) caixeiro de escritório, encarregado de todo o trabalho de 
escritório ou de compras e vendas; 4) guarda-livros ou primeiro caixeiro, que fazia a 
escrituração dos comerciantes e cuidava dos caixas e correspondências. A designação de 
guarda-livro foi modicada pelo Código comercial de 1850 para “agente auxiliar do 
comércio”.

2 ACRJ. Boletim da ACRJ, edição n. 1, 1º de março de 1904. 

3 ACRJ. Boletim da ACRJ, edição n. 1, 1º de março de 1904.

4
  IE4-873, Série Educação, Fundo 94, Arquivo Nacional.

5 Acta da sessão da Diretoria da ACRJ, do dia 2 de dezembro de 1882.

6
 ACRJ. O Ensino Comercial. Boletim número 27, 30/08/1904, p.4.

7  ACRJ. O Ensino Comercial. Boletim número 27, 30/08/1904, pp.4-5.

8
  Arquivo Nacional. Relatório de 1888 IE4-873, Série Educação, Fundo 94.
9
  IE4-873, Série Educação, Fundo 94, Arquivo Nacional.

10  IE4-873, Série Educação, Fundo 94, Arquivo Nacional. Os números apresentados para esses 
dados de nacionalidade não coincidem com o número de matrículas registrados no mesmo 
ano para este curso, de acordo com o relatório. Por isso, optamos por não mencionar 
especicamente quantos alunos foram matriculados por nacionalidade, para os quais os 
dados são imprecisos nesta documentação.

11
 IE4-873, Série Educação, Fundo 94, Arquivo Nacional.

12 Como informa Galvão, segundos dados de Hallewell, estima-se que em 1820 apenas 0.2% da 
população era alfabetizada. Em 1872, quando foi realizado o primeiro censo nacional, esse 
índice era de cerca de 18% entre pessoas com mais de 5 anos. Até os anos 1960 o índice de 
analfabetismo permanece superior ao de alfabetizados, constituindo 82,3% da população em 
1890, 71,2% em 1920, 61,1% em 1940 e 57,1% em 1950. 

13 
 Isso pode ser vericado a partir do quadro apresentado na tese de doutorado de: VIEIRA, 
Nívea Silva. A Associação Comercial do Rio de Janeiro e o Porto: denição e redenição das 
políticas públicas para o Porto do Rio de Janeiro (1869-1934). Tese de Doutorado em História. 
Niterói: UFF, 2014.
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14
  Faltam estudos que mostrem o contexto de fundação da Associação dos Empregados no 
Comércio (AEC). Há dois livros que foram publicados por ocasião dos cinqüenta e dos cem 
anos da Associação, respectivamente de autoria de Ferreira da Rosa, Associação dos 
empregados no comércio do Rio de Janeiro: meio século de narrativa histórica, e de Valdir 
Rocha, Um século: 1880-1980 – Associação dos empregados do comércio do Rio de Janeiro. 

15  Essa comissão era composta por: Silva Ferraz, V. José Gonçalves, Joaquim Nunes, M. do 
Nascimento Monteiro, L. C. Pinheiro de Almeida, A. Carneiro Leão, P. J. Pinto Siqueira e R. 
Antunes Marcello.

16  ACRJ. Revista da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 804 (49), 10/09/1955. 
 
17 Idem.
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RESUMO
A discussão apresentada neste artigo está pautada em compreender 

o erro no processo de ensino da Matemática bem como o signicado 
estabelecido pelo professor frente ao erro do aluno em situações de 
aprendizagem da Matemática. Tomaremos como ponto de partida, 
algumas considerações sobre a Matemática e sua reconguração no 
contexto escolar, em face da demanda atual de ensino, ainda de 
maneira tímida, mas com avanços signicativos. Para tal revisitamos o 
contexto histórico da análise dos erros e as suas respectivas 
congurações em diferentes momentos, e por m, buscamos reetir 
sobre as concepções e o procedimento dos professores em relação ao 
erro na atual perspectiva educacional. Percebe-se que o professor tem 
aplicado o seu conhecimento formal da Matemática para poder 
compreender as construções realizadas pelos alunos, e a partir dessas, 
realizar análises que contemplem aos alunos a apropriação adequada 
de conceitos e ideias matemáticas. Nesta perspectiva, os erros 
apresentados pelos alunos são tratados como estágios essenciais à 
investigação de problemas que podem vir a ser explorados tanto pelo 
professor como pelos próprios alunos, para ampliar descobertas e para 
debater os conceitos envolvidos em um determinado problema 
matemático. Importantes são as contribuições das concepções 
construtivistas do erro. Essas concepções veem no erro um caminho para 
a descoberta,  invenção, cr iat iv idade e dinamicidade do 
conhecimento.

Palavras-chave: Erro, Processo aprendizagem, Matemática. 

ABSTRACT
The discussion presented in this article is guided in understanding the 

error in the mathematics teaching process and the meaning established 
by the teacher opposite the error of the student in mathematic's learning 
situations. We will take as a starting point, some considerations about 
mathematics and its reconguration in the school context, in view of the 
teaching of current demand, still although timidly, but with signicant 
improvements. For this we revisit the historical context of the analysis of 
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errors and their settings at different times, and nally, we reect on the concepts and procedure 
of teachers in relation to the error in the current educational perspective. It is noticed that the 
teacher have applied its formal knowledge of mathematics in order to understand the 
constructions carried out by the students, and from these, perform analyzes that include 
students with the proper appropriation of concepts and mathematical ideas. In this 
perspective, the errors made by the students are treated as essential stages to research 
problems that may be exploited by teacher and the students, to expand ndings and to discuss 
the concepts involved in a given mathematical problem. Important are the contributions of 
constructivist conceptions of error. These conceptions see the error as the way of the discovery, 
invention, creativity and dynamism of knowledge.

Keywords: Error, Learning process, Mathematic 's.

INTRODUÇÃO

REDIRECIONANDO O PARADIGMA DOS CONCEITOS MATEMÁTICOS 
 
Acreditamos que a Matemática perpassa todos os contextos da humanidade desde 

a simples partilha de pertences rústicos na pré-história até as mais complexas tecnologias da 

era moderna. Concomitantemente, entendemos que a Matemática se constitui como um 

mecanismo indispensável para solucionar a demanda de situações problemas que envolvem 

desde pequenas partilhas cotidianas até exames de maior complexidade de provas 

numéricas, uma vez que, “os formalismos da matemática disciplinam o raciocínio dando-lhe 

um caráter preciso e objetivo”, (PONTE, 1992, p.12).  
Entretanto, temos presenciado dentro e fora dos bancos escolares, um grande 

desconforto e rejeição cultural relacionada a Matemática, enquanto disciplina obrigatória no 

currículo escolar, apesar de que, conforme Silva:

 Estamos inseridos em um mundo permeado e dependente da Matemática, em que as 
crianças, mesmo antes de entrarem na escola, se veem rodeadas pela matemática, nas 
diversas atividades do dia a dia, seja em casa, na rua ou em suas brincadeiras. Basta 
observa-las, nesses momentos, para percebemos o quanto realizam contagens, 
comparação de quantidades ou se apropriam das noções de espaço, direção, tempo, 
adição, subtração, promovendo o raciocínio e a resolução de problemas, construindo 
conhecimentos matemáticos. (SILVA, 2016, pg.122). 

Nessa perspectiva, se a criança constrói conhecimentos matemáticos em seu 

contexto social, o que acontece quando ela adentra nos muros da escola, fazendo com que 

a matemática da sala de aula perca seu encanto e deixe de ser assimilada, transformando-se 

em um bicho de sete cabeças, de difícil aprendizagem; mantendo o estigma de ser privilégio 

daqueles que já nascem com o dom para cálculos. (FONSECA, 2014).
Assim sendo, mesmo diante dos esforços no sentido de superar a visão negativa e sua 

relação com o fracasso escolar, essa disciplina continua sendo considerada a grande vilã 

dentre as áreas do conhecimento, reforçando os baixos Índices de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), apontados pelas avaliações em larga escala, desde 2005. (SILVA, 

2016). 
Mediante reputação, historicamente interpretada como severa, deu voz a professores 

e alunos, naturalizando esse saber como tradicionalmente inacessível e rigoroso. Para Muniz 

(2014, p.01) tal suposição se justica pela existência de uma representação social da 

matemática como disciplina difícil, elitista (destinada a um grupo de pessoas intelectualmente 

privilegiadas), ferramenta de seleção e exclusão social e cultural.
Fato é que, frente à grande importância da matemática para a melhoria da 

qualidade educacional brasileira, faz-se latente impulsionar novas reexões a respeito de 

circunscrever uma nova postura; redirecionando o paradigma que envolve os conceitos 

matemáticos, desmisticando sua conguração dura, formal e rigorosa, dando lugar a um 

conceito de ensino que promova o intercâmbio de informações e favoreça a formação 
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básica de cidadania, ou seja, assegure a inserção das pessoas na sociedade. Muniz (2014, p. 

04) nos chama atenção para:

A reconstrução da imagem do que é a Matemática, como se aprende Matemática, 
onde e quando se desenvolve atividade matemática, como o conhecimento 
matemática participa da constituição do ser humano e o seu papel na capacitação e 
no desenvolvimento da cidadania para a participação efetiva de sua cultura e de sua 
história.

Nesse entendimento, o novo paradigma deve considerar a Matemática como uma 

atividade inerente ao ser humano, que implica em erros e correções, surgindo para satisfazer 

os anseios e responder aos problemas da sociedade, em cada época e cultura. 
Portanto, conforme Cury (2004, p. 20) pontua:

O ensino de Matemática, em consonância com essa visão, deve proporcionar ao aluno 
o envolvimento com os problemas da sua realidade sociocultural e a possibilidade de 
construir suas próprias soluções. Os erros cometidos pelos alunos fazem parte do próprio 
processo de elaboração do conhecimento e devem ser fonte de exploração de novas 
ideias e novos conteúdos matemáticos.

Deste modo, o ensino da Matemática não pode ser concebido como uma mera 

transmissão de informações dos conteúdos, com fórmulas a serem memorizadas, sem que o 

aluno faça uma correlação com a sua realidade, criando relações para solucionar os 

problemas da vida. Para sustentar esse posicionamento em relação ao ensino da 

matemática, D'Ambrósio (1976, p.35) argumenta que o ensino dos conteúdos matemáticos 

deve integrar com outras áreas do conhecimento, explicitando “para que servem, onde serão 

usados e como serão usados”.
Feita algumas considerações em relação ao ensino da matemática, passamos agora 

a contextualizar o erro no processo de ensino e aprendizagem da matemática.

A VISÃO DO ERRO E SEUS CONTEXTOS HISTÓRICOS 
Culturalmente imbricamos o sucesso com premiação e insucesso com castigo, um 

caminho excludente, visto que o sucesso e o insucesso de um aluno são medidos, em grande 

parte somente pela apresentação da resposta nal de uma questão, negligenciando seu 

processo de construção. Faz-se oportuno dizer que essa forma de agir faz com que o professor 

relegue a oportunidade de aproveitar o erro cometido pelo aluno como fonte de informação 

para desenvolver habilidades ainda não totalmente atingidas pelo aluno. 
Para Tânus (2008, p.69) o erro deve ser entendido como:  

Um recurso pedagógico, identicando as diversas formas de raciocínio que levam à 
resolução da situação, mesmo as erradas. A correção deve ser feita não no sentido de 
punir, classicar, mas sim levando em conta a aproximação de suas hipóteses com a 
veracidade da questão, incentivando, motivando, favorecendo a descoberta dos 
caminhos certos e a construção do conhecimento de forma prazerosa e signicativa.

Ao revisitarmos a história da análise dos erros, nos reportamos à pesquisa de Medeiros 

(2011, p.4) a qual aponta que no início da década de 70, o erro era compreendido como 

ferramenta para a aprendizagem e construção do conhecimento. Contudo, tal movimento, 

levou a livre interpretação por parte de professores, sustentando a ideia de que, ao aceitar os 

erros cometidos pelos alunos signicava aprovar aqueles que não haviam construído 

conhecimentos necessários para aquela etapa educacional. Essa postura de “aprovação” 

do erro provocou uma reação contrária por parte dos pais e educadores, diminuindo a 

oportunidade de explorar os erros como fonte promotora na superação das diculdades 

encontradas, melhorando a apropriação dos conceitos matemáticos. 
Já nas décadas de 80 e 90, a pesquisa de Medeiros (2011, p. 06) revela que houve a 

existência de uma nova abordagem acerca da análise dos erros, empregada com base nos 

estudos de Piaget, Vygotsky, Kuhn e outros. A compreensão desses autores em relação ao erro 

inuenciaram pesquisadores no estudo do funcionamento da mente, aproveitando seus 

elementos fundamentais para o desenvolvimento da disciplina e do conteúdo estudado.
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No entanto, talvez por herança de um passado distorcido, o erro, nos dias atuais, 

parece integrar todos os segmentos da vida menos o escolar. O erro está envolto de dois 

sentidos, negativo e positivo. O primeiro está ligado a aversão e estranhamento, pois quase 

sempre quem erra, seja na vida ou na escola, é remetido ao castigo ou alguma punição. Pinto 

(2009, p.36) ressalta esse aspecto negativo explicando que “queiramos ou não, o erro é o 

componente mais arraigado do processo educativo, pais, professores e alunos aceitam uma 

qualicação negativa quando esta vem acompanhada pela correção dos erros”. 
Tal sentimento de culpa estabelecido pela relação com o erro no processo de ensino 

é externalizado para além dos bancos escolares e inuencia na vida do aluno, como reete 

Luckesi (1999, p.136):

A culpa impede a vida livre, a ousadia e o prazer, fatores que, multiplicados ao nível 
social, signicam a impossibilidade de controle do processo de vida em sociedade, 
segundo parâmetros conservadores. A sociedade conservadora não suporta existir sem 
os mecanismos de controle internalizados pelos indivíduos - a culpa é, assim, muito útil.

Revisitando as correntes epistemológicas, encontramos na escola tradicional, uma 

visão culposa do erro, uma fonte de castigo, associada ao pecado, uma vez que nesse 

modelo educacional, só há lugar para o acerto, referenciado em detrimento do fracasso. 

Nesse sentido, segundo Pinto (2009, p. 8), o que permeava o ensino era uma “pedagogia da 

resposta” em que o erro era o sintoma visível do fracasso do aluno, assim como o acerto era o 

sinal mais evidente de sucesso. 
Por conseguinte, essa sensação de fracasso junto ao sentimento de frustação passou 

acompanhar o aluno em todos os momentos pedagógicos e para além deles, estagnando-o 

frente a situações de aprendizagem. 
Cury (2004, p.81) pondera que na concepção tradicional e na perspectiva do 

behaviorismo, a análise de erros em Matemática restringiu-se a uma função diagnóstica e 

reparadora. Assim, a preocupação voltou-se em classicar os erros, permitindo aos professores 

uma modicação nas estratégias de ensino, vigorando a visão absolutista da Matemática, no 

momento em que os pesquisadores e professores procuram oportunizar aos alunos meios de 

alcançarem a verdade absoluta, evitando os erros.
Na direção contrária, no contexto da escola emergente, os estudos apontam para 

um redirecionamento do signicado do erro no espaço escolar, sendo considerados como um 

elemento de ampla potencialidade para o desenvolvimento de competências essenciais ao 

aluno. Conforme, Luckesi (2005, p.136) o erro deve ser visto como fonte de virtude, ou seja, de 

crescimento. O que implicaria estar aberto a observar o acontecimento como 

acontecimento, não como erro; observar o fato sem preconceito.
Assim, em seu sentido positivo, o erro é considerado como mais um caminho, um ente 

pedagógico para aprendizagem; podemos dizer que se trata de um dos mais signicativos em 

relação à aprendizagem real, visto que ao errar o aluno evidencia sua maneira de agir e como 

fez para alcançar tal resposta, elucidando ao professor seu momento cognitivo e estratégia 

usada para chegar num determinado resultado. 
Desse modo, Pinto (2009, p.8) diz que o erro pode ser considerado como uma 

condição natural do processo de construção de conhecimento, isento, portanto, da função 

de indicar o fracasso ou sucesso da criança.
Considerando ainda, o erro como um mecanismo de investigação dos caminhos 

percorridos pelos alunos, auxiliando ao professor uma reexão de sua própria prática 

pedagógica e aos alunos uma aprendizagem signicativa e uma sólida construção de 

conhecimentos.
Pinto teoriza que:

Um dos princípios estruturantes dessa nova abordagem é a concepção do erro como 
uma hipótese integrante da construção do conhecimento do aluno. Diferentemente das 
didáticas tradicionais, em que erro servia, geralmente, como indicador do fracasso do 
aluno, nas novas teorias ele se apresenta como um reexo do pensamento da criança, 
sendo percebido como manifestação positiva de grande valor pedagógico. (2009, 
p.10).

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



Nessa perspectiva, o erro tem sido reconceptualizado como um aspecto constitutivo 

do processo de aquisição e consolidação do conhecimento, tanto no caso da ciência como 

do aluno. Desse modo, enfatizamos a vertente construtivista de conhecimento que, segundo 

La Taille (1997, p,32), se refere ao conjunto de teorias que armam que a evolução da 

inteligência é fruto da interação do sujeito com seu meio, interação na qual, por meio de um 

trabalho ativo de ações e reexões, cria-se ferramentas cada vez mais complexas para 

conhecer o universo.
Diante de tal postura, o erro pode ser concebido também como um mecanismo de 

investigação dos procedimentos realizados pelos alunos, permitindo ao professor que reita 

sobre sua própria prática pedagógica, e aos alunos, uma aprendizagem real e uma sólida 

construção de conhecimentos. Assim, concordamos com Abrahão (2007, p.190), que relata:

É de fundamental importância que no processo de construção dos conceitos pela 
criança, os erros sejam considerados como degraus para futuros acertos. Isto porque 
estes erros estão indicando o que a criança está pensando e é nisso que o professor deve 
deter-se: no pensar do aluno a m de compreendê-lo e assim poder desaá-lo a 
encontrar outras respostas. 

Corroborando com essa ideia, Luckesi (2005, p.137) pondera que o insucesso, neste 

contexto, não signica erro; ao contrário, serve de ponto de partida para o avanço na 

investigação ou na busca da satisfação de uma necessidade prático-utilitária. 
Assim, defendemos o erro como parte do processo de construção do conhecimento, 

tendo uma conotação especica segundo a concepção piagetiana, compreendendo “que 

os erros cometidos pelas crianças, são compreendidos como reveladores do conhecimento 

construído”. (BERTI, 2007, p.35). 
Logo, apoiamos nossa defesa na concepção construtivista do conhecimento 

elaborada por Piaget, visto que essa percepção apresenta uma visão bem mais aberta, 

“aceitando os erros cometidos pelos alunos e até estimulando a sua ocorrência, considerando 

as possibilidades que se abrem para o sujeito construtor do conhecimento”. (CURY, 2004, p. 

82). 
Tal posicionamento remete a aceitar que quando o aluno se depara frente há uma 

situação-problema, adota estratégias para resolvê-la, tendo dois aspectos centrais: uma ideia 

a respeito do objetivo a ser alcançado e uma noção acerca dos meios para atingi-lo. Dessa 

maneira, o erro é relevante no processo de ensino e aprendizagem da matemática, 

perspectivando que futuramente os alunos não demonstrem 'medo' de errar; em virtude de 

intervenções pedagógicas; que apontem o erro, mas que sejam instigadoras, atrativas, 

curiosas, e suscitem nos alunos uma ampla ação de pensar.

O PROFESSOR DE MATEMÁTICA E SUAS CONCEPÇÕES SOBRE O ERRO

Tendo o professor como o principal agente na mediação entre o conhecimento e o aluno, faz-
se necessário que o mesmo entenda que seu papel, em sala de aula, está além de ensinar o 
conteúdo, como também de transformar sua prática e o seu desenvolvimento prossional.

Nessa perspectiva, o professor enquanto um educador matemático deve possibilitar 

ao aluno uma maior aproximação com os problemas que envolvem a sociedade de fato, tais 

como: realidade social, econômica e cultural e, em função de tal conhecimento seja capaz 

de construir suas percepções sobre o mundo que o rodeia. 
Portanto:

Antes de dominar esses conteúdos o bom professor de matemática, para se constituir 
educador matemático, deve estar disponível a APRENDER SEMPRE, a partir das situações 
impostas pelos desaos da vida do magistério e da vida cotidiana dentro da nossa 
cultura. Ser um eterno explorador, questionador, problematizador das situações mais 
corriqueiras do dia a dia pode nos tornar um bom professor, pois nos constituímos um 
permanente aluno que quer sempre aprender mais. (MUNIZ,2014, P.02).
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É salutar sua importância nesse processo, visto que, a forma de conduzir a 

aprendizagem faz despertar sentimentos diversos no aluno em relação a matemática. Desse 

modo, é essencial que o professor revele o lado positivo e prático da Matemática, suscitando 

o interesse por esses saberes, possibilitando que os alunos vivenciem experiências 

enriquecedoras, valorizando os conhecimentos prévios que o aluno carrega consigo. Para 

Rosa (2009, p.24):

Os adultos precisam intervir na atividade da criança, respondendo as suas curiosidades, 
questionando-as e problematizando-as no sentido de provocar a necessidade de 
criação de novos relacionamentos, precisa ao mesmo tempo demonstrar conança e 
afeto em sua capacidade de aprender.

Na concepção tradicional, a postura dos professores tende a privilegiar o erro como 

forma de coibir o aluno em seu raciocínio e privilegiar a cultura do acerto, em diversas 

situações.  De acordo com Abrahão (2004, p.41), tal abordagem leva o professor considerar o 

erro como falta de conhecimento e fracasso, acentuando uma falsa compreensão de que o 

aluno não tem capacidade de aprender os conceitos matemáticos.  
Nessa lógica, os professores possibilitam aos alunos que acertam, avanços contínuos 

no aprendizado, viabilizando situações pedagógicas para tanto, enquanto os alunos que 

erram, concorrem como fortes candidatos á seletividade escolar, sendo julgados, 

discriminados e algumas vezes castigados, mesmo sem o emprego da força física, tais como 

acontecia no passado escolar, mas de ordem psicológica, com ameaças e correções na 

frente dos demais alunos, com uso de palavras pejorativas sobre o seu desempenho escolar.
Todavia, consideramos que essa “postura corretiva” por parte do professor, que 

considera o erro como incapacidade do aluno, pode ser substituída por uma “postura 

construtiva”, em que se dá mais importância aos procedimentos do que aos resultados, em 

que o erro passa ser problematizado, sob várias dimensões e focalizado na sua gênese. (PINTO, 

2009, P.23).
Entretanto, Pinto (2009) diz que nas situações escolares rotineiras, especicamente em 

atividades relacionadas à matemática, tem se presenciado que: quando os alunos 

apresentam respostas corretas, os professores não demostram preocupação, apesar de 

sabermos que a resposta correta não assegura que realmente houve compreensão do que foi 

proposto. Já, quando esse aluno erra, emergem inúmeras possibilidades sobre as causas desse 

erro.
Contudo, o professor, em especial de matemática, que trabalha sob a ótica da 

perspectiva de educação reexiva, deve elaborar um diagnóstico dos fenômenos que 

ocorrem em sala de aula e de que maneira interferem na aprendizagem dos alunos. Ao tempo 

que possibilita ao professor uma análise de sua própria prática pedagógica e aos alunos uma 

signicativa e sólida aprendizagem. De acordo com Pinto (2009, p.24) do ponto de vista 

didático, a compreensão do erro nessa perspectiva é uma oportunidade que se oferece ao 

professor para ajudar os alunos a aprenderem mais, o que implica dar um sentido ético ao 

trabalho docente.  
Ressaltamos, conforme esclarece Abrahão (2007, p.195) que o professor, 

primeiramente deve respeitar a bagagem cognitiva que o aluno carrega consigo e em 

função da mesma propiciar momentos para que o aluno reita e construa novas hipóteses. 

Além disso, “o professor poderá planejar a ação pedagógica no sentido de intervir neste 

processo como mediador entre o conhecimento atual e o novo conhecimento que a criança 

poderá elaborar.”
Dessa maneira, ao elaborar seu planejamento, o professor deve levar em 

consideração a evolução cognitiva do aluno, am de que realmente haja aprendizado. A 

escolha metodológica no processo de ensino deve propiciar mecanismos para a 

aprendizagem real, suscitando a reexão e participação ativa dos seus alunos.
Muniz (2014, p. 2) enfatiza que a análise dos acertos e dos erros permite ao professor 

um mapeamento individual do progresso do aluno, além da avaliação da consecução dos 

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



objetivos educacionais por cada estudante. A partir dessas informações, o professor pode 

individualizar a instrução e redirecionar sua prática pedagógica.
Nesse sentido, Pinto (2009, p.39) pontua que na prática de um professor que considera 

o aluno como um sujeito participativo e ativo na construção de suas aprendizagens, o mesmo 

opta por atividades diversicadas com jogos, computadores etc., sem deixar de 

contextualizá-las, como na a história da Matemática “são contempladas tanto o acerto como 

o erro, pois eles fazem parte do processo de invenção e descoberta.”
Uma prática pedagógica calcada na teoria piagetiana deve formar o raciocínio, 

conduzindo à compreensão em detrimento da memorização, desenvolver um espírito criativo 

e não repetitivo. O professor deve propiciar situações que conduzam o aluno a encontrar a 

solução, em função de seu nível de desenvolvimento psicogenético.
Abrahão (2004, p.45) destaca a importância do acompanhamento via pesquisa e 

reexão do processo de construção do saber pelo aluno, investigando as soluções por ele 

apresentadas, analisando as respostas diferentes, no sentido de contribuir, elucidar, favorecer 

a troca de ideias e pontos de vista: para que o educando há uma reorganização do seu saber 

ao se deparar frente ao erro.
Concordamos com La Taille (1997, p.38) que enquanto professores, devemos 

encorajar as várias e inteligentes tentativas dos alunos em acharem as repostas certas, as 

teorias corretas, os procedimentos ecazes; devemos dar valor aos seus erros, aqueles 

realmente advindos de um processo legítimo de reexão, mas não devemos deixar de dizer 

que: o que você fez é interessante, porém não está correto, pois Piaget escreveu que o erro é 

uma fonte rica de aprendizagem e conhecimento, mas não é a única.

 METODOLOGIA DA PESQUISA
A natureza de nosso objeto de investigação é qualitativa, para compreender as 

concepções dos professores em relação ao erro no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática.
Tomamos como sujeitos de nossa pesquisa, 03 professores que atuam na mesma 

escola pública, da rede estadual de Cuiabá-MT, situada na zorna urbana da referida cidade.
Os professores participantes da pesquisa têm em média 40 anos de idade, e todos tem 

como formação acadêmica Licenciatura em Matemática. Dois professores atuam há mais de 

10 anos, enquanto que, o outro, há menos de 05 anos. Todos os professores pesquisados 

possuem especialização em Educação. 
 Em relação à jornada de trabalho, ambos trabalham, no total, 20h/aula na escola 

pesquisada, compondo o quadro dos funcionários efetivos, exercendo apenas a prossão de 

professores. 
A escola onde trabalham atende tanto o Ensino Fundamental I como o Ensino 

Fundamental II, nos turnos matutino e vespertino. No quadro prossional, a escola conta com 

15 professores efetivos e 20 professores contratados. Quanto aos alunos, estão matriculados no 

período letivo de 2016, aproximadamente 530 alunos. A média de alunos matriculados por 

turma é de 28. 

ANÁLISE DOS DADOS

Nesta pesquisa objetivamos compreender qual signicado é estabelecido pelo 

professor frente ao erro do aluno em situações de ensino e aprendizagem da Matemática.
Isto posto, elaboramos questionários que foram divididos em quatro blocos para que 

possamos melhor entender as concepções dos professores envolvidos na pesquisa, em 

relação ao erro.
Nessa direção, os dados serão apresentados, como mencionamos acima, em quatro 

blocos temáticos: Bloco A: O signicado do erro no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática; Bloco B: Os principais fatores que inuenciam o erro nas atividades Matemáticas; 

Bloco C: A identicação do erro nas atividades dos alunos e seus procedimentos; Bloco D: O 
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aluno percebendo o seu erro. 
De acordo com o Bloco “A”, ao perguntarmos aos professores participantes da 

pesquisa, que signicado tem o erro do aluno no processo ensino aprendizagem da 

matemática? Obtivemos as respostas que serão apresentadas no quadro I, a seguir:                   

     Quadro I -  O Signicado do Erro no Processo de Ensino e Aprendizagem Matemática  

Fonte: informações coletadas a partir das respostas ao questionário aplicado.

 

Professor  
 

Em sua opinião, que signicado tem o erro do aluno no processo ensino-
aprendizagem da Matemática? 

 

A
 

 

O erro me leva a reexão da minha pratica pedagógica. Procuro buscar novos 
meios para levar os alunos a melhor compreensão do conteúdo em questão e 
compreender de fato onde realmente eles erraram.

 
 

 

B

 
 

O erro serve como indicativo, não só, das aprendizagens que não foram 
alcançadas, mas também das aprendizagens que o aluno já construiu. Um exemplo 
seria um aluno que não consegue resolver determinada situação problema, mas 
que durante o process o de resolução tenha demonstrado conhecimentos de 
técnicas operatórias, algoritmos e outros conhecimentos matemáticos. Vejo o erro 
como uma possibilidade que me permite apontar “onde” e “como” preciso intervir 
para potencializar a aprendizagem dos meus alunos.

 
 

 

C

 
 

É por meio deste erro que o professor vai identicar se o aluno aprendeu ou não. E 
fazer suas intervenções para que o aluno entenda o conteúdo ensinado.
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De acordo com as respostas apresentadas no quadro I, percebemos que os 

professores “A” e “B” sinalizam ideias calcadas na teoria construtivista em relação ao erro no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. Para os professores” e “B” o erro é visto 

como um ente pedagógico que deve ser considerado tanto em função da aprendizagem do 

aluno, se o aluno realmente aprendeu, como para propiciar a reexão da prática do professor, 

funcionando tal qual um diagnóstico para o fazer docente. Nessa perspectiva, Abrahão (2004, 

p.59) pontua que “para o educador o importante é dar-se conta do que, de fato, o aluno 

aprendeu e do que não aprendeu, e a partir dessas constatações, investir esforços para atingir 

os objetivos. ”
Contudo, o professor “C”, a partir de sua fala, nos remete há uma ideia tradicional e  

positivista, em relação ao erro e o processo de aprendizagem, pois acentua que o erro revela 

apenas se houve a absorção ou não dos conteúdos. Dessa forma, compreendemos que, 

mesmo diante do esforço dos docentes em rever suas concepções, o erro ainda é entendido 

de forma unilateral, como constatação da aprendizagem, apenas para mediar a 

aprendizagem. Para Pinto (2009, p.12) esta concepção traduz a ideia de há uma avaliação 

seletiva, onde o erro tem um papel delimitado pelos resultados.
No Bloco B, perguntamos, aos professores quais são os principais fatores que 

inuenciam o erro nas atividades matemáticas, eles responderam conforme, descrito no 

quadro II abaixo:



Quadro II - Os principais fatores que inuenciam o erro nas atividades Matemáticas.

 

  Fonte: informações coletadas a partir das respostas ao questionário aplicado.

As respostas do quadro II, revelam concepções distintas em relação aos fatores que 

inuenciam o erro nas atividades matemáticas. Para o professor “A”, os fatores englobam 

diversos aspectos, como a prática pedagógica, a falta de atenção e o desinteresse do aluno. 

Em relação a prática pedagógica, partimos do pressuposto, conforme pondera Costa (p. 66), 

de que o professor em suas práxis deve tornar-se um mediador de desenvolvimentos cognitivos 

e de habilidades, ou seja, o erro de aprendizagem, quando identicado, viabiliza o exercício 

da reexão e a via de construção de um novo conhecimento.
Os professores “A” e “C” convergem em que a falta de atenção do aluno pode fazer 

com que o aluno erre. Nesse caso, Davis (1991, p.202) pondera que são erros de 

procedimentos, que são cometidos por emprego ou aprimoramento de conhecimento que 

podem ocorrer por distração ou por falta de treinamento.
Podemos notar que na fala do professor “B” impera o sentido negativo da matemática, 

que prevaleceu durante muito tempo, dentro e fora dos muros escolares. No entanto, temos 

presenciado mudanças signicativas no contexto do ensino e aprendizagem da matemática 

Como preceitua Muniz (2014, p.03) é necessário despertar novamente o gosto pela 

matemática e que cada um possa descobrir seu verdadeiro potencial em produzir 

conhecimento. Disso depende a formação do futuro cidadão, rumo a constituição do homem 

integral. 
No quadro III, transcrevemos as respostas dos professores pesquisados, em relação a 

identicação do erro nas atividades dos alunos e como procedem em tal situação:

Quadro III - A identicação do erro nas atividades dos alunos e seus procedimentos

   

 Fonte: informações coletadas a partir das respostas ao questionário aplicado.

 
Professor 

 
Para você, quais os principais fatores que influenciam o erro nas 

atividades Matemáticas? 

 
A 

 
Acredito que são vários fatores como a prática pedagógica a qual o 
conteúdo foi apresentado, a não compreensão de conhecimentos 
prévios que deveriam estar assimilados pelos alunos e de necessidade 
primordial para a compreensão do novo saber e a falta de atenção e 
interesse do aluno. 
 

 
B 

 
Acho que envolve o medo da matemática e a baixa autoestima em 
relação a sua aprendizagem, bem como a falta de contextualização, 
significação e sentido para o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. 
 

 
C 

 
Pode ser por distração; uma dificuldade de raciocinar; não consegui 
montar o algoritmo ou tem dificuldade de interpretar o texto. 
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Professor
 

 

Ao identicar um erro nas atividades de seu aluno, como você procede?   

 

A  
 

Analiso o que zeram de errado, vericando se foi um erro geral na sala, ou 
se foi apenas alguns alunos e procuro revisar pelo menos o essencial.  

 

 B
 

 Ao perceber o erro durante as aulas, procuro reconhecer o
 

tipo do erro e 
o que possa ter levado a cometê -lo, de modo que eu organize ações e 
intervenções pedagógicas que ajudem os alunos a saná-lo.

 
 

 
C

 
 
 

Primeiro eu círculo o erro com uma caneta de cor preta, para que ele 
localize onde está o erro. Depois faço as interferências necessárias. 

 
 

 



    Os professores “A” e “B” ao identicarem o erro nas atividades, assumem uma postura 
baseada na concepção tradicional de ensino, visto que, o erro não é concebido como 
indicador de lacunas no desenvolvimento cognitivo do aluno em seu percurso formativo e sim 
é um erro que é entendido como sinal de falta de habilidades, de não entendimento do 
conteúdo ensinado. 

Concordando com Pinto (2009), que os professores, geralmente, tendem a lidar com o 

erro a partir de uma concepção essencialmente empirista, sobretudo, corretiva, observamos 

que isso traz como consequência a não realização construtiva do erro de aprendizagem.
Por outro lado, ao analisarmos a fala do professor “B”, percebemos que tem uma 

concepção bastante próxima de uma visão construtivista do conhecimento. Notamos 

também uma disposição em redimensionar sua prática pedagógica fazendo com que o erro 

seja um termômetro da aprendizagem do aluno, apontando quando e como o professor deve 

agir. 
Pinto (2009, p.10) explica que um dos princípios estruturantes dessa abordagem 

construtivista é a concepção do erro como hipótese integrante da construção do 

conhecimento pelo aluno, representando um reexo do pensamento do aluno, uma 

manifestação positiva de grande valor pedagógico.
Na tentativa de compreender como o aluno percebe que errou e de que maneira o 

professor evidencia as situações de erro aos alunos, estabelecemos a seguinte questão: como 

o aluno percebe que errou? No quadro IV a seguir, buscamos sistematizar as respostas.

Quadro IV - O aluno percebendo o seu erro.

Fonte: informações coletadas a partir das respostas ao questionário aplicado.

Face as repostas, acreditamos que os professores “A” e “C” compartilham uma visão 
mecânica de ensino e aprendizagem, prevalecendo a aplicação de procedimentos 
burocráticos de correção dos erros, que pouco contribuem para a aprendizagem signicativa 
do aluno. Para Cury (1999, p.143), os professores parecem seguir o caminho tradicional, 
acentuando a preocupação com a correção do produto nal de forma pronta e acabada.

A interpretação da fala do professor “B” nos faz compreender que o aluno, tendo 
descoberto o seu erro, vai pensar um pouco sobre ele e, quando vem discuti-lo com o professor, 
terá condições de aprender a partir da explicação sobre o erro. Abrahão (2004, p.48) salienta 
que a intervenção do professor ao realizar a correção das atividades, deve se dar de modo 
desaador, questionando a respeito das hipóteses apresentadas e trazendo novas situações 
para que os alunos possam confrontar com suas respostas anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando os objetivos desta pesquisa, foi possível compreender as concepções dos 

professores participantes, em relação ao signicado do erro na disciplina de matemática. Por 

meio dos relatos dos professores entrevistados, concebemos que o erro é visto como uma pista 

para entender os caminhos que o aluno percorre para conhecer, devendo ser reetido junto 

aos alunos, para superar e avançar na aprendizagem.
As contribuições da teoria Piagetiana, possibilitaram a reconsideração do papel do 

erro no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao professor repensar sua prática e 

o aprendizado da matemática. Nessa perspectiva, o erro deixou de ser simplesmente casual e, 
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Professor 

 
Como o aluno percebe que errou? 

 
A 

 
Na própria sala de aula nas correções de atividades.  

 
B 

 
Fazendo questionamentos que o leve a perceber o erro. Como exemplos e 
contraexemplos. Peço que faça novamente a leitura da questão e o 
processo de resolução. 
 

C Após visualizar o (os) círculo (os), eles vão acompanhando a correção.  

 



passou a ser considerado como parte do processo de construção do conhecimento. 
Nessa direção, podemos armar que os erros também não evidenciam apenas o que 

os alunos não sabem, pelo contrário, eles fornecem pistas sobre como os alunos aprendem e 

compreendem determinado conteúdo. A concepção de erro ao longo da história da 

educação foi sempre vista sob o aspecto negativo, agora não mais. 

Percebe-se que o professor tem aplicado o seu conhecimento formal da Matemática 

para poder compreender as construções realizadas pelos alunos, e a partir dessas, realizar 

análises que contemplem aos alunos a apropriação adequada de conceitos e ideias 

matemáticas. 

Ao observar como os alunos resolvem um determinado problema ou situação 

matemática e investigar como tal desenvolvimento ocorre, o professor tem a oportunidade 

de reetir sobre processos de aprendizagem e também de ensino, direcionando esforços por 

possíveis metodologias, que ajudem a melhorar a qualidade da Matemática, a partir do 

momento em que identica as diculdades de seus alunos. 
Assim, aqueles professores que adotam uma visão da Matemática como um campo 

de conhecimento em contínua expansão, sujeito a revisões e críticas, consideram, em geral, 

a aprendizagem como a construção ativa do conhecimento e a exploração autônoma de 

problemas. Portanto, consiste em atividade de descoberta permanente, permitindo ao aluno 

ampliar sua visão a respeito do seu próprio desenvolvimento, propiciando a reexão dos 

passos na busca de soluções para os problemas.
Nesta perspectiva, os erros apresentados pelos alunos são tratados como estágios 

essenciais à investigação de problemas que podem vir a ser explorados tanto pelo professor 

como pelos próprios alunos, para ampliar descobertas e para debater os conceitos 

envolvidos em um determinado problema matemático.
Importantes são as contribuições das concepções construtivistas do erro, que veem 

neste a mola propulsora da descoberta, da invenção, da criatividade e da dinamicidade do 

conhecimento. 
Concluímos, que uma educação cada vez mais inclusiva, que prioriza a 

aprendizagem de todos os alunos, não aceita mais os modelos tradicionais de ensino e 

tratamento do erro. Contudo, o professor que ainda percebe o erro como sinal do fracasso do 

aluno e o acerto como garantia de aprendizagem, deve repensar sua prática e buscar se 

aproximar da realidade da escola e sobretudo conhecer os estudos desenvolvidos sobre os 

processos cognitivos envolvidos na aprendizagem.
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RESUMO
A classicação de cor no Brasil é uma questão polêmica e que vem 
sendo debatida por estudiosos e acadêmicos. Dentro desta perspectiva 
e no intuito de contribuir para o debate a presente pesquisa traz em seu 
conteúdo no primeiro momento a origem do preconceito racial através 
de teorias racistas, teorias estas que nascem no século XIX, assim como a 
teoria de branqueamento no caso brasileiro no inicio do século XX. 
Dando continuidade e como complementação apresentamos o 
conceito de identidade cultural, o negro e autoestima no ambiente 
escolar, a composição étnica e o perl racial do povo brasileiro, bem 
como a complexidade de autoclassicação dos afrodescendentes. 
Para nalizar e contribuir para a discussão acerca da questão cor, raça 
ou origem foi realizada uma pesquisa de campo nas turmas de 3º anos A 
e E do Ensino Médio Integrado à Educação prossional e à analise dos 
dados coletados dos mesmos.

Palavras-chave: Identidade. Miscigenação. Diversidade. Cor/raça. 
Autoclassicação. 

ABSTRACT

The color classication in Brazil is a polemic issue and it has been debated 
by scholars and academics. Within this perspective and in order to 
contribute to the debate, this research at rst brings in its contents the 
origin of racial prejudice through racist theories, which were born in the 
nineteenth century, as well as the theory of bleaching in the Brazilian case 
at the beginning of the twentieth century. Right after this part (and as a 
complement)  this research introduces the concept of cultural identity, 
black people and their self-esteem in the school environment, the ethnic 
composition and the racial prole of the Brazilian people, as well as the 
complexity of the afro-descendants' self-classication. In order to nalize 
and also contribute to the discussion of issues about color, race or origin, a 
survey was conducted with third-year students of Secondary School 
Integrated to Professional Education (classes A and E), and it was 
collected the analysis of the student data.

Keywords: Identity. Miscegenation. Diversity. Color/race. Self-
classication.
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INTRODUÇÃO
A origem do termo cor ou raça tem levado muitos pesquisadores a discutirem o assunto, 

pois, há insatisfação em relação aos termos, branco, preto, pardo, amarelo e indígena, 

utilizados nos recenseamentos do IBGE. Uma boa parte da população não se identica com 

nenhuma dessas categorias ou mesmo não gostam desses termos.  O termo raça, por exemplo, 

traz uma dimensão discriminatória para muitos, levando o indivíduo a associar o termo ao 

racismo. 
Com relação à cor, o povo brasileiro caracteriza-se por uma grande mistura, haja visto, 

que o Brasil  é produto de um processo histórico que se caracteriza pela pluralidade cultural, e 

os principais grupos desse cenário são: o branco europeu, os indígenas e os negros africanos. A 

miscigenação desses três grupos étnicos deu origem a uma gama de categorias usadas para 

classicar a cor de pele da população brasileira. O contato desses três grupos construiu um país 

miscigenado, feito de diferentes populações humanas, multifacetado, marcado pela 

incompatibilidade, daí a diculdade que encontram, por exemplo, os afrodescendentes a não 

se situarem como parte da construção da identidade nacional, uma vez que não se veem 

parte dessa identidade, pela própria situação que vivem, à margem da sociedade. Os efeitos 

mais perversos estão no preconceito estabelecido pela sociedade em que vivemos e 

construídos por teorias racistas no nal do século XIX.
Dentro deste contexto a presente pesquisa tem o objetivo de mostrar como se deu o 

processo histórico das teorias racistas, que tinha como objetivo branquear a população 

brasileira, construindo conceitos onde a cor ou raça e origem, determinava o sucesso de 

brancos e o fracasso de negros e indígenas. Para os últimos, esse processo deixou marcas 

perversas ao ponto de construir uma ideia de rejeição e insatisfação com o fenótipo e a cor da 

pele daqueles que foram colocados à margem da construção histórica do nosso país. De 

acordo com esta perspectiva o trabalho vem elucidar, através de dados estatísticos, essa 

questão, vericando como os alunos negros se veem com base na origem e cor da pele.  

AS TEORIAS RACISTAS DO SÉCULO XIX QUE LEVARAM A CONSTRUÇÃO 
DO PRECONCEITO RACIAL

Teorias são levantamentos feitos através de pesquisas  que levam  estudiosos a 

buscarem   respostas para  determinado assunto  e nem sempre aceitas por muitos. As 

doutrinas  raciais do seculo XIX,  por exemplo, deram origem ao preconceito racial contra a 

população negra de forma perversa e desumana.
Devemos rever o contexto histórico das teorias racistas importadas da Europa e dos 

Estados Unidos no nal do século XIX para que possamos entender a origem do preconceito.         
A elaboração de teorias racistas teve inicio no nal do século XIX. Segundo Menezes 

(2002, p. 99) três escolas emergiram nesse período: a etnológica - biológica, a histórica e o 

Darwinismo Social.
A teoria etnológica – biológica relacionava a inferioridade das raças às diferenças 

físicas, podendo explicar outras diferenças culturais. Para comprovar suas elaborações, 

cientistas dedicavam parte de seus estudos a medir crânios e esqueletos, na busca de provar a 

correlação entre os caracteres inatos e culturais, levando a uma acentuação do caráter 

primitivo de determinadas raças (SKIDMORE, 1976 apud MENEZES p. 99).
A histórica denia as raças como estando permanentemente diferenciadas umas das 

outras, armando que ao longo da história teria havido o triunfo das raças criadoras (anglo 

saxônico). Essa corrente mantinha o culto ao arianismo, acreditando que a população anglo-

saxônica teria alcançado o mais alto nível de civilização, passando de maneira “natural" a 

conquistar o mundo de modo crescente (SKIDMORE, 1976 apud MENEZES p. 99).
Darwinismo social: segundo a qual as raças humanas haviam passado por um processo 

evolutivo em que as raças superiores teriam predominado e as inferiores estavam fadadas ao 
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desaparecimento (SKIDMORE, 1976 apud MENEZES p. 99).
De acordo com Menezes (2002 p. 99) todas essas teorias vieram a contribuir para a 

consolidação do estereótipo do negro no imaginário social. Assim, criou-se uma imagem 

negativa, acreditando que a distinção moral estava contida na essência racial. Os negros 

foram estigmatizados no imaginário social como inferiores. O autor ressalta que o preconceito 

racial desencadeia uma ação perversa retirando do sujeito toda a possibilidade de 

reconhecimento e mérito, daí muitas vezes o distanciamento por parte dos negros, das suas 

matrizes culturais africanas, negando a sua origem através da cor, quando este, mesmo tendo 

a cor negra se atribui a cor parda ou morena. Insatisfeito e desconfortável na sua condição de 

negro, este procura atribuir outra cor que não seja a sua, procurando miscigenar-se, diluindo 

assim suas características raciais.
Para efeito de esclarecimento, o termo raça segundo Telles (2004 p. 17) dentro da 

sociologia, é uma construção social, com pouca ou nenhuma base biológica. A raça existe 

apenas em razão das ideologias racistas. Como arma Gomes (2012, p. 45) o movimento negro 

e alguns sociólogos usam o termo raça não alicerçados na ideia de raças superiores e 

inferiores, mas a usam como uma nova interpretação que se baseia na dimensão social e 

política do referido termo.
Como podemos ver todas essas teorias alicerçaram o preconceito que ainda 

permeiam as relações sociais entre negros e brancos.

IDENTIDADE CULTURAL
A identidade cultural envolve todos os aspectos relacionados aos elementos da 

cultura de uma determinada sociedade ou um povo, tais, como traços culturais, que são 

unidades de uma cultura que formam o complexo cultural dentro de uma determinada área 

cultural obedecendo a padrões de comportamentos próprios. São esses elementos que 

identicam a identidade nacional de um povo.
Segundo Souza (2012) “a identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e 

patrimônios simbólicos historicamente compartilhados que estabelece a comunhão de 

determinados valores entre os membros de uma sociedade”. 
Assim, nossa identidade cultural, que é a construção que se faz de atributos culturais se 

caracteriza pelo conjunto de elementos adquiridos pelo indivíduo através da herança cultural 

dos portugueses, índios e negros.
Segundo Munanga (2002 p. 3)

A elaboração de uma identidade empresta seus materiais da história, da 
geograa, da biologia, das estruturas de produção e reprodução, da 
memória coletiva e dos fantasmas pessoais, dos aparelhos do poder, das 
revelações religiosas e das categorias culturais.

Dentro deste contexto “os afros descendentes encontraram diculdade para canalizar 

politicamente sua identidade cultural” (MUNANGA, 2002 p. 2). Essa diculdade leva o afro 

descendente a não se situar como parte da construção da identidade nacional, uma vez que 

não se veem parte dessa identidade, pela própria situação que vivem, à margem da 

sociedade.
A falta desse reconhecimento por parte do próprio grupo e da sociedade infringe 

situações de opressão de maneira cruel e desumana. Como arma Munanga (2002, p. 4) o 

conceito de identidade está ligado ao conceito de diversidade, uma vez que esta envolve 

cidadania, raça, etnia, gênero e sexo.  
A consciência da diversidade e do contraste do outro nesse sentido evidencia essas 

diferenças.  O olhar que lançamos as diferenças entre nós sejam elas de pertencimento a 

determinada classe social, gênero, raça, etnia ou orientação sexual, é cultural e socialmente 

estabelecida.
De acordo com Munanga (2002 p. 5) 
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A tese é a que nossa identidade é parcialmente formada pelo 
reconhecimento ou pela má percepção que os outros têm dela, ou seja, 
uma pessoa ou um grupo de pessoas pode sofrer um prejuízo ou uma 
deformação real se as pessoas ou sociedade que os rodeiam lhes 
devolvam uma imagem limitada, depreciativa ou desprezível deles 
mesmos.

A partir dessa análise podemos observar que essa imagem negativa vai reetir na 

autoestima do individuo causando sérios prejuízos, tornando-se uma poderosa arma de 

opressão. 

IDENTIDADE NEGRA E SUA AUTOESTIMA NO AMBIENTE ESCOLAR
Destacam-se nos discursos e na discussão a respeito da cor, raça e etnia a identidade 

negra e sua construção/reconstrução positiva superadora de discriminação. Não é fácil 

desconstruir algo que vem de séculos.  De acordo com Lucena e Lima (2009, p. 37) a reexão 

sobre “identidade” pressupõe sempre uma contextualização densa das especicidades das 

relações sociais vividas pelos indivíduos envolvidos. Assim sua autoestima esta ligada a essas 

especicidades que os levam muitas vezes a uma baixa autoestima. 
De acordo com Barros (2006) “a autoestima como diz Boff, revela a maneira concreta 

como é o ser humano, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo 

com os outros.” 
Neste sentido a autoestima do negro é abalada, pois o mesmo não se vê parte dessa 

multiplicidade com o outro. O negro faz parte dessa multiplicidade na construção da 

identidade cultural no sentido que contribuiu  através  de seus  credos, sentimentos, alegria, 

pensamentos, mas, infelizmente, não se  vê como parte desse todo que  é  a cultura  nacional.
Essa permissividade de abalo da autoestima começa ainda criança. A socialização é 

necessária para o desenvolvimento do individuo. Esse processo se da ao nascer e ao longo da 

vida vai se consolidando. A escola nesse sentido como instituição que constrói parte da 

identidade do ser e pertence ao mundo do individuo tem um importante papel nesse processo. 
De acordo com Menezes (2002 p. 1) “a escola é responsável pelo processo de 

socialização infantil no qual se estabelecem relações com crianças de diferentes núcleos 

familiares. Esse contato diversicado poderá fazer da escola o primeiro espaço de vivencia das 

tensões raciais.”
Assim, é evidente que a escola necessita de um olhar diferente na sua conduta para 

com o individuo, pois é nesse processo de construção de identidade, desenvolvimento 

emocional, cognitivo e social que o sujeito desenvolve sua personalidade, e nesse sentido 

podem incorporar mais facilmente as mensagens com teor discriminatório que em outros 

ambientes.
De acordo com Romão ( 2001, apud  MENESES, 2002 p. 12 ) a escola deve  investir no 

processo educativo na busca pelo reconhecimento de acesso ao resgate da auto estima, da 

autonomia  dos alunos negros, pois é ponto de encontro e embate das diversidades étnicas.
É preciso nesse sentido que a escola crie mecanismos que favoreça a incorporação 

dessas diferenças étnicas no currículo escolar para diminuir os preconceitos diante das crianças 

negras e estimular o reconhecimento e valorização da contribuição africana no processo 

ensino aprendizagem.

COMPOSIÇÃO ETNICA BRASILEIRA 
O Povo é a expressão maior das cores do Brasil, um país, que é produto de um processo 

histórico que se caracteriza pela pluralidade cultural. Como enfatiza Saldanha e Verneck no 

documentário: Raízes do povo brasileiro “Há mais povos nas raízes do Brasil do que nos países do 

mundo”. Embora seja uma verdade, os principais grupos desse cenário são: o branco europeu, 

os indígenas, os negros africanos. Figura 3 logo abaixo  O contato desses três grupos construiu .
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um país miscigenado, feito de diferentes populações humanas, multifacetado, marcado pela 

incompatibilidade, levando à formação de uma hierarquia de classes que deixa evidente a 

distância entre colonizadores e colonos. 
Os índios, e, em especial os negros foram os que mais sofreram nesse processo. Seu 

cotidiano coloca-o a frente de situações que evidenciam o preconceito e o descrédito que o 

situam a margem da sociedade e da exclusão social.

Perl racial brasileiro

O perl racial brasileiro atual aponta o crescimento do número de indivíduos que se 
classicam como pardos e pretos. 

De acordo com Lamarca e Vetorre ( 2012 p.1)

O Censo 2010 detectou mudanças na composição da cor ou raça 
declarada no Brasil. Dos 191 milhões de brasileiros em 2010, 91 milhões se 
classicaram como brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como 
pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. Registrou-se 
uma redução da proporção de brancos, que em 2000 era 53,7% e em 
2010 passou para 47,7%, e um crescimento de pretos (de 6,2% para 7,6%) e 
pardos (de 38,5% para 43,1%). Sendo assim, a população preta e parda 
passou a ser considerada maioria no Brasil (50,7%).

Assim observa-se através da pesquisa que o perl racial brasileiro vem mudando. Reetir 

sobre essas mudanças é extremamente importante para entender a atual composição racial 

brasileira. Com todas as diculdades encontradas os indivíduos com os traços do fenótipo 

negro já conseguem fazer uma auto-atribuição de sua categoria em relação à cor, muito 

embora muitos se classiquem como pardos, mas se consideram morenos, por falta de 

apresentar essa categoria de cor. O que é preciso reetir é como o IBGE pode mudar essa atual 

conguração em relação aos dados sobre cor e raça.

Categoria cor /raça

Embora o IBGE pesquise a questão de classicação de cor  desde 1872,   Schwartzman 
(2010, p.1) arma  que  “o tema da cor ou raça tem sido pesquisado recentemente pelo IBGE  
em termos da “cor das pessoas”, com alternativas de “branco”, “ preto”, “ pardo” e “amarelo”, 
e mais a categoria de “indigena”. Existe grande insatisfação com estas categorias, levando 
muitos a não se autodenominarem dentro de uma determinada categoria.

Nesse sentido não se chega a um consenso sobre a classicação por categorias de cor 

dos brasileiros, uma vez que o Brasil é um país multirracial. Há uma diculdade em denir quem é 

preto, branco, indígena no país. O Brasil é uma complexidade de cores que até a nós mesmos é 

difícil uma autodenominação, por isso há divergências de classicação de cor utilizadas pelos 

afros descentes.
Seria necessário nesse sentido como destaca Castro (2010 p. 34) “estabelecer critérios 

especícos e respaldo cientico para que cada indivíduo tenha uma visão  ou percepção 

analisando a  que cor, raça ou grupo  especico  pertence”.
Dentro das discussões  academicas como já  dito acima  e mesmo em nosso  dia a  dia 

é dicil estabelecer  critérios em todos os sentidos. Envolve varios fatores desde  a não 

aceitação por parte de muitos, não se aceitando como preto/negro ou ainda por não  

conseguir se denir em uma determinada cor ou raça. Essa diduldade encontrada  é muito 

complexa. 
As  teorias  racistas  elaboradas no nal do seculo  XIX contribuem de forma signicativa  

para  a construção da ideia   de negação da identidade do individuo  mantendo-o preso a 

essses conceitos que  inviabiliza o reconhecimento por parte do negro de sua condição racial e 

social.
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Classicação racial

A classicação de cor de origem europeia e/ou africana no Brasil e sutil é complexa ( 
WOOD ; CARVALHO, 1994, p. 4). Essa complexidade  se reete  quando se formula questão 
abertas relacionadas a cor . Há uma diculdade  na autoclassicação da cor quando se 
oportuniza ao individuo  expressar de forma  aberta sua cor. Como destaca Fonseca (2004 p 
56,)  a sociedade brasileira tem que lidar com uma gama maior de classicações por cor, 
devido a seu processo de miscigenação e a tentativa de se omitir, através da política de 
branqueamento, as ascendências africana e indígena de parcela signicativa da população.

Como se pode ver esse processo tem suas origens na política de branqueamento bem 

como nas teorias raciais que desencadeiam uma negação da cor quando este tem em suas 

origens a matriz africana. De acordo com Wood e  Carvalho ( 1994, p.9 ) acredita-se que a  

tendência do individuo a  se autoclassicar nas cores mais próximas   a cor branca estejam 

associadas à ascenção social. A partir dessa  analise pode-se perceber que muitas vezes  a 

negação da cor  esta realmente associadada a condição de negação de sua origem . È um 

processo bastante complexo que envolve fatores culturais, sociais, políticos e econômicos.

METODOLOGIA

A necessidade de  fazer essa pesquisa, se deu em razão de observar no ato da 

matricula de 2011 na instituição escolar em que trabalho a não aceitação  das categorias com 

relação a cor. Muitos consideravam preconceituosos os termos do IBGE, que estavam sendo 

utilizados como referência na classicação. 

A partir dessa observação, o que me instigava era o fato de ter ocorrido tantas 

diculdades de determinar uma categoria que pudesse identicar uma cor no momento da 

autodeclaração. Assim, busquei primeiramente, fazer um levantamento de fontes teóricas 

através de pesquisas bibliogracas em livros,  artigos, monograas,  teses e revistas  já 

publicadas por  especialistas sobre o assunto. 
Com esse levantamento pude perceber que esse processo não é uma tarefa facil, visto 

que os estudos mostram que a maioria da população brasileira apresenta essa diculdade, 

tornando-se assim complexo classicar a cor da pele. 
Para investigar essa questão, elaborei um questionário com perguntas abertas e 

fechadas sobre cor e uma sobre origem. Apliquei individualmente para os alunos do Ensino 

Médio Integrado à Educação Prossional  (EMIEP), nas  salas  do  3º ano  A  e 3º ano  E, com a 

faixa etária  de   16 a 19 anos, na  Escola  Estadual  Dr. Artur A. Maciel no Municipio de Juina, 

localizada na  Rua Paulo Carneiro da Silva. Foram  entrevistados  32 alunos com os quais tinha 

um contato mais direto em razão de estar  trabalhado com os mesmo a  três anos. 
Antes de aplicar esse questionário, z uma previa exposição sobre o assunto que estava 

sendo investigado. Posteriormente o questionário foi aplicado de forma individual observando 
gestos e questionamentos sobre as dúvidas que surgiam. É importante destacar que em 
nenhum momento z interferência na escolha dos alunos pesquisados. Ouvia as perguntas e as 
dúvidas que ocorriam, anotava e sempre minhas respostas eram vagas, para não interferir na 
escolha do entrevistado.  

Na primeira questão pedia-se para o entrevistado “Como você deniria sua cor? A 
segunda questão estava relacionada a origem de sua  descendência e a última questão 
relacionada ao formulário do IBGE que traz as categorias de cor e raça. Depois de levantados 
todos esses dados foi feito uma análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo.

ANALISE DOS DADOS COLETADOS

Cor ou raça e origem 3º “A” e 3º “E” 
 

A primeira tabela refere-se à pergunta aberta sobre cor. Nesse levantamento 
apareceram sete termos que foram utilizados na identicação.
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Tabela 1- Denição de cor. 

Entrevistei 32 alunos, 10 responderam que eram todos de origem europeia e se 

classicavam como brancos e os outros 22 se auto classicaram nas variantes das cores branco- 

preto. Porém a categoria que apresentou preferência de escolha, foi o termo pardo, que está 

ligada aquela que mais se aproxima da cor branca.  Isso vem conrmar a inuencia do 

processo de branqueamento que está ainda arraigada na memória da população e  como 

arma  Rocha (2010 , p. 902 ) “o emprego terminológico carrega consigo a fundamentação de 

uma ideologia do embranquecimento”.
 A questão mais intrigante recai sobre a aluna que se denominou encardida, pois não 

se considerava nem branca, nem morena na sua denição de cor e segundo o IBGE não 

respondeu, tendo em sua origem materna bisavó indígena, bisavô materno europeu e bisavó e 

bisavô paternos europeus. No caso especico dessa aluna a mesma não conseguiu se 

identicar em nenhuma categoria preferindo se classicar como encardida, pois esse termo 

traz aspectos relacionados à sujeira, ou “coisa que não sai nunca mais”. 
 Essa classicação remete a negação da cor, por mais que aparentemente a mesma 

não se sinta diminuída com relação aos outros alunos, isso revela que ela não gosta da cor que 

tem. De acordo com Castro (2010, p.26) esse termo também apareceu entre as 143 categorias 

de cor encontradas no levantamento da PME Pesquisa Mensal de Emprego em 1998 em seis 

regiões metropolitanas que indicou algumas dimensões onde as categorias se enquadram. 

Entre elas o autor traz a dimensão Cor e Raça, implicada em duas formas distintas de 

autopercepção (como a pessoa se vê) e a percepção da visão dos outros sobre si. 

Considerando a análise do autor o temo encardido está relacionado ao fato de como a 

pessoa se vê. Nesse sentido a questão da identidade racial está intimamente relacionada, 

fazendo com que a pessoa não consiga se enxergar positivamente. Conforme arma Velho 

(1999 apud  CASTRO 2010, p. 35 ) 

A construção da identidade do indivíduo depende das experiências 
passadas por meio das retenções e lembranças, o que Gilberto Velho 
(1999) denomina como memória fragmentada, quando o sentido de 
identidade depende da organização desses pedaços fragmentados, ou 
seja, os fatos e episódios separados, quando agrupados, dão sentido a 
uma determinada identicação (p. 103). Assim, se um indivíduo negro 
passa ao longo da sua trajetória de vida, ouvindo referenciais negativas 
sobre sua aparência, tende a se aproximar do branco, iniciando-se a 
negação da sua cor, de seu tipo de cabelo e de seus aspectos culturais, 
os quais permeiam sua origem africana.  

Essa negação em muitos casos se da em virtude da construção negativa que foi 

construída ao longo da história por teorias racistas, daí o distanciamento, por parte dos negros 

de suas raízes culturais africanas. Segundo Rocha ([2010?] p. 902] “A negação da cor passa a 

ser uma necessidade  dos negros como elemento de armação e busca do reconhecimento 

social”
Analisando a segunda questão que era fechada e estava relacionada às categorias 

estabelecidas pelo IBGE - Pardo, Amarelo, Branco, Indígena e Preto: 12 se deniram como 

Respostas abertas - Como você  deniria sua cor? 

 Encardida  Branco Moreno Preto Negro Indígenas Pardo  Total 

Total 1 10 6 1 2 - 12 32 

 %        100% 
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Cor ou raça – Classificação IBGE 

 Branco   Preto Amarelo Pardo  Indígena Total 

Total 12     6       0     14       0 32 

Percentagem       100% 

 

branco, 6 como preto, 14 como pardos. Nenhum dos entrevistados se deniu como  amarelos 

ou indígenas.

Tabela 2 - Cor ou raça. Elaborado pela autora.

Se observarmos as duas tabelas, podemos identicar uma preferência pela categoria 

parda, apesar de ouvir alguns comentários de negação em relação ao termo, esse, ainda foi à 

preferência entre os alunos pesquisados. Esse termo é constantemente alvo de critica entre a 

população, o movimento negro e nos estudos e pesquisas sobre essa questão racial. 

Considerando a etimologia da palavra, esse é de fato um termo pejorativo.
De acordo com Silva e Leão (2012, p. 119)

Uma das primeiras referências ao signicado do termo pardo, segundo a 
historiadora Hebe Mattos, pode ser encontrada no dicionário 
Vocabulário português e latino (Bluteau, 1712), “onde pardo é denido 
como a cor entre branco e preto, característica do pardal de onde esse 
nome parece ter vindo. homem pardo: ver mulato” (Mattos, 2006, p. 49). 
Outros autores armam que o termo pardo  provém do latim, pardus, e do 
grego, pardos, signicando, nessas línguas, leopardo (Petruccelli, 2000). 
Apesar da falta de acordo sobre a origem do termo, o consenso parece 
ser de que o termo pardo é bastante antigo na história brasileira, uma vez 
que a carta de Caminha já se referia aos habitantes da terra como 
“pardos maneira avermelhados” (Petruccelli, 2000).

O termo data do século XVIII, mas no século XIX o mesmo foi utilizado no censo livre 

entre a população, que podia se classicar em: branco, preto, pardo e caboclo. Para os 

escravos havia duas categorias: pardos e pretos. Posteriormente os escravos livres passaram a 

se autoclassicar como “pardos livres”, numa referência a sua origem africana, mas que não 

signicava necessariamente uma origem misturada ou a cor de pele parda, mas  sim  ter 

nascido livre( SILVA ; LEÃO, 2012, p. 119).
No nal do século XIX, com o aparecimento  das teorias racistas e  a suposta 

superioridade da racial dos brancos, as elites latino-americanas identicavam na sua 

diversidade étnico-racial um empecilho para o desenvolvimento e a modernização nacional 

(VIANA1922, apud SILVA; LEÃO, 2012, p.  120).
A partir dessa criou-se a ideia que a mestiçagem seria a solução para o 

embranquecimento. Assim o termo carrega resquícios do processo de branqueamento da 

população construída no século XIX, fazendo com que a aproximação das características 

brancas seja privilegiada e muitas vezes apesar de não gostar desse termo é o mesmo que 

identica o afastamento da cor negra.
Como arma Silva e Leão (2012, p. 119) “historicamente os pardos compartilham uma 

situação socioeconômica parecida com a dos pretos, mas sistematicamente identicam 

menos discriminação racial do que esse grupo (Datafolha 2008).”
Esse distanciamento também aparece quando as respostas estão relacionadas à 

descendência, como veremos no tópico seguinte. 
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C om  relação  à  descendência dos a lunos do 3º “A” e 3º “E”  

O rigem  Bisavó 
m aterna  

Bisavô 
m aterno   

B isavó 
paterna  

Bisavô paterno 

Africana  3 4 5 8 

Europeia  19 23 19 19 

Ind ígena 8 3 7 5 

Asiá tico  0 0 0 0 

Sem  
resposta  

2 2 1 0 

Tota l  32           32 32 32 

 

Com relação à descendência dos alunos do 3º “A” e 3º “E

Na tabela sobre descendência é notório a preferência origem europeia. 

Tabela 3 - Elaborado pela autora.

Na descendência o processo de branqueamento está explicita, pois nota-se ai de  

forma signicativa o número de alunos que declaram em sua origem serem descendentes 

de europeus. Esse número expressivo da uma dimensão do processo de mestiçagem 

desenvolvido pela elite dominante no inicio do século XX com o incentivo a  vinda  de 

imigrantes europeus numa forma de embranquecer a população brasileira.  Como dito 

por Silva e Leão (2012, p. 120)  “no início do século XX, a mistura racial é ressignicada como 

solução para a construção nacional em diferentes países da América Latina”  
 Em alguns relatos pude constatar que a questão da cor não esta ligada a sua 

origem, mas a marca da cor com base nos conceitos que cada um tem com relação a 

esse tipo de identicação. Essa constatação foi permitida porque além do questionário 

após ter escolhido o tema da minha pesquisa escolhi um grupo especico de alunos que já 

tinha contato a três anos.
Percebe-se que ao denirem sua cor, levaram em consideração a marca da cor e 

não a origem de sua descendência. Cor morena foi usada para classicação em alguns 

casos, pois como arma Queiroz (2000, p. 8) o termo moreno desfruta de uma aceitação no 

Brasil. Silva (1996, p. 80, apud QUEIROZ (2000 p. 8) “observa que moreno é um termo de 

amplo uso entre os brasileiros, lembrando que até mesmo indivíduos fenotipicamente 

brancos preferem se autodenominar morenos.”
Para exemplicar como a questão da cor é problemática trouxe alguns casos 

abaixo:
O aluno que se declarou moreno na sua denição de cor e segundo o IBGE como 

preto. Aqui nota-se uma contradição, uma vez que se declarou moreno e preto. Ele 

preferiu o termo preto na colocação do IBGE, pois segundo ele o termo pardo tem um 

sentido pejorativo de sujo. Lembrando que ao aplicar o questionário os alunos levantaram 

essas questões. 
Outro aluno se declarou como moreno na sua denição de cor e segundo o IBGE 

como pardo. Esse aluno em questão se declarou pardo na questão do  IBGE, porque 

segundo ele não havia a alternativa morena, utilizando como  argumento que o termo  

pardo se aproximava mais da cor que ele havia se denido na questão aberta. Outro aluno 

se declarou como pardo na sua denição de cor e segundo o IBGE como branco. Aqui o 

aluno se contradisse, uma vez que o termo pardo estava nas alternativas do IBGE. 
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Um aluno se declarou como negro na sua denição de cor e segundo o IBGE como 

preto. Aqui o aluno usou a expressão negra na pergunta aberta, por achar o termo preto forte 

demais. Como se considera preto, e o mesmo o é, no IBGE ele se declarou como preto. Nesse 

sentido como o já  armado acima a  origem dos seus descendentes não traduz  a  cor que o 

aluno se deni. Isso revela uma identidade racial positiva, pois independente da origem a 

marca que ele carrega na cor da pele é a referencia para sua identicação.
Os demais alunos não apresentaram nenhum questionamento declarando-se como 

pardo, brancos ou pretos e apresentando  como  características essa cores.
Como salienta Bento (2002 p.1) descontente e desconfortável com sua condição de 

negro, o mesmo procura identicar-se como branco, miscigenar-se com ele para diluir suas 

características raciais.
Todos esses dados levantam questionamento quanto à atribuição de cor, origem e 

raça. Questões essas que não são fáceis de responder e permitem um debate profundo sobre 

o assunto. Os traços marcados por fenótipos negros a autoatribuição de cores apresentam 

mais diculdade aos traços dos fenótipos brancos.
Em relação ao fenótipo negro a autoclassicação da pigmentação da pele é mais 

difícil, pois ela vai da mais escura até mais clara, ou seja, em degrade, resultante do processo 

de miscigenação.
É mais difícil o negro se classicar porque a variação da cor negra tem muito mais  

categorias  tendo varias classicações , podendo citar algumas,  moreno escuro, moreno 

claro, pardo entre outras. Percebi isso nas entrevistas com meus alunos.
De acordo com Queiroz ( 2000 p. 1) 

Desde a realização do primeiro levantamento de informação sobre a 

raça no Brasil, em 1872 (Araújo,1987) os pesquisadores têm buscado 

apreender o signicado da diversidade de termos usados no cotidiano 

das relações raciais no país. Um dos eixos dessa discussão tem sido a 

crítica à simplicação das categorias de classicação racial utilizada 

pelas pesquisas ociais, em comparação com a riqueza da terminologia 

usada pela população para denir sua própria cor. 

Pode-se perceber na fala do autor que pesquisadores discutem a classicação racial 

utilizada pelas pesquisas ociais e atestam que existe uma riqueza de termos utilizados pela 

população para denir sua cor, mas que não é levada em consideração pelos  órgãos 

competentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa foi possível perceber que as pessoas ainda têm diculdade em 

denir sua cor, uma vez que no Brasil em função da miscigenação marcante é difícil uma 

classicação. As dúvidas de autoatribuição nos traços de fenótipo negro são maiores com 

relação à cor, a autoclassicação da pigmentação da pele é mais difícil, pois ela vai da mais 

escura até mais clara, ou seja, em degrade, resultante do processo de miscigenação, daí a 

complexidade  da  autoatribuição a partir da sua condição racial. Pode-se perceber assim 

que por ter essa complexidade é que levaram em consideração a marca da cor com base nos 

conceitos que cada um tem com relação a esse tipo de identicação e não a origem  da sua  

descendência. Isso revela uma identidade racial positiva, pois independente da origem a 

marca que ele carrega na cor da pele é a referencia para sua identicação.
A questão não está somente ligada à diculdade de se atribuir cor, raça ou origem, 

mas também a questão de em muitos casos o negro não se reconhecer como parte 

integrante da identidade negra. A classicação remete a negação da cor e da sua própria 

condição de negro e parte integrante da cultura afrodescendente.  Os dados de origem, por 

exemplo, revelam diferenças signicativas, pois mostram como é difícil entender esse processo 

de autoatribuição. Esses dados embora não tão profundos abrem caminho para que se 
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possam identicar situações de discriminação, que parecem afetar grupos de negros, pardos 

e indígenas.
Discriminações estas que principalmente são vistas no ambiente escolar onde, 

querendo ou não, é um ambiente de socialização em que o processo de construção de 

identidade, desenvolvimento emocional, cognitivo e social faz com que sujeito desenvolva 

sua personalidade e, nesse sentido, possa incorporar mais facilmente as mensagens com teor 

discriminatório do que em outros ambientes. Esse contato diversicado poderá fazer da escola 

o primeiro espaço de vivencia das tensões raciais. Assim é evidente que a escola necessita de 

um olhar diferente na sua conduta para com os indivíduos, partindo do principio de que se 

deve construir um ambiente de respeito pelas diferenças, buscando valorizá-los em suas 

múltiplas identidades. 
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RESUMO
Este trabalho apresenta um recorte das discussões e análises advindas 
da pesquisa de doutorado que estuda a atuação política de Dante de 
Oliveira (1952-2006), personagem importante no cenário público 
brasileiro nas décadas de 1980 e 1990 e grande responsável pelo 
processo de redemocratização do Brasil. O estudo foca em particular o 
questionamento a respeito de quais seriam as coincidências e as 
articulações entre as propostas desenvolvidas na área de educação na 
gestão de Dante de Oliveira frente à prefeitura de Cuiabá (1992-1994) e 
a proposta estadual, como governador do estado de Mato Grosso (1995-
2002). Quanto a opção metodológica, a pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa, para cuja consecução procedeu-se entrevistas semi-
estruturadas com 13 sujeitos que zeram parte de seu convívio familiar, 
social e político-partidário, e a uma análise criteriosa de fontes 
documentais e iconográcas, utilizando-se as técnicas de história oral. 
Assim as Políticas Educacionais da SME/CUIABÁ E NA SEDUC/MT são 
abordadas enfocando o contexto político e os desaos que apontavam 
à necessidade de outras formas de conceber e organizar os serviços 
oferecidos à população mato-grossense em plena fase de consolidação 
democrática do país e os principais avanços e conquistas da área de 
educação.

Palavras-chave: Educação: Cuiabá e Mato Grosso, Desao de 
Redemocratização.

ABSTRACT
This paper presents part of the discussion and analysis stemming from the 
doctoral research studying political action Dante de Oliveira (1952-2006), 
an important character in the Brazilian public arena in the 1980s and 1990s 
and largely responsible for the democratization process in Brazil. The study 
focuses in particular questioning the respect of what were the 
coincidences and the joints between the proposals developed in 
education in Dante de Oliveira front the city of Cuiabá (1992-1994) and 
the state proposal, as state governor Mato Grosso (1995-2002). The 
methodological option, the study was a qualitative approach to the 
achievement of which proceeded to semi-structured interviews with 13 
individuals who were part of their family, social and political-party 
interaction, and a careful analysis of documentary and iconographic 
sources, using the techniques of oral history. So the Educational Policies of 
SME / CUIABÁ AND SEDUC / MT are addressed focusing on the political 
context and the challenges that pointed the need for other forms of 
design and organize the services offered to the Mato Grosso. population 
full democratic consolidation phase of the country and major advances 
and achievements of education.

Keywords: Education: Cuiabá and Mato Grosso, Redemocratization 

Challenge.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta um recorte da análise desenvolvida na tese de doutoramento 

que teve como objetivo estudar a trajetória política de Dante de Oliveira (1952-2006), 

personagem importante no cenário brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, no contexto do 

processo de redemocratização nacional. Essa temática articula-se à linha de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (PPFH-UERJ).
A delimitação aqui proposta insere-se no questionamento a respeitos de quais seriam 

as coincidências e articulações, entre as propostas desenvolvidas na área de educação na 

gestão de Dante de Oliveira frente à prefeitura de Cuiabá e a proposta estadual, 

compreendendo o último mandato na gestão municipal e a Política Educacional 

desencadeada na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, quanto Dante de 

Oliveira foi eleito governado.
A minha opção por essa temática não se deu aleatoriamente.  O empenho pela 

eleição de Dante de Oliveira para a prefeitura de Cuiabá era movido pela possibilidade 

concreta de superarmos as correntes ideológicas conservadoras no estado de Mato Grosso.
Naquela época, havia pressão para que educadores e dirigentes escolares se 

liassem ao Partido Democrático Social (PDS). Por não compactuar com os ideais políticos 

vigentes, atravessava momentos de perseguição política enquanto professora e produtora 

cultural, situação agravada quando fui eleita para diretora da Escola Estadual Antônio Cesário 

de Figueiredo Neto (1º e 2º graus), em 1984, em Cuiabá, mesmo sem amparo legal. A minha 

participação na campanha para diretora simbolizava um protesto frente ao sistema 

autoritário imposto às escolas, que eram loteadas entre os deputados governistas para 

indicarem seus dirigentes, consequentemente, seus apadrinhados políticos.
Em represália, fui colocada à disposição da Delegacia Regional de Ensino, onde 

executava um serviço meramente burocrático – mesmo sendo concursada para atuar na 

Educação –, em uma sala minúscula, quente e escura. A meu lado, partilhavam dessa 

situação duas coordenadoras e quatro diretores da rede estadual de ensino, igualmente 

punidos com a disponibilidade e afastados do trabalho escolar.
O slogan “Muda Cuiabá” (OLIVEIRA, 1985), que Dante de Oliveira lançou em 1985, em 

campanha à prefeitura da capital contra os segmentos conservadores da política mato-

grossense, sinalizava a retomada do processo de democratização das instituições e contava 

com intensa participação de artistas e intelectuais da capital. À época, participei do 

movimento cultural liderado pela professora e historiadora Therezinha de Jesus Arruda desde a 

concepção à elaboração dos planos e metas para o governo proposto. No segundo 

mandato de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá (1992-1994), coordenei a formulação 

das propostas da área cultural, assumindo o cargo de Diretora de Programas e Projetos 

Culturais.
Na gestão de Dante de Oliveira como governador do estado de Mato Grosso (1995-

2002), coordenei os estudos culturais do primeiro Plano de Metas e o Programa Estadual de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PEAICA), sendo eleita, por dois mandatos 

consecutivos, para o cargo de presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDCA).Naquele período, representando esse segmento, fui indicada para 

participar do Conselho Estadual de Educação (CEE,) na fase de regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/1996) e implementação da política do 

estado para garantia dos direitos fundamentais previstos na Lei nº. 8.069/90–Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).
É a partir da experiência diuturna com Dante de Oliveira, confrontada com a leitura 

dos autores que se constituíram no referencial teórico do trabalho, que deni as questões de 

pesquisa, as hipóteses e os procedimentos metodológicos, que conduziram o processo de 

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



investigação durante o doutorado.
Em relação ao eixo de pesquisa, identicado com as Políticas Públicas e Formação 

Humana, são estas as questões norteadoras da pesquisa:

Como foi a trajetória de formação, a convivência familiar e a rede de sociabilidade 
de Dante de Oliveira?

Como se deu a formação de seu pensamento político-ideológico e de sua matriz 
identitária?

Qual a inuência dessa ideologia na formulação das políticas públicas educacionais 
executadas no município de Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso e no Brasil?

DESAFIOS EDUCACIONAIS NO 2º MANDATO DE DANTE DE OLIVEIRA NA PREFEITURA DE 
CUIABÁ

O segundo mandato de Dante de Oliveira caracterizou-se por uma grande 

mobilização partidária quando em junho de 1992, foi ocializada a Frente Popular em Cuiabá, 
1é composta pelos seguintes partidos: PV, PSB, PPS, PDT, PMDB, PSDB, e PC do B.  Esta frente se 

constituiu visando disputar as eleições 1992, tendo Dante de Oliveira candidato a prefeito e 

José Meirelles o Vice-Prefeito. (CUIABA, 1993, p. 5).
Esta ampla aliança partidária possibilitaria também reunir esforços superando 

contradições inerentes a toda a frente múltipla, quando nem sempre os interesses pactuados 

em termos dos objetivos maiores propostos pela população, permanecem no período da 

execução das propostas. Neste sentido, a frente política, poderia garantir a 

representatividade para a retomada de pontos considerados necessários e estratégicos. Uma 
2

deles seria a garantia de uma educação pública e gratuita  para todos os munícipes, já que 

havia estudos iniciados no sentido de privatizar as escolas municipais.  Outra questão 

fundamental seria a retomada do processo democrático iniciado, anteriormente, com Dante 

de Oliveira. No entanto este processo foi interrompido: 

Na gestão do então prefeito Frederico Soares de Campos quando retomou a prática da 
indicação do diretor escolar para as unidades de ensino, com a argumentação de que 
os gestores responsáveis pela administração das unidades de ensino deveriam ser de 
plena conança do prefeito municipal. Essa atitude criou certa frustração em todos 
aqueles que tiveram a oportunidade de participar direta ou indiretamente das eleições 
municipais. A retomada do processo ocorreu em 1993 quando assumiu a administração 
do município de Cuiabá, a Frente Popular Cuiabana. (Pulpiqueiro, 2006, p. 16). 

Conforme o documento-Educação em Cuiabá Rompendo Paradigmas (1993), o 

plano de governo para o período 1993/ 1996 destacava a prioridade e a estreita ligação entre 

os princípios de democratização e qualidade. Esta proposta armava-se como um princípio 

gerador das demais, que seria a democratização da educação, rearmando a história 

pessoal e política de Dante de Oliveira.
Naquele período a pesquisa identicou resultados atinentes à primeira gestão de 

Dante de1985 a 1988 quando a prefeitura destinou altos investimentos na rede física escolar e 

na valorização dos prossionais da educação com os seguintes resultados:

- Duplicação da oferta de salas de aula, que passaram de 2020 em dezembro de 1985 
para cerca de 400 em dezembro de 1988;

- Triplicação dos níveis de atendimento, que aumentaram de cerca de 10.000 alunos em 
1985 para aproximadamente 30.000 em 1988;

- Efetivação do 4º melhor salário de professor de escola pública do Brasil: 8 (oito salários 
mínimos, para integrante de magistério com formação de 2º Grau em início de carreira, 
no regime de 40 horas semanais).

 Na segunda etapa da Gestão de Dante de Oliveira os resultados não foram 

diferentes. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação (Cuiabá, 

1993) a arrecadação do município perfazia um total de 52 milhões e 35% destes recursos foram 

aplicados na educação (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Estes investimentos repercutiram na melhoraria do ensino da rede municipal de 
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Cuiabá, que contava com um processo de avaliação institucional e escolar. No entanto, 

permaneciam os problemas atinentes à estrutura das escolas, conforme arma Valter Albano:

Naquele momento do segundo mandato de Dante de Oliveira em que eu assumi a 
direção da Secretaria de Educação, o que bateu mais fortemente a nossa porta foi a 
condições básicas de funcionamento da escola, a ausência dessas condições. A escola 
desestruturada sicamente, muitas vezes possuía o projeto pedagógico, mas não havia 
condições para executá-lo, já que a estrutura física insuciente para atender aquela 
demanda social da educação. Isso interferindo diretamente no funcionamento da 
atividade nalística da escola que é o processo de ensino/aprendizagem. Estou dizendo 
de um diretor de escola, e de outro líder da unidade escolar preocupado porque o 
telhado estava danicado, porque não tinha banheiro. Estas questões impediam a 
concretização do verdadeiro objetivo da escola. Volto a dizer de propósito mesmo, a 
atividade principal que é o professor com condições de receber os alunos e de fazer o 
seu trabalho no processo de ensino/ aprendizagem (Valter Albano- entrevistado).

Os reexos destas medidas foram analisados em termos comparativos. No ano do 

letivo, de 1992 para 1993, entre os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, os índices de 

repetência, evasão e reprovação sofreram quedas relevantes:

A repetência caiu de 17, 24% para 14, 51%, a provação foi aumenta de 64,00% para 68, 
46%%. Os índices de evasão foram reduzidos em 20%. Entre os alunos de 5ª a 8ª série do 
Ensino Fundamental a repetência foi reduzida em 39,4%. O índice de aprovação subiu de 
50%, 76 para 59, 37% e a evasão foi reduzida em 11, 56%, caindo de 30%, 2 para 27, 07%%. 
(Cuiabá, 1993, p. 6).

Logo, tais dados revelam que houve um pequeno avanço nos índices de 

permanência e aprovação dos alunos. Contudo, permaneciam ainda, os índices de 

repetência, evasão e reprovação. Vale notar que nos anos iniciais da década de 1990, já 

sinalizavam os efeitos da política municipal de educação. Em 1980, a média do sistema de 

reprovação mais evasão era da ordem de 42%, e caiu para 30,88%, em 1992.
Um dos fatores que persistiam comprometendo a qualidade do ensino se, reetindo 

nos índices escolares, conforme equipe pedagógica e administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação seria resultante da baixa qualicação do corpo docente. Mais de 60% dos 

professores possuem apenas o curso de magistério em nível médio, contribuído para o fraco 

desempenho do sistema (CUIABÁ, 1993, p. 16.).
Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Educação divulgou resultados que 

comprovam alguns avanços, no que se refere à valorização dos professores, que passam a 

perceber o 4º melhor salário de professor em escola pública no Brasil, efetivando assim o 

pagamento de oito salários mínimos para o integrante do magistério com formação de 2º 

Grau em início de carreira, exercendo o regime de 40 horas semanais (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Por outro lado, ocorre a ampliação da estrutura educativa, garantindo abertura de 

vagas e maiores oportunidades para os alunos ingressarem nas escolas.  Dentre os quais 

podemos destacar: a duplicação das salas de aula, que em 1985 eram 220, perfazendo cerca 

de 400 em 1988. (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Se houve avanço em termos quantitativos na oferta do ensino municipal, e na 

remuneração dos prossionais da educação, observa-se que permaneciam índices 

preocupantes com relação à repetência, e à permanência na escola. Este contexto 

contribuía para que os alunos tivessem mais diculdades em concluir o Ensino Fundamental.
Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá rearmava a 

necessidade de promover a democratização, com autonomia pedagógica, administrativa e 

nanceira, e a valorização dos prossionais da educação, com as políticas dignas de 

remuneração, formação e capacitação (CUIABÁ, 1993, p. 7).
Em 1993, a política educacional para o município de Cuiabá estabelece as metas de 

Modernização e Fortalecimento da Gestão Escolar; a Descentralização Financeira e 

Reestruturação Administrativa da SME; a consolidação da Lei orgânica do Magistério; no que 

se refere à questão pedagógica aposta na autonomia das Unidades escolares, Capacitação 

dos prossionais da Educação e a Validação do Desempenho educacional.
Neste período foram criados ainda, mecanismos de apoio ao estudante, tais como o 
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Projeto Psicopedagógico, criado para dar orientação e suporte para os alunos que 

apresentavam deciências na aprendizagem. Foram implantadas as Classes de Aceleração 

adequando conteúdos, métodos de ensino para melhorar o desempenho dos alunos com 

defasagem idade e série, bem como o projeto Sala de Leitura.
Ao levantar a discussão a respeito da temática: cultura e as minorias na ação 

educativa, a SME/CUIABÁ, enfatizava a preocupação com os negros, os índios, homossexuais 

e decientes, “iniciando um trabalho sistêmico e contínuo de formação através de seminários, 

cursos, produção de materiais institucionais sobre a prática discriminatória” (CUIABÁ, 1993, p. 

40).
Neste sentido também foi implantado o Projeto Transpor, que nucleou 14 escolas 

isoladas no campo, criando os pólos de Aguaçu e Abolição, garantindo transporte para 424 

alunos. Outra preocupação foi com a qualidade das condições nutricionais dos estudantes da 

escola pública municipal de Cuiabá, quando a prefeitura instituiu o Projeto Quitute, pelo 

decreto Nº. 2807 de 13/ 09/1993 com a assinatura do convênio: 

FAE/SME, que estabelece a forma de funcionamento do Projeto: 70% dos recursos são 
provenientes da FAE e 30% de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Denição do cardápio regional e regionalizado e estabelecimento de parceria com 
pequenos e médios produtores rurais. (Cuiabá, 1993, p. 46).

Outra iniciativa seria a criação do Plano Diretor da Educação, construído com o 

objetivo de fazer diagnósticos, e denir diretrizes para a política educacional do Município até 

o ano 2016. No Plano também se propõe Programas de Informatização para a rede municipal 

de ensino, bem como a criação de mecanismos de descentralização nanceira e 

administrativa das escolas.
O que os estudos destacam nesse conjunto de propostas é o programa de Gestão 

Democrática, quando foram criados canais de descentralização e a participação da 

comunidade no processo de decisão escolar. Para consolidar este trabalho foi desenvolvida 

uma pesquisa denominada- Gestão Democrática- Uma proposta para Cuiabá, em parceria 

com a UNEMAT Universidade do estado de Mato Grosso. Esta pesquisa procurava identicar as 

distintas experiências vivenciadas no país, analisando um modelo de Gestão Democrática 

adequado para Cuiabá (CUIABÁ, 1993, p. 21.). 
Por outro lado, os avanços na política educacional se ampararam, a partir da 

promulgação da Lei 3.201 de 10 de novembro de 1993, que instituiu a Gestão Democrática em 

Cuiabá, criando mecanismos de mediação das relações de poder e ampliando o processo de 

participação dos sujeitos do processo educativo com a Criação do Conselho Escolar 

Comunitário, Eleição dos diretores das Escolas Públicas Municipais em 07/12/ 1993.
Outra questão relevante foi o pioneirismo de Cuiabá no sentido de estabelecer o 

Fundo Único Municipal de Educação para garantir os mecanismos de descentralização dos 

recursos para o atendimento das prioridades levantadas pelas escolas, conforme relata Valter 

Albano:
Uma das primeiras providências ao lado da questão da Estruturação da Gestão 
Democrática foi criar o Fundo Único Municipal de Educação e nesse contexto ter aqui 
em Mato Grosso a primeira experiência da descentralização dos recursos, para que a 
escola pudesse fazer a sua autogestão, ouvir da comunidade, discutido com o corpo 
docente quais são as prioridades e ela fazer a sua autogestão (Valter Albano- 
entrevistado).

Estudos e projetos também foram iniciados neste período para a criação do Conselho 

Municipal de Educação e foram denidos critérios de aplicação dos recursos nanceiros 

destinados à educação, sendo destinados 4,0% para a manutenção das escolas e 4,5% para o 

Fomento à Criatividade, nanciando projetos que visavam o incremento da qualidade do 

ensino (CUIABÁ, 1993, p. 21.).
Em registro da Secretaria Municipal de Educação foram divulgados resultados que 

comprovam avanços, principalmente no que se refere ao acesso escolar e à valorização dos 

professores. Dentre os quais podemos destacar: a ampliação da estrutura educativa, 

garantindo abertura de vagas e maiores oportunidades para os alunos ingressarem nas 
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escolas, uma vez que, em 1985 as salas de aula eram 220, perfazendo aproximadamente, 400 

em 1988. (CUIABÁ, 1993, p. 6).

AS POLÍTICAS ESTADUAIS – SEDUC DE 1995 – 2002
A investigação possibilitou identicar uma prioridade política relativa à educação, 

tanto nos planos de metas, quanto na execução. Assim consta do Plano de Metas Mato Grosso 

(1995- 2006), que as políticas prioritárias do governo seriam Educação, Emprego e Renda, 

Energia e Estradas. Estas propostas foram construídas a partir de um diagnóstico com a 

participação popular e da Frente Cidadania e Desenvolvimento. No decorrer dos dois 

mandatos, de Dante de Oliveira no governo do estado de Mato Grosso no período de 1995 a 

2002, Política Educacional do Estado orientou-se a partir das propostas idealizados em 1995, 

tendo como referência os princípios de Democracia, Descentralização e Ética para a 

Cidadania. Tal visão norteava-se nos eixos: Reorganização do Sistema Educacional, 

Fortalecimento da Escola, e a Valorização Prossional.
De acordo com o documento denominado - A nova Educação de Mato Grosso 

(SEDUC, 2002) houve avanços, contudo permanecia o desao de melhorar continuamente o 

trabalho educacional do estado uma vez que, durante sete anos a educação ganhou um 

novo perl. Estas mudanças exigiram repensar toda a estrutura, das relações institucionais, do 

fazer pedagógico, desde a sede da Secretaria de Estado de Educação até a sala de aula.
Para que as propostas e os objetivos apresentados fossem alcançados, a SEDUC/MT, a 

partir de 1995, dene uma série de programas e projetos visando estabelecer uma nova forma 

de relação institucional com as escolas e com a comunidade, através dos programas: Gestão 

Única; Educação de Jovens e Adultos e Programa de Alfabetização de Adultos- ALFA; Novo 

Ensino Médio;  Educação Indígena;  Educação Especial; Educação Integral/Xané; Educação 

Prossional; Informatização nas Escolas;  Infra-estrutura Escolar; Escola Ciclada; Fortalecimento 

da Escola; Regionalização da Alimentação Escolar; Autonomia Financeira, Autonomia 

Administrativa,  Autonomia Pedagógica, Valorização dos Prossionais da Educação e a 

Tecnologia como Aliada  (MATO GROSSO, 2002).
Diante da necessidade de consolidar os avanços constitucionais e, regulamentar a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº. 9.394 de1996, o estado de Mato Grosso, passou 

por um amplo processo de regulamentação da legislação vigente no país, buscando avançar 

no sentido regional, ao consolidar as diretrizes educacionais para o estado. 
Para atingir estes objetivos, em 1º de outubro de 1998 foram aprovadas: a Lei 

complementar nº. 49, que dispõe sobre o Sistema Educacional de Ensino; a Lei Complementar 

nº. 50 que regulamentava a questão da Carreira dos Prossionais da Educação Básica – LOPEB 

e a Lei nº. 7.040, que estabelece a Gestão Democrática do Ensino Público Estadual, adotando 

o sistema de eleições diretas para a escolha dos diretores, criando os Conselhos Deliberativos 

da Comunidade Escolar nas Unidades de Ensino.
Dante apresenta a nova legislação atribuindo o mérito destas conquistas para os 

prossionais da educação, explicando que estas medidas vêm normatizar as ações políticas, 

com possibilidades de avanços nos anos vindouros, com as quais devolve à população as 

promessas de pontos fundamentais de seu Plano de Metas, armando:

A partir do diálogo com todos os agentes envolvidos no projeto de uma escola 
democrática, cumprimos as nossas principais propostas para a educação denidas no 
Plano de Metas deste Governo. Os atuais avanços – coroados por este pacote de leis – 
demonstram a nossa rmeza de propósitos na conquista de um ensino de qualidade que 
a sociedade mato-grossense deseja (OLIVEIRA, 1998, p. 3).

As análises documentais indicam que, além da preocupação em institucionalizar os 
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avanços no Sistema da Educação Básica e no processo educativo formal, havia no governo 

Dante de Oliveira, uma decisão política de tornar mais humanas e solidárias as relações 

escolares. Nesta perspectiva, foi executado O Programa Xané, como objetivo de promover a 

inserção educativa sociocultural de crianças e adolescentes, em situação de risco e 

vulnerabilidade. Esta denominação repercutiu uma homenagem aos povos Terena que de 

acordo com os estudos de JESUS (1995), xané signica 'gente verdadeira', além de outras 

variantes: “xanéunatí” signica gente perfeita, não só como uma dádiva de nascimento, mas 

aquele cujo conteúdo é fruto de sua construção como indivíduo de forma integral e holística. 
O Programa Xané – desenvolvido em regime de parceria entre escola, família e 

sociedade civil organizada, na perspectiva de cooperação e colegiado – articulava a 

educação com as áreas sociais básicas. Extinto no ano de 2002, o programa foi viabilizado em 

91 municípios, com a participação de55 mil crianças com investimento anual, somente por 

parte do estado na ordem de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões), sem contar com a 

contrapartida das prefeituras municipais, e outras organizações, que participavam da 

execução do programa. Entretanto, esta e outras políticas públicas executadas no estado de 

Mato Grosso no período em pauta sofreram soluções de continuidade. Segundo Nogueira 

(2006, p. 6), [...] a descontinuidade se manifesta na interrupção de projetos, obras e ações, e 

na reversão de prioridades e metas. Tais rupturas são normalmente julgadas como 

indesejáveis, pois resultariam na perda de conhecimento acumulado (ou memória 

institucional), na reversão de avanços, na descrença ou desmotivação por parte dos 

envolvidos, e também num provável desperdício de recursos públicos investidos.
Além do Programa Xané, no decorrer do governo Dante de Oliveira na Secretaria de 

Estado de Educação, foram desencadeados vários programas educacionais, tais como o 

Programa Tucum, que se destinava à formação de professores indígenas com o tema “Terra, 

Língua e Cultura”, tendo como base um currículo diferenciado, especíco e bilíngue. Nesse 

programa foram desencadeadas as discussões ameríndias, que buscavam inserir os índios nas 

universidades do estado, dentro de uma proposta de uma universidade para os povos 

indígenas. (MATO GROSSO, 2002,  p. 15).
O estudo também ressalta que Mato Grosso é um estado pluricultural e multilinguístico 

abrigando mais de 38 diferentes sociedades indígenas, cada uma com suas especicidades. 

A oferta de um ensino capaz de valorizar tanta diversidade fez nascer propostas de educação 

indígena, voltado para as demandas e singularidades culturais de cada povo..( MATO 

GROSSO, 2002,  p. 16).
Na fase inicial em 1996 o Projeto Tucum formou 200 professores indígenas nível do 

antigo 2º grau (magistério), sendo 180 de 102 aldeias de outras regiões do país. O Programa de 

formação dos Professores Indígenas se consolidou, com a implantação de três cursos de 

licenciatura especícos para professores índios, priorizando as áreas de: Ciências Matemáticas 

e da Natureza, Ciências Sociais e Línguas, Artes e Literatura. As atividades eram desnvolvidas 

no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) de Barra dos Bugres (MATO 

GROSSO, 2002, p. 16).

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



Fonte: Instituto Dante de Oliveira.

Tais iniciativas conrmam o avanço educativo, quando as propostas são 

desencadeadas à luz das necessidades da população, contudo, persistiam no estado de 

Mato Grosso os problemas sociais que incluíam a desassistência em relação à educação 

básica. De acordo com o cadastro realizado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso, em 1997, 62 mil crianças e adolescentes não frequentavam a escola. Em algumas 

regiões do estado, o analfabetismo rondava a casa dos 25,5% da população existente. Esses 

índices foram constatados nas regiões mais carentes, onde os garimpos estavam sendo 

desativados, já repercutindo o efeito da monocultura no estado, que provocou acelerada 

desocupação da mão de obra no campo, ocasionando o êxodo rural. (MATO GROSSO,1995, 

p. 7).
Diante desse cenário, a partir de seu primeiro mandato o governador Dante de 

Oliveira procurou atingir os objetivos propostos pelo programa de governo:

Este documento está aberto à discussão e aprimoramento, a todos aqueles segmentos 
da sociedade comprometidos com a construção de um Estado dinâmico e eciente nas 
ações que lhe competem, com a responsabilidade pública social, capaz de se inserir no 
contexto nacional e internacional pela competência produtiva e qualidade de vida de 
seu povo (MATO GROSSO, 1995).

Logo, a qualidade de vida passava, obrigatoriamente, pelo combate às 

desigualdades sociais, por intermédio de ações convergentes nos aspectos econômico, 

político, e social, ampliando, nesse sentido, o acesso ao emprego, erradicando a miséria e da 

fome garantindo serviços de saúde e o fortalecimento da educação no estado, conforme 

arma Dante:
Nossos objetivos, em todos os setores, tem se orientado para a superação da 
conguração periférica com que o Estado tem sido tratado no conceito federativo, que 
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tem desconhecido seu potencial geopolítico, ecológico e cultural - especialmente o 
último, pelo intenso processo de interação resultante das ondas migratórias que tanto 
têm impactado sua sociedade nas últimas décadas. (MATO GROSSO, 1996, p.  5).

Nesta visão foram envidados reforços no sentido de gerir mecanismos para a criação 

de um Sistema Único Descentralizado de Educação Básica, iniciando com a Gestão 

Compartilhada, convergindo parcerias e tratados éticos entre município e estado e união, 

para que a população pudesse ter acesso a uma educação de qualidade, que rompesse 

com as limitações burocráticas, hierárquicas, geográca e culturalmente fragmentadas. 

Conforme arma Albano:

Nós começamos com o programa de gestão compartilhada com o pré-requisito de 
chegar ao Sistema Único, então o cidadão teria acesso à educação em um sistema 
único maior, sem distinção de rede, seja na escola, federal, estadual ou municipal. 
Porque até hoje permanece assim. Permanece a separação. Eles acabaram com tudo. 
O aluno vai para uma escola municipal ou estadual conforme considerar melhor. Para 
nós a unidade escolar seria pública, não importava quem era a mantenedora (Valter 
Albano-entrevistado).

Esta iniciativa inaugurava uma discussão de corresponsabilidade, das esferas do 

poder com a educação, com um sistema educacional público que unicaria a base legal “em 

termos de objetivos e resultados; eliminando as redes de ensino e as disparidades no padrão 

de atendimento; respeitando a diversidade de seu contexto e de propostas e soluções” 

(MATO GROSSO, SEDUC/1996).
A Gestão Única possibilitaria conduzir a educação num processo de redenição 

conjunta de atribuições e corrigir distorções decorrentes do distanciamento que pode surgir 

entre a Secretaria de Estado e Municípios, o que signica um gerenciamento mais próximo da 

comunidade e de acordo com Dante, seria fundamental promover o debate em torno do 

sistema único: “temos a certeza de que o processo de discussão que ora iniciamos no Estado 

terá como fruto um Sistema Educacional que se colocará como uma das referências de 

gestão e de qualidade da Educação Básica em nosso país” (MATO GROSSO, SEDUC/1996, p. 

5).
A experiência do Sistema Único Descentralizado teve êxitos em alguns municípios do 

estado, contudo a cultura da hierarquização e da centralização dos sistemas educacionais, 

somada à falta de sustentação de uma proposta nacional para consolidar os mecanismos 

iniciados ocasionaram a descontinuidade destas iniciativas.
Contudo, observa-se que o sistema de corresponsabilidade foi ampliado e surgiram 

outras formas de parcerias, a exemplo da Gestão Compartilhada entre Município e o Estado, 

objetivando “uma educação mais democrática, horizontalizada e de qualidade. Trata-se de 

uma reorganização que se deu no âmbito das relações, da oferta e da concepção de 

ensino.” (MATO GROSSO 2002, p. 3).
As mudanção ocorridas no Sistema Educacional de Mato Grosso teve, enquanto 

referência,  um processo de intensa mobilização e discussão em  outubro de 1996 com a 

Conferência Estadual de Educação. O contexto de educacional e democracia foi fortalecido 

com mudanças mais “profundas”:

A Lei 049/98, modicou as raízes do sistema educacional em Mato Grosso. Ela reformulou 
o Conselho Estadual de educação, democratizando sua composição. Além disso, 
instaurou o Fórum Estadual de educação, que nasceu com a missão de aglutinar 
esforços permanentes e pensar a educação à luz das necessidades da sociedade 
(MATO GROSSO, 2002, p.7).

Reorganizando o Sistema, os segumentos organizados da sociedade conquistaram 

avanços na Política Edcuacional do Estado, com a execução de outros programas que 

também merecem destaque, como: Autonomia Escolar, Gestão Democrática da Educação, 

Educação Prossional, Regionalização da Alimentação Escolar, Educação Inclusiva e Arara 

Azul (um programa especialmente criado para formação, inserção educativa e cultural dos 

trabalhadores da educação que exerciam funções de apoio escolar).
Este elenco de iniciativas nos faz perceber que desde as relações entre a escola e a 
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estrutura central da Seduc, até as relações entre professor e aluno em sala de aula a  

educação ganhou um novo perl em Mato Grosso.
Vale ressaltar que, mesmo com a execução de vários programas e projetos 

permanecia ainda, a necessidade de qualicar o Ensino Médio com uma política educacional 

que contemplasse o mundo do trabalho para além da discussão e inserção enquanto 

componente curricular, mas armando para o jovem a possibilidade de conciliar os 

conhecimentos adquiridos na escola na melhoria da sua atuação prossional conforme 

argumenta Ramos:

O sentido do trabalho no ensino médio certamente é uma das questões que clivaram, 
historicamente, a natureza do currículo nessa etapa de formação. Isto porque é nessa 
fase que ocorre a explicitação do modo como o conhecimento se relaciona com o 
trabalho. Também nesse momento, tanto os jovens estão projetando suas vidas como 
componentes da população economicamente ativa, o que inclui as escolhas 
prossionais, quando os adultos veem nessa etapa de ensino a possibilidade de se 
qualicarem como trabalhadores (RAMOS, 2011, p.1).

Torna-se importante assinalar que, durante o governo do estado aconteceram muitas 

mobilizações dos professores por melhor valorização da carreira e melhores salários. Contudo, 

alguns educadores fazem registros de avanços que exigiram repensar toda a estrutura, das 

relações institucionais que repercutira na vida dos prossionais da educação. Também 

ocorreram atrasos de pagamentos, quando professores cavam até três meses sem rceber. 

Sem contar a ausência de um Calendário para os pagamentos, conforme armaa 

entrevistada abaixo:
É certo que todos os governos têm suas limitações e suas falhas, mas destaco a atuação 
do governo Dante de Oliveira, que dignicou o nosso desempenho de professor. Gostei 
da modernização, a primeira medida foi o nosso pagamento em conta bancária. 
Anteriormente nós recebíamos os vencimentos em contracheque, não sabíamos a data 
certa de recebimento. A nossa folha de contracheques chegavam nas escolas em caixa 
de papelão. Depois nós íamos para o banco. Enfrentávamos las quilométricas para 
recebermos os nossos pagamentos. Se olharmos a data de abertura da nossa conta no 
Banco do Brasil podemos conrmar. Lá está a data certa. Não houve mais atraso nos 
pagamentos. Outra questão foi o décimo terceiro, quando chegava nal de ano não 
sabíamos se receberíamos o nosso décimo terceiro. Dante ocializou o pagamento do 
décimo em nosso aniversário. Agora sabemos. No mês do nosso aniversário o nosso 
décimo está na conta. (Profª Ma. Aparecida Pereira da Silva-Entrevistada).

Conforme relata a entrevistada houve avanço e melhoria das relações entre a escola 

e a estrutura central da SEDUC. Portanto, observa-se que mesmo com o início da 

modernização da estrutura torna-se importante assinalar que, durante a gestão de Dante de 

Oliveira no estado, também ocorreram greves e outras manifestações dos professores por 

melhores salários, revelando ainda a defasagem salarial acumulada ao longo dos anos. 

Repercutindo desta forma, a histórica diculdade dos governos em estabelecer um diálogo e 

as mediações que contemplem os anseios dos prossionais da educação. Portanto, cam 

visíveis as limitações históricas em atender os objetivos educacionais, principalmente no que se 

refere à valorização dos professores.
Diante da análise das propostas executadas pela SEDUC/MT Pode-se admitir que estas 

iniciativas coincidentes com os objetivos do Programa Xané não atingiram signicativamente 

a Rede Estadual de Ensino e raramente atenderam a todas as crianças que necessitavam 

ingressar nos programas cando fora desta participação, às vezes, as crianças que 

pertenciam a famílias muito vulneráveis economicamente. Faltavam também, recursos para 

incluir um número maior de escolas na Educação Integral. Esta questão é elucidada por 
3

Ribeiro (1991), quando há um descaso com a escola das crianças que vivem “nos bairros 

pobres da periferia” e que a educação para estas crianças deve ser diferente daquela que já 

é ofertada para as crianças que vivem nas áreas ricas. O autor enfatiza que muitos fatores 

contribuem para o fracasso escolar, contudo este fracasso não advém exclusivamente de 

uma prática pedagógica errônea, mas sim na atitude das classes dominantes brasileiras para 

com o nosso povo. Armando:
Um fator importante do nosso baixo rendimento escolar reside na exiguidade do tempo 
de atendimento que damos à criança... A criança das classes abandonadas, que tem 
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em casa quem estude com ela, algumas horas extras, enfrenta galhardamente esse 
regime escolar que quase não se dá aulas. Ele só penaliza, de fato, a criança oriunda de 
meios atrasados, porque ela só conta com a escola para aprender alguma coisa 
(RIBEIRO, 1991, p. 94).

Outra questão que impedia a ampliação do Programa Xané foi era a precariedade 

das escolas situadas nos bairros e nas regiões periféricas do estado. Conforme arma Ribeiro 

(1991) “dois fatos impressionam na educação brasileira: a magnitude da rede escolar pública 

e sua precariedade.”
Por esta razão, no programa cou denida a meta de adaptar e melhorar os espaços 

escolares, construindo refeitórios, salas para ocinas, laboratório de informática, salas de 

leitura, bibliotecas, quadras, espaços verdes e de lazer.
Observa-se ainda que haviam muitos impedimentos, para a execução dos programas 

especiais que objetivavam ampliar a dimensão educativa articulada para inserir crianças, 

adolescentes, jovens em um patamar de igualdade na obtenção dos conhecimentos, 

desenvolver assim, as potencialidades em outras linguagens inerentes ao processo cultural e 

social. Estes programas e projetos só terão pleno êxito se constarem na agenda principal de 

uma Política Educacional construída e pactuada em um regime de corresponsabilidade da 

União, do Estado e dos Municípios. 
Vericou-se ainda que muitas prefeituras e diversas escolas pleiteavam ingresso no 

programa objetivando ampliar o tempo e consequentemente a participação das crianças 

nas atividades educativas. Estas escolas não foram inseridas por falta de recursos, e de 

espaços adequados. Enm, o que se questiona não é a falta de escolas. Elas estavam em 

pleno funcionamento nos bairros. Faltavam as condições objetivas para o funcionamento do 

programa. Este contexto nos traz a reexão de que o sonho da Escola de Tempo e Atenção 

Integral para as crianças adolescentes e jovens será sempre postergado enquanto a 

educação não for prioridade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa também ofereceu pistas para considerar que, no município de Cuiabá 

houve preocupação em dar continuidade ao processo educacional iniciado no primeiro 

mandato de Dante de Oliveira ainda na década de 1980. Desta forma, o Plano Municipal de 

Educação do Município de Cuiabá (2010) apresenta a histórica da continuidade dos eixos 

prioritários. Persistindo então, nas nalidades de construir uma educação democrática, 

inclusiva, onde as escolas possam ter autonomia, pedagógica, administrativa e nanceira, e 

os alunos possam ter um ensino de qualidade.
Diante desta análise abre-se a sugestão para que sejam envidados novos estudos 

procurando elucidar: porque em Cuiabá, por exemplo, se mantém as propostas educacionais 

ao longo do tempo? Constata-se que seria necessário o desenvolvimento de mais estudos e 

pesquisas que objetivassem retomar a memória das políticas públicos a partir de quem as 

protagonizou.
No que se referem às políticas educacionais do estado, os estudos apontaram que 

uma grande conquista foi reformulação das Diretrizes Educacionais Sistema Estadual de 

Ensino, a Lei Complementar 49, em 1 de outubro de 1998. Registra-se ainda a Lei da Carreira 

dos Prossionais da Educação Básica- LOPEB (Lei Complementar Nº 50) e a Lei da Gestão 

Democrática (7.040).
Outra questão que foi possível observar que a sociedade mato-grossense também, 

almejava a redemocratização nas relações de poder. Assim, na pesquisa observa-se que 

havia um foco nas iniciativas e decisões do governo, as metas de fortalecimento dos 

conselhos, a criação de fóruns, a organização de conferências, e outros mecanismos para 

promover esta participação social nas decisões governamentais.
Quanto às políticas públicas educacionais de Dante de Oliveira na prefeitura de 

Cuiabá destacam-se as transformações que impulsionadas pelo processo de 

redemocratização nacional, evidenciam-se novos rumos com a reexão de uma escola 
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pública democrática. Nesta perspectiva, dirigentes, professores e comunidade em geral 

procuraram estabelecer metas para garantir a autonomia das escolas, a ampliação do 

acesso, e principalmente a melhoria da educação para que as crianças tivessem a 

permanência e o sucesso escolar. Registra-se ainda a preocupação com a valorização dos 

professores em termos da remuneração, já que neste período Cuiabá efetivou o 4º melhor 

salário do país.
Observa-se que A Reorganização do Sistema, Autonomia Escolar, e a Gestão 

Democrática da Educação, considerados eixos norteadores da Política Educacional podem 

ser identicados na gestão de Dante de Oliveira, tanto no município de Cuiabá, quanto no 

Estado de Mato Grosso. O que nos possibilita evidenciar que a formulação e a execução das 

políticas públicas são resultantes da organização e da mobilização da sociedade mato-

grossense que após um período de retrocesso, na fase de redemocratização do país exigiam a 

consolidação dos direitos fundamentais que foram negados na ditadura militar.

NOTAS
1 PV: Parido Verde, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PPS Partido Popular Socialista, PDT Partido 
Democrático Trabalhista, PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PSDB, Partido da Social 
Democracia Brasileira, e PC do B Partido Comunista do Brasil. Estas e outras siglas partidárias constam na 
página 283 da obra de AVELAR, Lúcia. Participação política.  In: Lúcia Avelar & Antônio Otávio Cintra 
(organizadores). – Rio de Janeiro: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftg; São Paulo: Fundação UNESP Ed., 
2004, p. 223 - 283.

2  Durante a gestão do prefeito Frederico Carlos Soares de Campos, de 1989 a 1991, houve retrocesso de 
alguns avanços conquistados no primeiro mandato de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá 1986 a 
1988. Frederico Campos, anteriormente foi nomeado para exercer o cargo de prefeito da capital de 
Mato Grosso, na fase da ditadura militar, pelo governador Pedro Pedrossian, permanecendo no cargo 
de 1967 a 1969. Foi indicado também, ao governo do estado pelo presidente Ernesto Geisel em 1978. 
Disponível em: wikipedia.org/wiki/Frederico Campos- Acesso em julho de 1914.

3 Artigo: O AUTOR DA UTOPIA: FALA DARCY RIBEIRO título do último capítulo da Obra CIEP A UTOPIA 
POSSÍVEL, ao publicar em 1999 o pensamento de Darcy Ribeiro, Lia Faria arma: “ um modo de fazer 
justiça àquele que teve a coragem de sonhar e construir a utopia”(Texto extraído de Ribeiro, Darcy . O 
Livro dos CIEPs, Bloch Editores S. A., 1986).
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RESUMO
O presente artigo analisa um período de transição caracterizado por 

signicativas modicações na cidade de Cuiabá, capital do estado de 
Mato Grosso, que alteraram a conguração do espaço e da paisagem 
urbana. Essas mudanças são analisadas à luz de um conjunto diverso de 
fontes como jornais, Legislação, Relatórios de Intendentes Municipais e 
relatos de memorialistas além do estilo arquitetônico que deu feição da 
época à cidade. Constatou-se que o projeto de modernização de 
Cuiabá elaborado a partir dos princípios do urbanismo moderno, foi 
acompanhado de intenções educativas disciplinadoras destinadas à 
formação de uma nova cultura que orientasse para hábitos e costumes 
que deveriam ser assimilados pela população citadina e que 
expressassem o sentido de desenvolvimento da gestão pública 
enquanto expressão de progresso.

Palavras-chave: Cidade de Cuiabá. Modernização. Educação.

ABSTRACT
The present article analyses the so called the transition state of Cuiabá, 

the capital of Mato Grosso state. This transition state is characterised by 
profound modications of the city so that both space conguration and 
urban landscape were altered. Such modications were analysed using a 
diversied source such as journals, peace of legislations, municipal reports 
and others. It has been noted that the modernization project of Cuiabá 
was elaborated from modern urbanism which contained  educational  
ideas  towards  a  new  culture formation.  This  new  culture  formation 
(particularly new habits and behaviour) should be adopted by the 
population as an expression of the meaning of progressive public 
administration.

Keywords: city Cuiabá, modernization, education.
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INTRODUÇÃO 

A
 cidade sempre foi lugar de concentração de anseios e atitudes civilizadoras. O 
mosaico que compõe o espaço urbano está impregnado de subjetividades de 
diferentes tempos. Torna-se possível a visibilidade dessas subjetividades, quando ao 

observar a cidade, percebe-se que elas se revelam nas ruas, avenidas, na arquitetura de 
suas edicações e de seus monumentos, no conjunto de uma paisagem exclusiva, 
personalizada por sua história. A cidade soma tempos. Épocas se entrelaçam na 
combinação dos elementos urbanos erigidos no passado e no presente a formar uma 
trama que possilita a leitura de representações construídas em diferentes tempos.

O presente artigo analisa o período de transição de um tempo entre uma cidade – 

Cuiabá –, com características essencialmente rurais, para a consolidação do sonho de 

modernização, orientado pelo desejo de mudanças que pudessem colocá-la em uma 

condição próxima às demais capitais brasileiras. Esse anseio espelha o desejo do governo 

Getúlio Dornelles Vargas em promover o Brasil ao status de país desenvolvido.
Ao volvermos o olhar para este período recorremos a um conjunto de fontes como 

jornais, impregnados de discursos germinados no frescor das discussões e, ao serem 

impressos nos prelos, possibilitaram que os acontecimentos produzidos na sociedade da 

época cassem registrados para a posteridade, articuladas com outras como Legislação, 

Relatórios dos Intendentes Municipais, e relatos dos memorialistas e pelo próprio estilo 

arquitetônico que deu feição da época à cidade.
Nesse sentido, são abordadas as ações do poder público nas décadas iniciais do 

século XX e no Estado Novo, períodos em que foram empreitadas signicativas 

modicações em Cuiabá que alteraram a conguração do espaço e da paisagem urbana 

e como essas transformações inuenciaram as práticas e representações construídas pela 

população no decorrer do movimento de transição.

O CENÁRIO DA CIDADE DE CUIABÁ DURANTE AS DÉCADAS INICIAIS DO 
SÉCULO XX

Cuiabá aos olhos dos cuiabanos da época era uma cidade onde todos “se 

conheciam” e “se visitavam” (Dunga Rodrigues apud ROSA, 1990, p.220), apesar de ainda 

apresentar características de uma “terra solitária”, “quase selvagem”. A professora Maria 

Constança de Barros Machado arma que embora alguns achassem que a cidade era 

“um m do mundo”, ela considerava que:

Cuiabá naquele começo de século era uma cidade calma, com as pessoas se 
encontrando nas praças e nos jardins, ao ritmo das músicas, das retretas.  As famílias 
visitavam-se, os aniversários eram festejados, celebravam-se as festas do Divino, de São 
Benedito, havia grandes procissões, o povo demonstrava nas ruas o fervor religioso. 
(MACHADO apud ROSA, 1990, p. 62)

No entanto, algumas pessoas que se deslocavam para a capital do estado, não 

tinham, muitas vezes, a visão tão romântica dos cuiabanos. Esses registraram nos jornais da 

época suas primeiras impressões:

O porto de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é de uma monotonia fatigante: 
sobre a barranca de terra vermelha, matizada pelo verde escuro das plantas daninhas, 
ergue-se uma dúzia de casas sem alinhamento, algumas branqueadas e  outras  com  
a  ossada  de  'adobes'  à  mostra.  Uma rampa mal construída e pior conservada serve 
de praia para o desembarque, que é feito em 'canoas', sistema de embarcações 
acionadas a remos por mulatos quase nús. [...] Mesmo com a chuva cuidei do 
desembarque. Em terra esperei o bonde, único gênero de locomoção que existe aqui 
para passageiros; o bonde não veio e a pé z a caminhada à cidade, longo percurso 
de quase quatro quilômetros de mal caminho. Ao empedramento que cobre o sólo 
argiloso da capital os naturaes dão o nome de 'calçamento', e com a chuva, onde 
havia antes apenas buraco, há agora buraco e lama. Na orla das casas o mato cresce 
viçoso para o sustento barato dos animais que pastam.

Nos ancos do casarão do 'Arsenal' depara-se soberbo campo de experimentação de 
cultura de plantas, e mais além, na baixada da 'Enfermaria', uma lagoa de águas
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barrentas purica o ambiente. A conservação desse depósito de água e lôdo merece
pirotécnicos  encômios,  e  mostra  que  os  encarregados  municipais  de  serviço 
sanitário são uns beneméritos.
Povo feliz! Tem um reduto servindo à decomposição orgânica, só tolerável quando
a antiprolaxia andava em fraldas de camisa pelas ruas, sem as peias dos princípios da 
ciência, e nada reclama, nem se incomoda com as emanações que servem de 
veículo ao impaludismo e ao tipo!
A rua que vou seguindo, a rua 'Grande', se não é longa como o caminho das Índias, é 
semelhante pelos tormentos. A 'buraqueira' ininge aos pés caminheiros transes terríveis 
e obriga o transeunte a pirueta de moitu contínuo. Um companheiro de viagem 
mostrou-me coisa pior: lugares no centro da cidade em que se precisava levar o lenço 
no nariz para disfarçar com o perfume do mesmo, os odores mefíticos que desses 
pontos se desprendiam, com prejuízo da saúde pública.
Ninguém se magoa; verdadeiramente a cidade retrógada-se, mas o contentamento é 
geral porque está decidido que a praça da República', vai possuir uma estátua.
(continua) (O COMMERCIO, Cuiabá, 12/01/1911, n.46, p.3)

Apesar de longa, a citação possibilita compreender como a cidade era vista pelo 

olhar do estrangeiro, com destaque para as casas feitas de adobe, para as formas de 

locomoção existente na época e o estado de insalubridade em que se encontrava a 

principal cidade do Estado. Porém, cabe observar o contraste do olhar poético dos 

moradores com as primeiras impressões do visitante que, supõe-se, ser devido à 

especicidade das fontes, isto é, o relato das cuiabanas foi colhido em 1990, recorrendo às 

suas memórias, o que Bosi (1995, p. 20) arma “não ser um reviver, mas refazer. É reexão, 

compreensão do agora a partir de outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não 

sua mera repetição” e, o relato do viajante, foi publicado na imprensa escrita na década 

inicial do século XX, no mesmo período, o que também não podemos armar ser a verdade, 

pois suas observações estavam impregnadas de comparações com o vivido e suas 

representações.
A cidade de Cuiabá era planejada conforme a necessidade dos antigos mineiros, 

dando-lhe uma característica irregular, com ruas estreitas. Dividia em dois distritos: o 

denominado 1º referia-se à região central da cidade e o 2º, a região onde se localizava o 
†

Porto. Conforme descrição do Álbum Graphico de Matto Grosso , a organização da cidade:

É dividida em dois distritos e consta de 24 ruas, 17 praças, e 28 travessas, sendo a Rua 
Barão de Melgaço a mais extensa, com quase três quilômetros; existem edifícios 
públicos e particulares de feição moderna, dois elegantes jardins, situados nas praças 
Coronel Alencastro e Marques de Aracaty, uma linha de tranways, com ramal para o 
Matadouro e outro, de mais de um quilômetro, para a fábrica de cerveja. [...]

A cidade tem dois hotéis, vários restaurantes, uma estação telegráca e uma rede de 
telefones. A municipalidade custeia um contrato destinado a limpeza da cidade, dois 
mercados públicos e um serviço de iluminação. (AYALA, SIMON, 1914, p. 320)

A cidade foi administrada, no período de 1910 a 1930, por seis intendentes e um 

prefeito: Tenente Coronel Avelino de Siqueira (1910-1911), Cel. Manoel Escolástico Virgínio de 

Almeida (1912-1914), Ermenegildo de Figueiredo (1914-1915), Alexandre Magno Ador (1918-

1920), Antônio Manoel Moreira (1924-1926), Cel. José Antônio S. Albuquerque (1917-1921-1923-

1927) e, por último, o prefeito Fenelon Müller (1927-1930). Em relatórios apresentados à 

Câmara Municipal de Cuiabá, os Intendentes Municipais relatam a situação administrativa 

da cidade em vários aspectos.
Quanto à salubridade, apontada pelo visitante como “veiculo ao impaludismo” e 

outras doenças, o Intendente Avelino Siqueira relata que: “A saúde pública tem se mantido 

em boas condições durante o ano, nesta capital, salvo alguns casos de difteria” (SIQUEIRA, 

1910, p.8). Mas, na sequência, ao descrever sobre os instrumentos utilizados para a coleta de 
1lixo, o mesmo conrma a situação insalubre da capital :  

Pelas ruas principais deparam-se vasilhas de mau aspecto, exibindo toda sorte de 
objectos repugnantes e não raro estes recipientes são entornados pelos animais, 
especialmente suinos, que no exame a que procedem, espalham pelos passeios 
respectivo conteúdo, desvendando aos olhos dos transeuntes o que o dono da casa 
condenou como indigno de gurar nos seus quintais. (SIQUEIRA, 1910, p. 11).
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A criação de porcos e a manutenção das cavalariças foram apontadas pelo 

Intendente Hermenegildo de Figueiredo (1915) como as principais causas prejudiciais à 

salubridade pública. Quatro anos depois, em 1919, o Intendente Alexandre Addor arma ser 

“revoltante o costume de criar porcos nos quintais”, sendo, este hábito “um contrasenso dos 

mais perigosos à saúde local” (ADDOR, 1919, p. 4).
A circulação de animais pelas ruas da cidade irritava a administração pública, não 

só por causa dos dejetos, mas devido à manutenção dos jardins e à má impressão que dava 

aos visitantes, talvez denunciando o aspecto rural da Capital. Fenelon Müller relata que:

Continua, infelizmente, entre nós o mau hábito de se deixarem soltos pelas ruas e 
praças públicas animais de tiro ou de sela, vacas, cabras, porcos, etc. É um hábito que 
não se pode continuar, não só pela má impressão que causa aos adventícios, como 
pela intranquilidade que dele decorre para os transeuntes. [...] Uma turma de 
pegadores de animais está constantemente pelas vias públicas, capturando os 
animais soltos e conduzindo-os ao Depósito que, previamente, z construir nos  fundos  
do  Mercado  do  Primeiro  Distrito,  donde  só  saem  após pagamento da multa 
estabelecida por lei (MÜLLER, 1929, p. 12-13).

Figueiredo (1915, p. 4) aponta a necessidade também de providenciar “o 

desentulho de vários trechos da Prainha, onde, de há muitos anos, se fazia abusivamente 

deposito de lixo e de animais mortos”, justicando o mau odor sentido pelo visitante citado 

anteriormente. Para realizar a coleta do lixo, a administração municipal de 1910 contratou 

duas carroças equipadas para a função, que passariam em horário axado e em itinerário 

traçado nas “ruas que gozam dessa vantagem” (SIQUEIRA, 1910, p.12), isto é, nas ruas 

centrais da cidade. Os arredores continuaram condenados à insalubridade.
No entanto, a documentação sugere que o sistema de coleta de lixo através das 

carroças não era viável, pois, “com os inúmeros solavancos, iam cando espalhados pelas 

ruas, com grande dano para a higiene pública” (FIGUEIREDO, 1915, p. 5). Para sanar tais 

problemas, a Intendência em 1914 adquiriu nove mulas e três carroças novas, com caixões 

desmontáveis, onde eram colocados os lixos. Estes foram vendidos em 1918 e o serviço de 

coleta de lixo, terceirizado. Porém, a sua ecácia, segundo Addor, só seria possível “quando 

em todos os bairros desta capital seja ele em extensivo, a m de que os habitantes, mesmo os 

dos arrabaldes, não continuem a rotina de atirarem às ruas o lixo de suas casas”. (ADDOR, 

1919, p. 9).

A imprensa local tinha papel de denúncia e inuenciava as ações políticas, como no 

caso da solicitação para a construção de uma galeria de esgoto que ligasse a Rua 27 de 

Dezembro até o Córrego da Prainha. Diante da publicação, o Intendente relata que, após 

visita ao local, constatou que tais obras: “Realmente não se podia adiar. Assim 

compreendendo, contratei imediatamente a construção do referido esgoto” (SIQUEIRA, 

1910, p.17).
Em relação às vias públicas, acusadas pela reportagem do jornal O Commércio (nº 

46) de serem feitas de “empedramento que cobre o solo argiloso da capital”, cheias de 

“buraco e lama”, o Intendente justica que a atuação da administração pública agia 

conforme a urgência, sem orçamento disponível para isso:

Sempre que as condições o permitem, organiza-se uma turma de homens incumbida 
de remover as pedras soltas e retirar a vegetação e bancos de areia que em alguns 
pontos já dicultavam o transito. Também se tem aterrado varios trechos de ruas não 
calçados e que por essa razão sofreram os efeitos das chuvas que ocasionam sulcos 
de grande profundidade. (SIQUEIRA, 1910, p.13).

Avelino de Siqueira relata que tais iniciativas não eram sucientes para a melhoria 

das ruas, em sua opinião: “É necessário também tomar uma medida de ordem preventiva 

contra as carroças cujos choques sobre o calçamento causam-lhes os maiores e mais 

consideráveis estragos” (SIQUEIRA, 1910, p. 84).
As ruas não recebiam o calçamento de pedras, comuns em algumas cidades do 

país. Algumas poucas, como a 15 de novembro, eram de aterro e de pedras cristal 

prensadas, pois, até esse modelo era difícil de efetuar “devido os parcos recursos municipais, 
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culminando com a inauguração desse importante melhoramento” (SIQUEIRA, 1910, p.16). 

Porém, com a construção do Palácio da Instrução, onde funcionavam o Liceu, a Escola 

Normal e Modelo anexa, a suntuosidade do prédio contrastou com a precariedade das vias 

públicas, fazendo a Intendência Municipal providenciar um calçamento com pedras nas 

principais vias do distrito da Sé.
O deslocamento de um distrito a outro era feito a pé, no lombo de animais ou através 

de bondes puxados a burro, cujos trilhos interligavam os dois distritos. Em 1914 a Empreza 

Carris- urbanos, responsável pela linha de bondes, cou paralisada, porque, segundo 

Figueiredo (1915, p.13), seus carros eram “uma fatalidade permanente e ambulante, tal o 

estado verdadeiramente vergonhoso em que se achavam os seus veículos, pondo em 

constante perigo a integridade física daqueles que tinham a desventura de precisar dos 

serviços da malfadada empresa”.  A mesma opinião também foi endossada por Addor no 

relatório de 1919, talvez como forma de apelo ao governo do Estado, para tomar as devidas 

providências em relação ao transporte público, assim descreveu-os:

[...] veículos sujos e desconjuntados, correm aos solavancos pelas nossas ruas, tirados 
por uma tropilha de muares esqueléticos, mortos à fome, de maneira que, em vez de 
serviço, servem somente para provocarem piedade dos transeuntes que, por 
necessidade, são obrigados a usarem de tais meios de condução. (ADDOR, 1919, p. 9).

Quando os bondes deixaram de circular pelas ruas da capital, estes foram 

substituídos pelos ônibus, “com bancos abrangendo toda a largura do veículo, saídas e 

estribos laterais, tipo 
  Jardineira. Eram montados sobre chassis dos carros Ford modelo A-29” (PÓVOAS, 

1983, p. 37).
Com a chegada dos automóveis em Cuiabá, a Intendência registrou a necessidade 

de se organizar a circulação dos transportes na via urbana. Assim, Antonio Manoel Moreira 

(1925, p. 6) sugeriu se criar “uma verba destinada ao custeio da irrigação das ruas, que muito 

virá a beneciar a população cuiabana, e de um pequeno corpo de guardas municipais, 

com a obrigação de exercer a scalização dos veículos e auxiliar a ação da polícia civil no 

perímetro urbano quanto for necessário”. Com o crescimento contínuo da frota de 

automóveis na cidade, o governo do Estado criou a Inspetoria de Veículos. (MÜLLER, 1929).
No início do século, não havia iluminação pública em toda a cidade e, nas ruas que 

contavam com iluminação era a gás de acetileno (nas principais ruas e jardins da cidade), 

ou a querosene, como na Praça Alecastro, em destaque na imagem abaixo, ou em lampiões 

que eram acesos diariamente pelo acendedor de lampiões, auxiliado pelo zelador que, 

juntos, carregavam a escada ao m do dia (SÁ, 2006, 2007).

Imagem 01  - Jardim Alecastro com suas luminárias a querosene em 1904. Acervo: NDIHR/UFMT
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Preocupado com o desenvolvimento da capital, com um “serviço de iluminação 

melhor e mais moderno” foi que Figueiredo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado 

uma petição do cidadão João Dias, para a instalação da luz elétrica. As vantagens de tal 

empreendimento foram defendidas por ele:

Ora, no dia em que tivermos uma força motriz capaz de substituir com vantagem a que 
é atualmente empregada, poderemos ter não só um aumento de produção, o que 
reetirá sobre a renda municipal, como também, o barateamento dos produtos e 
assim, consequente e sensivel melhoria de condições para os consumidores. [...] 
cessará a derrubada em massa de nossas matas, cujo desaparecimento tem 
modicado sensivelmente as nossas condições climatérias, ocasionando secas 
prolongadas e decréscimo de agua nos nossos rios. (FIGUEIREDO, 1915, p. 8).

Em 1919, Addor denunciava que a capital continuava sem iluminação, pois, até 

mesmo os lampiões existentes sofriam com os atos de vandalismos, furto dos lampiões e 

quebra das lanternas. Segundo ele: “Espera-se, é verdade, a instalação da luz elétrica, 

porém, certamente, para que este tão desejado progresso se torne realidade, decorrerão 

ainda muitos meses”. (ADDOR, 1919, p. 12). A rede de luz elétrica foi inaugurada na Capital no 

dia 15 de agosto de 1919.

De início era composta de 119 combustores elétricos que, até o nal naquele ano, 
foram aumentados para 390 lâmpadas. Provisório, o sistema, em poucos meses 
alcançou seu limite de carga instalado. Apesar dos esforços, a demanda por energia 
continuava maior que a oferta e a ideia da construção de uma hidroelétrica era 
alimentada pelo governo e ansiada pelo povo. (PROJETO REDE DE MEMÓRIAS, 2011, p. 
114).

Durante um bom tempo coexistiram as lamparinas residenciais a gás e os postes de 

luz elétrica, conforme é possível vericar na imagem a seguir, que mostra a lamparina xada 

na casa do lado direito e o poste de energia elétrica do lado esquerdo.

      
      -  Rua 13 de junho em 1919. Acervo: NDIHR  Imagem 02

Embora pacata, a cidade era cenário de algumas atividades culturais que 

movimentavam a vida social na capital. Espaços como o recém-criado Palácio da Instrução 

eram utilizados para apresentações teatrais, com números de circo, cantos, danças, 

comédias e auência de público. Os programas de festejos lítero-musicais, em sua maioria, 

noticiados pela imprensa cuiabana, traziam como um dos principais números a 

declamação, algo que era muito apreciado nas três primeiras décadas do século XX. Em 

Cuiabá realizava-se também bailes familiares e festas, regadas ao som de piano e encontros 

ao som da retreta nos jardins (MACHADO apud ROSA, 1990).
Os jornais se referiam aos lugares frequentados pela sociedade da época, que era 

formada por pessoas consideradas da “elite” – representadas pela imprensa como “ilustres”, 

“pessoas gradas”, “seleta”, “conceituados”, “elevada esfera social”, “escol da sociedade”, 

expressões atribuídas aos chefes políticos, advogados, desembargadores, médicos, 

engenheiros, professores, eclesiásticos, entre outros; e, “massa popular”, era a expressão 
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utilizada para o povo, isto é “não elite”.
Em Mato Grosso, por ser um estado predominantemente rural, por vezes imbricavam-

se os espaços urbanos com os rurais. Um bom exemplo disso eram os eventos destinados à 

elite cuiabana como as corridas de cavalos, realizadas pelo “Derby Club Cuyabano” em 

várzeas e os pic-nics realizados nas chácaras localizadas nos arredores da cidade pelo “Club 

dos Resistentes”.
Os clubes eram associações criadas como forma de organização de diferentes 

práticas culturais instituídas nas décadas iniciais do século XX.  O “Club dos Resistentes” 

promovia diferentes divertimentos para a elite social, dentre eles: pic-nics, bailes e saraus 

(soriée) nas residências dos ilustres, que dava “nota à vida local” (O COMMERCIO, 

22/09/1910, n.30, p.3). Outros “Clubs” que tiveram práticas publicizadas na imprensa foram: 

“Club Collar de Pérolas” (de moças); “Club Militar”; “Club Pio X”; “Club Gymnastico”; “Club 

River Foot-Ball”; “ Club de tiro”, “Club A Economia da Família”e “Foot-Ball Clubs” (como o 

“Cuyabá” e o “Internacional”).
Espaços retratados como de participação da “massa popular” se restringiam às 

festas de santos católicos, realizadas pela elite, mas com participação de grande número da 

população e as atividades realizadas nas ruas e nas praças, onde também havia a 

separação das classes sociais. Segundo Póvoas, a praça mais frequentada era a Praça 

Alencastro que cava no 1º distrito, centro da Capital, na qual por volta das dezenove horas 

as bandas chegavam para a retreta:

Os ônibus chegavam apinhados de gente que vinha do Porto e até mesmo do Coxipó 
e da Várzea Grande, para se espairecer um pouco no aprazível jardim fronteiro ao 
Palácio do Governo. Havia duas pistas de footing: uma por dentro dos canteiros que 
delimitavam a praça, pela qual circulava o top set da sociedade local; e outra pelo 
lado de fora dos canteiros, pela qual circulava a gente mais humilde. (PÓVOAS, 1983, p. 
80).

A vida social em Cuiabá era movimentada pelos festejos realizados com o intuito de 

celebrar diferentes comemorações. Estas festas se dividiam entre profanas e religiosas. 

Faziam parte dos festejos: os bailes, saraus, contradanças, representações de comédias, em 

sua maioria animada pelas tradicionais bandas de músicas. Nas Reminiscências de Cuiabá, 

Dunga Rodrigues recorda que “as festas do m do século, além dos bailes, contavam com 

bandas militares, percorrendo as ruas, girândolas, retretas embaixo de árvores e concorrida 

procissão” (s/d, p.83).  Dentre as festas religiosas e profanas destacamos: as Festas de Santos 

(Espírito Santo, São Benedito, Semana Santa, São João, Santo Antônio), Congadas e Marujos, 

a Cavalhada, aniversários, batizados, matinês e Cururu e Siriri.
Consoante Rodrigues, entre as festas que marcaram as solenidades do calendário 

social cuiabano estava, em primeiro plano, as do Divino Espírito Santo. A abertura dos festejos 

era anunciada por um grupo de mascarados, montados em cavalos, burros, bois ou em 

carros, que percorriam as principais ruas da cidade, distribuindo o programa. Iniciava com 

uma novena, seguida por procissão e na segunda semana da festa, iniciavam-se as esmolas 

que duravam três dias. Desde cedo um tocador de caixa convocava o povo para o 

acompanhamento. A Ressonância do bando dizia: “Senhor Divino. Que é de seu pão? Está 

na casa Do Manuel Galvão! ” (RODRIGUES, s/d, p.85-86). O grupo percorria as casas, com a 

bandeira do Divino recolhendo esmolas. Era escolhido um grupo de pessoas para segurar as 

insígnias: a coroa, o cedro e a bandeira. Conforme Rodrigues (s/d, p.86): “Ao meio dia a 

esmola se recolhia, à casa do festeiro, para o almoço. Enquanto se fazia o quilo a banda 

tocava as músicas da época e, aos pares, dançavam. As duas da tarde recomeçava-se a 

coleta, ate às 6 horas”.
Como prolongamento da festa do Divino iniciavam-se as touradas, realizadas no 

Campo d'Ourique, que empolgavam toda a cidade (PÓVOAS, 1983, RODRIGUES, s/d).  No 

local, erguiam-se palanques rústicos feitos de madeira, com cadeiras emprestadas de 

residências e bares, onde uma bandeira do Divino Espírito Santo marcava os camarotes dos 

festeiros. Mulheres e homens vestiam-se com todo primor. Rodrigues (s/d, p.90) relata que 
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exatamente a uma da tarde “dava-se a entrada do toureador e de toda a sua equipe, sob 

aplausos da multidão”.
A diversão das crianças cava por conta das brincadeiras que “variavam de acordo 

com o calendário festivo ou com as variações climáticas, invadindo as ruas da Capital”, 

pelos meninos ao “empinar as pandorgas, fazer e jogar petecas, boizinhos de maxixe e 

soldados de carretel”; pelas meninas “rodas, cirandas, quitutes e também de “pegador”. A 

brincadeira de “bate-barete envolvia a ambos” (SÁ, 2006, p.71-72).
Outra diversão da população era ir ao cinema. No início do século XX, Cuiabá 

contou com a inauguração do Cinema Parisien, instalado na Rua Joaquim Murtinho, 

chamada antigamente de Rua Formosa, que abrigou a primeira casa onde funcionou o 

Banco do Estado de Mato Grosso S/A e também o “Teatro Amor e Arte”. Ao relatar sobre as 

características desse teatro, Mendonça (s/d, p.64) arma que este possuía duas ordens de 

camarotes, um salão com capacidade para 400 expectadores, palco “singelamente 

ornamentado”, além de outras dependências em seu interior, e, seu “corpo cênico 

enfeixava guras da elite cuiabana, moças e rapazes”. Esse Teatro foi marcado
por dias esplendorosos e dias de decadência, que o levaram à ruina.

[...]. No mesmo local em 1.914, a rma Dorsa & Irmão, instalou o Cinema Parisien, que 
depois passou à Empresa Curvo e Irmãos e mais tarde pertenceu ao Senhor Manoel 
Bodstein. Era um galpão de zinco, com cadeiras de ferro e madeira, na plateia, nos 
camarotes cadeiras de palhinha, sem xação ao solo. Haviam duas arquibancadas 
laterais de tábuas. Na entrada do Cinema havia uma área coberta, onde foi instalado 
o Bar Moderno, conhecido “Bar do Bugre”, no dia 29 de junho de 1.920 [...] 
(MENDONÇA, s/d, p.64)

Com a mudança de proprietário a única diferença que houve, ressalta Mendonça 

(s/d, p.65), era que com o Senhor Manoel Bodstein “quase ninguém pagava a entrada e, 

nessa época havia uma orquestra que tocava durante a projeção do lme”. Outro cinema 

que funcionou na época, conforme observamos no depoimento da memorialista Dunga 

Rodrigues era o Cine Dora, que funcionou entre os anos de 1912 a 1915.
No galpão onde funcionava o cinema, a Intendência Municipal propôs a 

construção de um teatro público. No entanto, no relatório de 1929, Fenelon Müller escreve 

que “A municipalidade não dispõe, no momento, de recursos para a construção de um 

teatro confortável e de acordo com os progressos da nossa cidade” (MÜLLER, 1929, p. 18)
O cenário da capital pincelado pelos memorialistas que pintam Cuiabá como uma 

cidade bucólica do interior traz consigo, como foi possivel observar, representações 

concorrentes sobre o que seria uma Capital do Estado. Os embates entre as intenções 

políticas de modernização do cenário urbano, os parcos recursos dos cofres públicos para a 

realização de melhorias na cidade e, os hábitos rurais da população, como a criação de 

porcos, utilização de animais como transportes, entre outros, estavam presentes na 

sociedade cuiabana naquele período.

A AÇÃO MODERNIZADORA DO ESTADO NOVO EM CUIABÁ
Estado Novo é a denominação do governo golpista de 1937 a 1945, quando se 

instaurou no Brasil uma ditadura civil para manter Getúlio Vargas no poder. Esse período foi 

marcado por um sentimento de nacionalização e mobilização do Estado Nacional em 

defesa da modernização do país enquanto estratégia para inserir a nação brasileira no rol 

dos países capitalistas industrializados. A política da ditadura varguista tencionava suprimir a 

matriz econômica e social do Brasil, essencialmente rural, concebida, portanto, como um 

atraso econômico e cultural, devendo ser substituída por um modelo urbano industrial.
Para atender aos propósitos da modernização nacional, várias ações foram 

colocadas em prática, entre elas, destaca-se o nanciamento pelo governo federal de 

programas de reforma e aparelhamento urbano implementados em diversas cidades 

brasileiras como parte das ações de instalação do novo e ambicioso modelo econômico. 

Nesse sentido, verica-se que a modernização se relaciona às transformações materiais, com 
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vistas às mudanças políticas, econômicas e sociais. O conceito de modernização adotado 

para os ns desse estudo,

[...] refere-se a um feixe de processos cumulativos que se reforçam mutuamente: à 
formação de capital e mobilização de recursos; ao desenvolvimento das forças 
produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho; ao estabelecimento de 
poderes políticos centralizados e à formação de identidades nacionais; [...] de formas 
urbanas de vida e de formação escolar formal; refere-se à secularização de valores e 
formas (HABERMAS, 1991, p. 14).

As obras de reforma e aparelhamento urbano além de modicar sensivelmente a 

paisagem de algumas cidades brasileiras, também intencionavam produzir novos 

parâmetros culturais que possibilitassem a construção de uma nova identidade para o 

cidadão nacional – o homem do Estado Novo.
A criação de ambientes nas cidades, como cinemas, teatros, hotéis, centros de 

saúde, contribuíram para que educabilidades fossem colocadas em prática de maneira a 

colaborar com a formação do cidadão moderno e civilizado pretendido pelo projeto de 

desenvolvimento nacional. Educabilidades, nesse contexto, entendidas como os 

conhecimentos e modos de construí-los que surgem a partir das relações humanas em ações 

sociais educativas mais abertas do que aquelas reguladas por instituições formais, como a 

escola (GUTSACK, 2003).
Observa-se que na convivência urbana são manifestadas relações entre diferentes 

indivíduos e diferentes grupos e, entre esses com o ambiente, estabelecendo vivências e 

redes de sociabilidades de maneira a proporcionar novas educabilidades e consolidar a 

cidade enquanto lócus educativo.
A experiência urbana produz formação especíca ao cidadão para que ele viva a 

cidade e dela se aproprie. Ao desvendar os signos e códigos urbanos, o cidadão se habilita 

ao direito à cidade para que nela se inclua como parte indissociável tanto na dinâmica de 

sua produção quanto dos direitos que nela se originam.
Reetir sobre a relação entre a modernização da cidade de Cuiabá e, a inserção de 

novos hábitos e costumes na matriz cultural da sociedade cuiabana, implica a compreensão 

de seu contexto social e político, na época, delineado pelo distanciamento de outros 

centros nacionais e seu elementar desenvolvimento urbano. Vale ressaltar que, a localização 

interiorana de Mato Grosso, signicava destacada importância geopolítica e econômica 

diante das intenções estadonovistas de integração nacional.
A inclusão de Mato Grosso nos ideais de modernização estadonovista, ocorreu na 

administração do interventor Júlio Strübing Müller. Esse período da história cou registrado na 

paisagem cuiabana pela execução de um conjunto de obras denominado “Obras Ociais”. 

Essas obras são elencadas por Conte (2006, p.114) como sendo:

Avenida Getúlio Vargas, Residência dos Governadores, Grande Hotel, Secretaria 
Geral, Estação de Tratamento de Água, Palácio da Justiça, Cine Teatro Cuiabá, Ponte 
Júlio Müller, Maternidade, Colégio Estadual Liceu Cuiabano, Estação elevatória de 
Água, Saúde Publica, Usina de Pasteurização de Leite, Hotel das Águas Quentes e 
Pavilhão de Exposição Agropecuária.

A execução das edicações foi atribuída à rma Coimbra Bueno & Cia Ltda., do Rio 

de Janeiro, no período capital da república, e a responsabilidade técnica cou a cargo do 

engenheiro Cassio Veiga de Sá. Conte (2006, p.114) descreve essas obras como sendo 

“Construções sólidas e de ótima qualidade, a maioria resiste com as mesmas funções ou 

similares, sempre de uso público, para o qual foram construídas”.
As obras que inovaram a paisagem urbana evocaram a pujança da política de 

Getúlio Vargas que se fazia sentir em todo o território nacional, inclusive nos lugares mais 

afastados dos grandes centros. Eram os desígnios da Marcha para o Oeste.
O progresso chega ao “sertão” e o retira do isolamento. Como explica Lacerda (1994 

p. 7), é a “[...] presença de um estado moderno em todos os setores da sociedade, 

desempenhando o duplo papel de construtor e unicador da Nação”.
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Desse modo, em 1938, no plano das formulações que se tornam simbólicas para dar 

sustentação ao regime estadonovista, é lançada a Marcha para o Oeste; um programa 

político de intenções nacionalizantes, que tinha como objetivo aproximar as regiões mais 

desenvolvidas do litoral brasileiro ao “sertão” ou interior brasileiro “atrasado” e “incivilizado” – 

segundo os discursos da época – em busca de uma denitiva Integração Nacional.

A proposta da “Marcha para o Oeste era de instalar” pontos avançados de 
colonização dirigidos pelo Estado. Vargas formulou diretrizes, administrativamente 
centralizadas, inspiradas na ótica nacionalista, com o objetivo de ocupar os espaços 
vazios do Oeste e da Amazônia, para criar no novo espaço a nova ordem social. Na sua 
visão, as fronteiras econômicas deveriam coincidir com as fronteiras políticas. 
(LENHARO, 1986 p.26)

A execução do programa “Obras Ociais” procurou diminuir as diferenças estruturais 

urbanas entre Cuiabá e outros centros nacionais mais desenvolvidos. Para tanto, não se 

mediu esforço e o uso do prestígio político da administração do interventor Júlio Müller. Em 

sua administração, a capital matogrossense vivenciou um momento célere de 

transformações urbanísticas executadas com o apoio do presidente da república, que tinha 

como chefe da polícia do Distrito Federal Filinto Müller, irmão do então interventor de Mato 

Grosso. As mudanças promovidas na cidade, na época, representaram um marco histórico 

da busca de superação do distanciamento entre o novo e moderno, em detrimento do 

antigo e obsoleto.
Veiga de Sá (s/d), em sua obra memorialista, relata o cotidiano da capital 

matogrossense por ocasião de sua chegada do Rio de Janeiro em 1939, que remete ao 

cenário rural do início do século anteriormente descrito:

[...] diariamente, pela manhã, o leiteiro, [...] trazia o leite, em vasilhames apropriados 
Depois passava o vendedor de peixe com um carrinho de mão que trazia o pescado 
na madrugada e logo depois o verdureiro. Os fogões daquela época consumiam 
lenha [...]. Mas não tínhamos problemas porque o vendedor de lenha também oferecia 
diariamente ao consumidor, em achas, a lenha [...] pois ele conduzia um boi com duas 
bruacas, assim chamadas grandes bolsas feitas de couro cru, onde colocava 
verticalmente as achas de lenha.

[...]

O mais curioso é o vendedor de leite de cabra que com quatro ou cinco cabras com 
um sininho no pescoço, circulava pelas ruas e, à porta do consumidor interessado, 
parava e tirava o leite; aspecto muito curioso, desaparecido, de uma época que já 
passou (VEIGA DE SÁ, s/d,p.55-57)

Além dos propósitos nacionais da ocupação da porção interior do país, a 

modernização de Cuiabá representou uma estratégia para solução de questões políticas 

internas diante do desejo dos mato-grossenses da porção sul do estado em transferir para 

Campo Grande a sede da capital (JUCÁ 1998). Segundo Freitas (2011), essa situação 

mantinha certa rivalidade entre as duas cidades que se acirrava à medida que Campo 

Grande demonstrava indícios de enriquecimento, o que contribuía para reforçar o 

sentimento de “desconfortos do antigo”, na população cuiabana. Freitas (2011, p. 212) 

relata que:

Cuiabá não possuía edifícios para instalar o governo nem mesmo um hotel para 
receber visitantes; por isso, a preocupação dos políticos locais e da Interventoria, que 
tinha como objetivo principal “remodelar a cidade”, foi investir de forma incisiva na 
reurbanização e na introdução de construções que se faziam necessárias para 
facilitar a vida e o cotidiano da população, com o objetivo de manter a situação de 
capital do Estado, pondo m ao movimento “mudancista”.

Veiga de Sá (s/d) salienta que associado à execução das “Obras Ociais”, 

delineava-se um novo perl para a sociedade cuiabana com novas opções sociais. A 

construção do Grande Hotel além de equipar a cidade com aposentos “de primeira 

categoria” também

[...] oferecia à nossa sociedade, aos domingos, no bem decorado salão do hotel, uma 
“soirée” dançante, contratando para isso uma orquestra. Logo após o jantar, as moças 
e os rapazes que não tinham outro entretenimento senão o passeio no Jardim, auíam 
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para o soirée [...] (JUCA, 1998 p. 175)As dependências do Hotel também sediaram o 
Rotary Club, já existente em Campo Grande e Corumbá. A partir de então, a 
sociedade cuiabana passou a se reunir às sextas feiras, no que se tornou em um 
tradicional jantar frequentado pelas elites locais.

Conforme Capelato (2011), o governo getulista tinha a valorização da cultura como 

importante fator para a unicação nacional. Portanto, fundamental seria sua intervenção na 

expectativa de que, ao promover as expressões culturais nacionais, a arte se tornasse um 

suporte para alavancar a política nacionalista como na Alemanha e na Itália. A arquitetura e 

o cinema receberam especial atenção devido ao seu poder de sedução como instrumentos 

de propaganda e de conquista das massas. O cinema para Getúlio Vargas signicava um 

meio instrutivo eciente para a população em geral, inclusive para os analfabetos por 

dispensar textos escritos como os jornais. As projeções representavam meios competentes 

para incutir os ideais modernizantes através das imagens.
A inauguração do novo Cine Teatro, em maio de 1942, representou um ícone da 

modernização em nível nacional. Além de uma programação rmada para os meses 

restantes do ano com a distribuidora de lmes, o que garantia ao público cuiabano o que 

havia de melhor nas produções cinematográcas (FREITAS, 2015), as dependências do 

estabelecimento foram uma das primeiras do país a serem equipadas com “[...] sistema de 

renovação de ar, com um processo de refrigeração baseado na água que circulava em 

serpentinas. Quando o calor era mais forte, usava-se barras de gelo [...]” (JUCÁ, 1998 p. 221).
Veiga de Sá (s/d) recorda que o Cine Teatro trouxe novos hábitos para a convivência 

urbana. A grande aceitação do público despertou a preocupação quanto ao possível 

esvaziamento do Jardim Alencastro, lugar tradicionalmente da convivência pública. Além 

do que, foi organizado nas dependências do cinema “um salão de chá, admitindo-se que 

após a sessão os frequentadores do cinema auíssem ao salão, à semelhança do que se 

passava na conhecida Cinelândia no Rio de Janeiro [...] (Veiga de Sá p. 166)”.
Silva (2009), ao estudar o cinema em  Cuiabá  na década de 1940, observou que  sua 

inauguração introduziu novas práticas culturais e sociais que inuenciaram o 

comportamento da população e

As representações da população cuiabana, pensadas aqui como modos de pensar e 
sentir coletivos, de admiração ao novo cinema geraram práticas culturais, como 
costumes de se vestir com a melhor roupa aos ns de semana e o passeio no Jardim 
Alencastro (Praça Alencastro), antes e depois das sessões, havendo até certa 
democracia na frequência tanto do cinema quanto do jardim Alencastro (SILVA, 2009, 
p. 89).

Outra obra expressiva da paisagem urbana foi a construção da Residência dos 

Governadores, seguindo as novas orientações de ordenamento urbano. Margeada por 

recuos frontais e laterais, possibilitou uma área de ajardinamento, inexistente nas demais 

residências centrais, que até então eram tradicionalmente construídas rente ao alinhamento 

da rua. “Foi a primeira residência de Cuiabá a possuir fogão a gás, que era abastecido por 

grandes bujões adquiridos em São Paulo, e a ter uma piscina” (JUCÁ, 1998, p. 172).
O estilo Californiano da Residência dos Governadores, muito empregado em 

residências do Rio de Janeiro, espelhou-se como modelo para a construção, na época, de 

novas residências particulares em Cuiabá que também foram executadas pela empresa de 

engenharia Coimbra Bueno, de maneira a revelar a inuência do movimento modernizador 

também na arquitetura da paisagem urbana para além das obras ociais.
A serviço dos regimes autoritários e totalitários europeus, como na União Soviética de 

Stalin, Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini, a arquitetura foi utilizada como um eciente 

instrumento de propaganda e propagação da ideologia de Estado em sua ação de 

controle civil. Na perspectiva da então denominada arte totalitária – aquela que resulta do 

exercício autoritário do poder, condicionada e em nome de uma ideologia (ROSMANINHO, 

2006), os espaços públicos são concebidos a partir de seus ns especícos de funcionalidade 

e, paralelo aos seus ns de uso, são compostos por edifícios e monumentos intencionalmente 

projetados como instrumentos destinados a ostentar força e poder. Na tendência 
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monumentalista, essas edicações foram construídas de forma a materializar nos espaços 

urbanos a imagem onipresente da ideologia estatal da época, de maneira a contribuir 

estrategicamente com a disciplina e o doutrinamento da população.
Os edifícios da Secretaria Geral, do Palácio da Justiça e do Colégio Estadual, na 

capital matogrossense, demonstram que o Estado Novo se utilizou da mesma estratégia dos 

regimes totalitários europeus quanto ao uso da arquitetura como propaganda ideológica. 

Esses edifícios representam um sentido moderno e, ao mesmo tempo conservador, pelo 

emprego das novas tecnologias da construção, como o concreto armado. A 

monumentalidade mantém o aspecto ideológico disciplinador através da ostentação de 

poder expresso pelas linhas retas do Art Dèco, estilo predominante nas obras estadonovistas 

em todo território nacional.
O processo de modernização das cidades no Estado Novo se desenvolveu a partir 

da adoção do urbanismo enquanto conhecimento técnico e cientíco, empregado no 

reordenamento do espaço urbano no sentido de planejar seu crescimento e controlar sua 

expansão. A contribuição do urbanismo no projeto de construção da identidade do 

“homem do Estado Novo” se revelava segundo o discurso de que “[...] a racionalidade 

técnica e a lógica cientíca deveriam regular as atitudes e comportamentos da sociedade 

através da cidade” (OUTTES, 2014 p.395). É a partir de então que se verica em Cuiabá o 

surgimento de uma nova estética no desenho urbano, determinada por leis que passaram a 

regulamentar o enquadramento das edicações nos terrenos, a exemplo da Residência dos 

Governadores, e que se estendeu para as novas edicações que foram surgindo.
Outro traço marcante do ideário urbanístico do Estado Novo era a concepção de 

que toda cidade grande deveria ter uma grande avenida. Na condição de capital, Cuiabá 

não poderia fugir à regra. Ao estender e ampliar a antiga Avenida Murtinho, a cidade passa 

a contar com uma nova e moderna via de circulação considerada a “artéria da nossa 

Capital” (PÓVOAS, 1995, p.383). Por determinação do governo federal recebeu o nome de 

Avenida Getúlio Vargas que, estrategicamente, orientou o crescimento da cidade no 

sentido de se distanciar do Córrego da Prainha, o que resultou na valorização imobiliária 

dessa nova região.
Ações dos serviços viários foram desenvolvidas para superar antigos obstáculos que 

se vericavam anteriormente à interventoria de Júlio Müller, como por exemplo, a travessia 

do rio Cuiabá, que dicultava a comunicação da capital com o interior do estado além do 

desconforto do desembarque dos viajantes ao aportarem no porto devido à precariedade 

de suas condições. O problema foi amenizado com a construção de uma ponte ligando 

Cuiabá à Várzea Grande e, consequentemente, com as regiões interioranas do Oeste e do 

Norte. O visitante ao desembarcar no porto, se deparava agora com a visão de uma 

“moderna ponte de concreto” e com os melhoramentos urbanísticos do cais uvial, 

distanciando, portanto, da lembrança de um lugar de chegada que tinha “Uma rampa mal 

construída e pior conservada [que] serve de praia para o desembarque, que é feito em 

'canoas', sistema de embarcações acionadas a remos por mulatos quase nús” (O 

COMÉRCIO, Cuiabá, 12/01/1911, n. 46, p.3). Posteriormente, em homenagem ao interventor, 

denominou-se ponte Júlio Müller.
Quanto ao fornecimento de energia, a rede elétrica foi ampliada com a aquisição 

de um novo equipamento para potencializar a capacidade de produção da Usina Hidro-

Elétrica do Rio da Casca; o que possibilitou atender um maior número de residências e o 

funcionamento do comércio, com o conforto que a energia elétrica proporciona, fato que, 

na época, estimulou o comércio de eletrodomésticos como aparelhos de rádio e 

ventiladores.
As preocupações referentes à saúde pública implicavam em melhorias do 

saneamento básico da cidade. Cuiabá já contava com um sistema de distribuição de água, 

porém não era tratada. Foram realizadas obras de ampliação da rede existente e a 

construção da estação de tratamento de água foi a primeira iniciativa para resolver o 
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problema da qualidade da água em Cuiabá. Dentro dos propósitos higienistas do urbanismo, 

o sistema já existente foi incrementado com a construção da obra ocial Estação de 

Tratamento de Água. “O projeto foi elaborado pela maior autoridade do Brasil neste assunto, 

na época: W.A. Rein, que optou pelo tratamento de sulfato de alumínio e cloração. [...] 

Cuiabá foi uma das primeiras cidades do Brasil abastecidas por água tratada” (JUCÁ, 1998, 

p.191).
Incluíram-se também nos propósitos higienistas do urbanismo a construção da 

Maternidade Municipal, o Centro de Saúde e a Usina de Pasteurização de Leite, embora esta 

última, fosse localizada em Várzea Grande, na época Terceiro Distrito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos de modernização ao disponibilizar novos equipamentos urbanos para a 

população, como centro de saúde, teatro, cinema, estação de tratamento de água, 

usina de pasteurização de leite, a exemplo do que ocorreu em Cuiabá, pretendiam que 

hábitos antigos da população fossem substituídos por procedimentos e atitudes 

consideradas como salutares e modernas. Assim, verica-se que as ações governamentais 

de modernização em Cuiabá eram imbuídas de intenções educativas disciplinadoras que 

deveriam ser incorporadas na vivência urbana em consonância aos ideais modernizadores 

estadonovistas.
Pode-se considerar então, que o projeto de modernização de Cuiabá, elaborado a 

partir dos princípios do urbanismo moderno, foi acompanhado de intenções educativas 

disciplinadoras destinadas à formação de uma nova cultura que orientasse para hábitos e 

costumes que deveriam ser assimilados pela população citadina e que expressassem o 

sentido de desenvolvimento daquela gestão pública enquanto expressão de progresso.
As obras ociais, juntamente com as demais obras que essas desencadearam na 

cidade, representam um divisor de águas na história de Cuiabá, pelo número de obras 

realizadas em um curto espaço de tempo, que separa uma cidade do passado rural, típica 

do período nacional agroexportador; para um tempo que inaugura um processo de 

tentativas de construção de uma cidade com características semelhantes aos grandes 

centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Esses centros urbanos são exemplos que se 

aproximaram da realização do ideal estadonovista, que tinha como propósito a 

equiparação do país às nações industrializadas desenvolvidas.
Pode-se perceber então, que esse movimento em relação a Cuiabá, ocorreu em 

escala menor, no sentido de equiparar a capital matogrossense aos centros urbanos 

nacionais mais desenvolvidos na época.

NOTAS
1

Editado em Hamburgo foi organizado com a intenção de divulgar o estado de Mato  
Grosso, tanto no Brasil quanto no exterior.
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RESUMO
Este trabalho analisa os desaos e as oportunidades das políticas para 

o arranjo e sistema produtivo local de petróleo em Suape-PE. Essas 
políticas se constituem em vetores para a construção de capacitações 
locais e o desenvolvimento territorial. O fenômeno Suape tem ocupado 
uma signicativa centralidade nas discussões das várias esferas de 
governo e demais organizações de planejamento e de desenvolvimento 
no País. Os desaos e oportunidades são muitos, quando se trata de uma 
realidade subdesenvolvida: articulação da estrutura produtiva local 
com a estrutura de C&T, diversicação produtiva, qualicação 
prossional. Isso requer respostas de natureza política, uma estratégia de 
política de Estado para aproveitar as oportunidades desse e outros 
empreendimentos de mesma monta planejado no País.

Palavras-Chave: Pernambuco-Suape. Políticas. Planejamento. Arranjos e 
Sistemas Produtivos e Inovativos Locais. Inovações Tecnológicas.

ABSTRACT
This work analyze the challenges and opportunities of such policies for 

the arrangement and productive local system of oil in Suape-PE. This 
politics are important for local capacitation and territory development. 
The Suape phenomenon have occupied a fundamental place in 
discusses of many governmental levels and planning and development 
organizations in the country. There are many challenges and 
opportunities when we talk about an underdeveloped reality: articulation 
of local productive structure with C&T structure, productive 
diversication, professional qualication. This require politic answers and 
politic strategy for utilization of these opportunities for this enterprise in 
coutry.   

Keywords: Pernambuco-Suape. Planning. Policies. Local Innovation and 
Productive Systems and Arrangements. Technological Innovations.
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INTRODUÇÃO

O
1 Território de Suape-PE ocupa um lugar de destaque na política energética nacional 

para as áreas de petróleo, gás, naval e offshore. A autossuciência em petróleo, 

nessa política, além de ser acompanhada da autossuciência em reno, deverá ser 

seguida pela ampliação dos esforços que a Petrobras vem mobilizando e ampliando em 

termos de capacitações cientícas e tecnológicas, tendo em vista não somente a demanda 

do Pré-sal; mas, também, o poder de compra, por exemplo, da própria Petrobras. Essa 

empresa signica um vultoso mercado na área naval e offshore, principalmente; e nas áreas 

de elétrico e eletrônico, engenharias, infraestrutura, metalmecânica e outras. Tais áreas, que 

internalizadas, podem recuperar atividades importante que o País, em outrora, assumia a 

vanguarda em termos de competências e capacitações tecnológicas e de aprendizado. 

Portanto, o mercado da Petrobras, que está criando essa oportunidade para a indústria naval 

(mas não só), somente em Pernambuco, vem promovendo a criação de milhares de 

empregos diretos, com três estaleiros em operação, além dos outros empreendimentos.
 Nessa direção, há não apenas desaos na endogeneização dos frutos do 

crescimento econômico, mas também na garantia da competitividade global de todos os 

empreendimentos do sistema produtivo e inovativo de petróleo e conexos e sua adequação 

e/ou equiparação aos ramos industriais e a países que avançaram a fronteira tecnológica 

voltada para esses ramos. Nesses países, estão em vigor o paradigma tecnoeconômico e a 

importância das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) como o principal insumo 

desse quinto Kondratiev que se está atravessando. Tais tecnologias geradas no paradigma das 

TICs têm penetrado fortemente na estrutura produtiva de PGN e offshore, principalmente, por 

essa requerer elevadas capacitações cientícas e tecnológicas.
Associado a tais desaos, o Brasil também conta com uma instituição do porte da 

Petrobras e de competência tecnológica para fazer os avanços necessários nessa direção. 

Além disso, sendo o País um produtor de petróleo e com reservas de óleo de quantidade e 

qualidade comprovadas, essas podem não apenas transformar o Brasil, em um grande 

produtor de petróleo e derivados com elevada densidade produtiva e tecnológica, mas 

também, contribuir para a formação do excedente que se precisa para encaminhar a 

resolução de parte dos problemas estruturais, sociais e econômicos, e tirar o País do atraso, 

convergindo para uma homogeneidade social (FURTADO, 1992).
O objetivo deste trabalho é analisar os desaos e as oportunidades das políticas para 

petróleo, gás, naval para o Território de Suape-PE e que visam conformar um arranjo e sistema 

produtivo local nesses ramos. Essas têm na renaria, na petroquímica Suape e nos estaleiros os 

empreendimentos âncora, constituindo nos norteadores da dinamização das capacitações 

produtivas e inovativas e no desenvolvimento territorial.
Além desta introdução, este trabalho está dividido na forma: na seção seguinte 

apresenta os procedimentos e técnicas da investigação; na terceira seção apresenta e 

discute os resultados, destacando os desaos e as oportunidades paras as estratégias das 

políticas para Suape-PE e a estrutura produtiva local. Por m, são realizadas as considerações 

nais.

METODOLOGIA
A presente investigação combinou várias formas de procedimentos e técnicas para 

dar respostas e atingir o objetivo proposto. Para se analisar as políticas para Suape em sua 

perspectiva de promover as capacitações locais e o desenvolvimento territorial foi utilizado o 

modelo neo-schumpeterino em diálogo com o estruturalismo de tradição cepalina, de forma 

que se construiu um referencial teórico de análise com certo valor heurístico para se entender 

este e outros fenômenos que vêm sendo alvo das políticas de desenvolvimento no Brasil, nos 
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últimos decênios (2000-2010).
Foi realizada uma pesquisa documental. Esta buscou analisar os documentos que 

balizam as políticas para o Território de Suape, destacando-se: Plano Diretor do Território 

Estratégico de Suape e os documentos do Fórum Suape Global.
Procedeu-se, também, com uma pesquisa de campo. Nesta foram entrevistados vários 

atores de instituições públicas e privadas que estão presentes e/ou atuam no Território de 

Suape. Totalizaram 57 entrevistas, entre 2013 e 2014. A análise do material de campo esteve 

pautada no tratamento quantitativo e qualitativo. A sistematização prezou pela referência as 

abordagens utilizadas. Optou-se por trabalhar os dados empíricos através do método de 

análise de conteúdo, que se congura como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, um leque de apetrechos” (BARDIN, 2006, p. 31). Para sistematização das 

entrevistas foram utilizados os seguintes códigos: ASC – Ator da Sociedade Civil; EICT – 

Entrevistado de Instituição de Ciência e Tecnologia; EGEST – Entrevista com Gestor; ESIND – 

Entrevista com Sindicatos; ECONST – Entrevista com Consultor e Estudioso da Região; ETEC – 

Entrevista com Técnico; EGESTGOV – Entrevista com Representantes de Governos; EEMP – 

Entrevista com Representantes de Empresas.
Outro fator importante foi a utilização da observação participante. Muito além das 

entrevistas feitas e pré-estabelecidas, buscou-se entender a dinâmica das políticas a partir de 

diálogos com pessoas “comuns” da sociedade, procurando entender seus propósitos, opiniões 

acerca dos investimentos que estão em curso e cujo eixo é a indústria de petróleo. A pesquisa 

de campo também propiciou uma avaliação de outros elementos relativos à dimensão social, 

ambiental, impactos físicos no território, entre outros.
Buscou-se, portanto, identicar as várias percepções sobre as políticas a partir da 

vivência, da atuação no território no objetivo de construir as capacitações locais para inovar e 

produzir. As entrevistas se deram, em muitas das instituições, com mais de um 

técnico/consultor/funcionário. Isso se deu devido ao primeiro entrevistado indicar e/ou por 

cada funcionário apresentar determinado conhecimento (tácito) dentro de instituição em 

decorrência do cargo que ocupa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
     As Estratégias de Suape

Suape representa um elo importante de integração, não somente do Nordeste à 

economia nacional, mas, também, à América Latina, aumentando a capacidade de reno do 

País e processando o óleo pesado da Bacia de Campos, RJ e do 'Rio Orinoco-Venezuela' 

(como era previsto originalmente). Sendo característica do paradigma fordista, e, portanto, 

com uma defasagem a ser considerada no contexto de subdesenvolvimento, a indústria do 

petróleo, por assim dizer, a brasileira, para se equiparar e superar os seus concorrentes no 

mercado global, precisa mobilizar esforços de adequação/adaptação/atualização 

tecnológica continuamente, incorporando cada vez mais intangíveis. Vale ressaltar ainda os 

avanços que esses representam em inovações tecnológicas em todos os campos, 

acumulando progressos, por exemplo: desde as áreas de desenvolvimento de recursos 

humanos e de gestão, de marketing, de novas formas de organização, de melhoramento de 

tecnologias, até avanços da microeletrônica, da nanotecnologia, de novos materiais e outros.
As entrevistas com atores políticos demonstram que, esses estão munidos de certa visão 

de mercado global e da necessidade de aprendizado e reatualização tecnológica 

permanente para competir e permanecer no mercado. Percebe-se ainda, que essa visão é 

fruto, em grande medida, das expedições realizadas junto aos países asiáticos, visando trocar 

experiências das trajetórias percorridas por aqueles países. Nessa direção, os desaos a serem 

superados em termos de endogeneização dos frutos, desse processo, estão nos aprendizados e 

conhecimentos adquiridos nessas missões, desde que, esses aprendizados sejam revertidos em 
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desenvolvimento técnico local, e ampliados por esforços próprios (FREEMAN, SOETE, 1997).
Nesse sentido, um dos gestores arma que:

(...) O Projeto Suape Global surge como uma iniciativa de vários agentes da sociedade 
estadual, tendo à frente o Governo do Estado, que se uniram para atuar no sentido de 
consolidar no Estado de Pernambuco como um 'novo polo industrial' com base em 
potencialidades já existentes e na oportunidade que se apresenta associada à expansão 

 2.no Brasil do segmento de petróleo, gás, offshore e naval (EGEST_1; junho de 2013)

Como se podem ver, como estabelecido nos discursos e nos objetivos colocados para 

o Projeto, os termos “novo polo industrial com base em potencialidades existentes e nas 

oportunidades que se apresentam”, apontam para duas visões estratégicas: i) a primeira busca 

assentar o 'novo polo industrial' nas potencialidades existentes, tendo em vista mudanças 

estruturantes e não mero crescimento econômico; ii) a segunda visa operar uma 

transformação da estrutura produtiva do Estado, associado ao principal insumo energético do 

planeta e seus derivados, integrando-se a economia nacional sob novas bases produtivas e 

sinalizando a superação de dependência internas e externas e, de assimetrias inter-regionais e 

sociais.
Nesses termos, com relação aos objetivos estratégicos e desaos, além do 

aproveitamento das potencialidades locais, o 'novo polo industrial' deverá:

Consolidar a região de SUAPE como a melhor alternativa para abrigar investimentos na 
Cadeia Produtiva de petróleo, gás, offshore e naval, transformando-a em centro 
irradiador de desenvolvimento e colaborando com a melhora da qualidade de vida de 
toda região de inuência direta e indireta (IDEM, IBIDEM).

Mas, esta consolidação de Suape como a melhor alternativa para abrigar os 

investimentos públicos e privados, gerando desenvolvimento e não somente mero crescimento 

econômico, ao representar elevação satisfatória do PIB, por exemplo, mas reforçando as 

disparidades de rendas (dualidades), tecnológicas e sociais, apresentaria desaos de qualquer 

atividade industrial inovadora, que seriam: a mobilização, ampliação, fortalecimento de um 

sistema local/regional de inovação e produção. Assim, um dos objetivos do projeto Suape 

Global é:

Proporcionar o desenvolvimento, no Estado, de uma atividade industrial inovadora e de 
forte base cientíco-tecnológica, inserida no mercado global, e capaz de garantir a 
sustentabilidade para os próximos 50 anos (EGEST_1; junho de 2013).

Logo, foi possível observar, que os entrevistados falam a partir de um lugar (de uma 

visão) de dentro do governo, sendo componentes do projeto Suape Global e que foi a forma 

como o Governo estadual planejou, especicamente visando “estruturar no Estado um polo 

industrial fornecedor de bens e serviços para a indústria do petróleo, gás natural, naval e 

offshore na região de Suape, aproveitando a onda de desenvolvimento que ocorrerá na 

região nos próximos 10 anos” (GOVERNO DE PERNAMBUCO, 2008).
Assim, trata-se, também, de se instalar um conjunto de empresas fornecedoras de bens 

e serviços para essas indústrias, representando uma “projeção” de 10 anos de dinamismo da 

região; ainda porque, no mesmo documento do Projeto Suape Global, fala-se de “projeção” 

de 50 anos de sustentabilidade do dinamismo industrial.
Tais perspectivas, no entanto, apresentam desaos e limites para a sustentabilidade 

social (expressos nos indicadores sociais de emprego, renda, violência, moradia, educação, 

saúde) e em termos de se manter no mercado em condições de competitividade, passam por 

uma 'forte base tecnológica endógena' a ser construída/reforçada, constituindo-se num “polo 

irradiador do desenvolvimento”, sem o qual não se melhora a qualidade de vida de toda a 

região de inuência direta e indireta.
Os documentos ociais sinalizam as repercussões de Suape para além de suas áreas 

industrial e portuária, como no caso das repercussões na criação de vários arranjos produtivos e 

inovativos locais a partir dos subprodutos da própria renaria de petróleo, alguns como o “polo 

têxtil” com repercussões no parque fabril do Nordeste, como o ASPIL têxtil do Ceará; e o de 

Paulista e entorno, em Pernambuco. Portanto, se teria um efeito irradiador de novos ramos e, ao 
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mesmo tempo, dinamizador dos ramos já existentes e tradicionais na região Nordeste, como é o 

caso da indústria têxtil.
Em termos furtadianos, têm-se, nos documentos ociais, opções e desaos: opção de 

endogenizar (e não apenas assegurar uma modernização), na região, uma empresa-âncora 

portadora de um processo de alavancagem da economia brasileira, e, por extensão, do 

Nordeste, capaz de operar no mercado interno e externo com petróleo renado e subprodutos 

de elevado valor agregado. 
Suape está inserido e se constitui em um “polo industrial inovador”, num contexto em 

que se tem uma população de mais de 50 milhões de pessoas no Nordeste (ARAUJO, 2013); 

proximidade com mercado externo; matéria prima abundante e tecnologia de exploração e 

produção. Com isso, pode-se aproveitar esse ativo natural e disponível, graças às 

competências e capacitações tecnológicas construídas e acumuladas pela Petrobras, para 

concretizar não somente tais perspectivas estratégicas de gestores do Projeto Suape Global, 

mas também, para direcionar ações concretas para resolver os problemas estruturais no 

Território de Suape, de Pernambuco e da região.
Então, o principal desao da região e de todos esses investimentos públicos e privados, 

focados no território, é a dimensão de inclusão da população local/regional, conhecida 

historicamente pelos altos índices de pobreza, analfabetismo e desemprego, e ao mesmo 

tempo de concentração de renda. E não se pode, como tanto já se fez no passado, gastar 

improdutivamente o excedente gerado nesse processo.
Dessa forma, Furtado alerta para o velho dilema da concentração de renda e que está 

vinculada as diculdades de superação do desemprego (e do subemprego), e à insuciente 

diversicação econômica. No entanto, parece se estar no limiar (ou diante de uma chance 

histórica para o País e a Região), não somente de projetos que se pautam (e induzem) na 

diversicação da demanda (esta por sua vez localizada, majoritariamente, no Brasil); mas, 

também, em diferentes mercados externos, fato que pode contrariar a “velha” tendência 

histórica de concentração de renda.
A diversicação da demanda não ocorrerá sem uma decisão de política de Estado. 

Este, formulando e coordenando estratégias nessa direção, ampliando os impactos positivos e 

as possibilidades de usufruto social de riqueza acumulada. Está, portanto, posta uma trajetória 

de superação de tais desaos. Já não se está mais diante da economia sucroalcooleira 

(insuciência de diversicação econômica) e nem mais de uma periferia, cujos investimentos 

estão determinados pela composição da demanda localizada fora do país e que terminava 

reetindo-se na tendência à concentração da renda e da propriedade. Está-se a meio 

caminho de alternativas e respostas a esses desaos.
Em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Celso Furtado (1961) adverte que, em 

determinados contextos subdesenvolvidos, o aumento da produtividade em setores maduros 

da economia pode coexistir por longo período com salários baixos e manter a má distribuição 

de renda. E, adverte ainda que, mesmo que se consiga implementar um desenvolvimento, com 

a perspectiva de que seja sustentado, mesmo assim, é difícil a absorção produtiva da 

abundante oferta de mão de obra nos contextos latino-americanos.
Assim, poder-se-á manter o crescimento econômico por um longo período e, por sua 

vez, manter-se o desemprego e o subemprego, a heterogeneidade tecnológica, a 

concentração de renda e a injustiça social. Ao que parece, outras alternativas teriam que ser 

levadas em consideração, visando a médio prazo a incorporação produtiva da força de 

trabalho local, a mobilização de outros fatores endógenos, entre eles, a redenição necessária 

das instituições, colocando-se em primeiro plano o bem-estar social, e não se exagerando, 

como hoje, o bem-estar mercantil. Colocar, em primeiro plano, também, a preservação dos 

valores fundamentais da cultura do País, principalmente em um contexto de crise (FURTADO, 

1999; 1984).
Esse autor destaca que, a grande disponibilidade de solos aráveis subutilizada e a 
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acentuação da heterogeneidade social são problemas que podem ser transformados em 

alternativas, quando, por muito tempo, o caminho mais curto para o desenvolvimento 

continuará sendo o dinamismo do mercado interno (vide FURTADO, 1999, p. 17). Transformar tais 

problemas e oportunidades em soluções parece ser o objetivo perseguido também, para 

Suape e seu entorno, tanto para o petróleo quanto para as atividades produtivas agropastoris.
O território das políticas não pode ser apenas aquele onde ocorre a penetração de 

empresas. Envolvendo ainda, desapropriações e tendo para si direcionado uma infraestrutura 

de estradas, malha ferroviária, oferta de gás, energia elétrica, suprimento de água, 

telecomunicações e outras. A política para o território deve estar atenta ao entorno dos 

empreendimentos instalados, principalmente, quando se sabe que nas áreas próprias aos 

grandes projetos tendem a gerar problemas sociais e ambientais de elevada envergadura. 
No entorno de Suape, por exemplo, milhares de famílias vivem em áreas de 

assentamentos. Elas poderão se tornar protagonistas, não somente do processo de luta e 

ocupação da terra, que desde a década de 1980 já resultou em inúmeras áreas de 

assentamentos implantadas; mas também, podem ser a força e o dinamismo de um grande 

cinturão verde que produza alimentos e matérias primas com perl tecnológico para além dos 

limites da subsistência, e produzindo mercadorias de alto valor agregado. Nessa direção, o 

planejamento de Celso Furtado, conforme projetou no GTDN (Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste) pode se tornar realidade (GTDN, 1959).
Esse 'parece' ser o caminho que se tem mirado, entretanto, de forma setorializada e 

não sistêmica (onde o território é visto de forma ampla). São percebidos os impactos sociais e 

ambientais dos grandes investimentos, mas são incapazes de enxergarem, os atores do 

processo, em sua volta todas aquelas oportunidades da Zona Mata Pernambucana, 

vislumbrada no GTDN (1959).
Vale salientar que a importância do “novo polo industrial”, com vocação para 

transformação de toda estrutura da base econômica de Pernambuco, por si só não resolve os 

problemas sociais, não promove a inclusão social e a distribuição de renda; e, por conseguinte, 

uma perspectiva de desconcentração da renda. A própria elevação dos índices de IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano) de Pernambuco e do Nordeste comprova isso. São frutos, muito 

mais, dos efeitos das políticas sociais do que dos “novos polos de investimentos” públicos e 

privados focados no território, como é o caso Suape.
Tão importante quanto à planta fabril de embutidos de Bonito, quanto o estaleiro que 

emprega 10 mil trabalhadores (precarizados ou não); são os assentamentos rurais e outras 

atividades ligadas à produção de alimentos e matérias primas (agricultura familiar – os arranjos 

produtivos locais agrícolas e agroindustriais). Tais possibilidades não ocorrem sem que hajam 

decisões políticas de Estado e instituições que possam fomentá-las.
Esses fatores não acontecem sem planejamento e sem criatividade. Se o Brasil, até 

agora, experimentou uma industrialização avançada e complexa, foi porque adotou a 

técnica de planejamento. Parafraseando Celso Furtado, o planejamento aumenta a eciência 

do Estado e uma economia subdesenvolvida não pode prescindir desse instrumento de 

desenvolvimento e inovação institucional (FURTADO, 1999, p. 77-80).
Como se viu anteriormente, se o caminho mais curto posto para o desenvolvimento é o 

mercado interno, esse continuará sendo por muito tempo, até porque se pode considerar o 

contexto do Pré-sal e a própria Petrobras, como um grande mercado: com perspectiva de 

gerar homogeneidade social e produtiva; o desao está lançado. Esse caminho apontado 

coloca-se como grande oportunidade em Suape. Isto pode ser visto, tanto em termos de 

instalação de empresas-âncora e da construção de “polos industriais” a partir dos derivados do 

petróleo, somando-se a demanda de infraestrutura, equipamento de transporte e de offshore e 

de fornecedores nacionais de bens e serviços. Esse “polo” aponta para distribuição de renda e 

dinamização do mercado interno, na medida em que uma parcela signicativa de empresas 

locais de conteúdo local e nacional possa ser implantada em função das oportunidades de 
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mercado criadas.
As advertências de Celso Furtado, acima expostas, estão referenciadas por um dos 

representes de Central Sindical dos Trabalhadores (ESIND_1; junho de 2013). Este sindicalista 

apresenta, também, uma visão estratégica de Suape; sobretudo, com relação à integração 

da região à economia nacional, de forma diferente:

(...) depois do Governo Lula (...) houve um crescimento muito grande. Tem crescido. 
Pernambuco é tratado como se fosse a China do momento (...) e assim o seu crescimento 
acima dos números que aponta o país da China. Pernambuco, no Nordeste, é um dos 
estados que mais tem crescido. Quando eu digo crescimento, é economicamente. Essa é 
uma política que é importante no Estado. É uma política que o Estado entra no rol do país 
como um todo, como produtor, como algo contribuinte nesse processo que alavanca 
esse antigo mercado, mas com uma nova roupagem, com um novo dinamismo no 
processo, e no tocante à alavancada do crescimento (ESIND_1; junho de 2013).

Três fatores são importantes na fala do entrevistado: a primeira é a percepção de que 

foi preciso uma mudança política, a mudança de governo, para Suape-Pernambuco ser 

contemplado com investimentos de grande magnitude e de maturação de longo prazo, para 

que Pernambuco pudesse crescer às taxas comparáveis à China; o segundo fator que aparece 

é a noção da importância de Suape para a integração da região à economia do País como 

um todo, como produtor, “como ente importante no processo de alavancagem do 

crescimento do País”; e o terceiro fator a ser destacado na fala do entrevistado, é o fato de 

Pernambuco contribuir para a alavancagem de um antigo mercado (petróleo), mas que se 

trata de um processo com uma nova roupagem, com um novo dinamismo, no tocante a 

alavancagem do crescimento econômico.
Então, na sua fala, como se pode percebera a seguir, o mesmo entrevistado arma 

que: é preciso continuar apoiando tal processo e exigindo mais incentivos, para que continue 

crescendo. No entanto, segundo ele, não se pode esquecer o lado do trabalhador, os desaos, 

os dilemas em termos de qualicação e remuneração, não se pode deixar de “estar com esse 

olhar nesse recorte” (ESIND_1; junho de 2013). Então,

(...) a gente tem uns movimentos sociais, populares, estudantis. Então, a gente tem (...) 
tratado de se relacionar com o conjunto dos trabalhadores e dos servidores públicos 
também, porque está numa cadeia, o que repercute em Suape, no que se trata da 
indústria, está também tem repercussão no serviço público, na agricultura familiar (IDEM, 
IBIDEM).

Assim, para o entrevistado, esses movimentos sociais têm agido em duas frentes: a 

primeira é a de não deixar de ver o lado do trabalhador explicitado acima, e a segunda é a luta 

contra os leilões de partilha do petróleo do Pré-sal, que é identicada com a defesa da 

soberania nacional:
O que tem em Suape é um grande crescimento econômico, desenvolvimento 
econômico é outra história. Ela tem que respeitar a diversidade local, tem que ter uma 
distribuição de renda, uma melhoria na qualidade do serviço público (...). Suape é algo 
preocupante e nós precisamos continuar fazendo o debate, porque o índice de violência 
cresce, a prostituição, a exploração sexual infantil e da mão-de-obra infantil também. 
Então, é algo que precisa ter uma grande participação também dos trabalhadores. E 
quando eu falo de inclusão social, eu estou falando em melhoria na qualidade de vida da 
população. Não há uma melhoria na qualidade de vida da população que está no 
entorno de Suape como um todo (...). Claro que tem essa questão da renda, a falta de 
uma distribuição de renda com o conjunto dos trabalhadores; esse problema gravíssimo 
na qualidade dos serviços públicos da saúde e educação, e, também o transporte 
público. Já são aí deciências que estão sendo identicadas de imediato (ESIND_1; junho 
de 2013).

Também, outros dois entrevistados, em seus depoimentos, pontuam esse mesmo 
problema:

(...) uma das preocupações da Prefeitura de Ipojuca, por exemplo, é tráco, prostituição 
infantil, porque a população atingida realmente é a infantil do município. 45 mil pessoas 
certamente de fora e de fora do Estado. Então, têm casos de assustar, a gente participou 
de uma reunião lá da Prefeitura de Ipojuca, sobre abuso de criança, coisas desse tipo. 
Então, tem que ter toda uma ação para mitigar (EGEST_7; junho de 2013).

Ainda:
E a questão social, de prostituição e violência, tem crescido muito no nosso município. 
Criamos a Secretaria de Mulher voltada, principalmente, para a gente coibir esse 
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aumento desses problemas sociais (EGEST_8; junho de 2013).

Como pode ser visto, um dos entrevistados de instituição de nanciamento arma que, 
a cada valor total de um projeto nanciado, a instituição disponibiliza de 0,5 a 1% deste valor 
total nanciado, para mitigar problemas sociais e socioambientais. Infelizmente, essa parece 
ser a principal fonte de nanciamento para resolução desses problemas, e as próprias 
prefeituras permanecem despreparadas e 'inadimplentes' com as instituições públicas, fato 
que reduz as possibilidades de uma intervenção com base numa estratégia planejada e, 
portanto, mais ecaz (EGEST_12; junho de 2013).

Se para o representante da principal central sindical atuante em Pernambuco, os 

trabalhadores atuam por meio de suas organizações contra tal estado de coisas em relação 

às condições de trabalho e de vida da população e, cujos impactos decorrentes de Suape, 

parecem ter agravado a situação da exclusão social e ampliando “economia submersa e do 

crime”, tais problemas revelam as advertências anteriores que Celso Furtado (1999) fez sobre 

as diculdades temporais, pelo menos, de ocupação produtiva da mão de obra e da melhora 

das condições de vida. No entanto,

A solução para esse problema é de natureza política, antes de ser econômica, como 
bem expôs o economista hindu Amartya Sen (...). Este autor demonstra com clareza que 
o problema da fome epidêmica e da pobreza endêmica (...) não depende 
prioritariamente de aumento da oferta de bens essenciais nos países concernidos. Trata-
se do que ele chama de “enfoque da habilitação”. Para participar da distribuição da 
renda social, é necessário está habilitado por títulos de propriedade e/ou pela inserção 
qualicada no sistema produtivo. O que está bloqueado em certa sociedade é o 
processo de habilitação (FURTADO, 1999, p. 32-3).

Assim:
As instituições que permitem a concentração em poucas mãos da formidável 
valorização das terras urbanas respondem pela miserabilidade de grandes massas da 
população. A pobreza maciça, característica do subdesenvolvimento, com frequência 
tem origem numa situação de privação do acesso à terra e à moradia. Essa situação 
estrutural não encontra solução nos mecanismos de mercados (IDEM, IBDEM).

Essa habilitação bloqueada, como diz Furtado e como demarca o sindicalista 

entrevistado, só poderá encontrar solução pelo caminho da política; o que diriam eles de 

outro grande desao: que é o problema colocado por outro entrevistado acerca do leilão do 

Pré-sal?
(...) Nós temos um encontro que é importante (...) nós estamos partindo para o 
enfrentamento, que é contra os leilões do petróleo e gás. Nós entendemos que isso não 
ajuda à soberania nacional, vender um bem que é nosso, que é explorado aqui, essa 
riqueza do país, que é o petróleo e gás. Algo que a FUP e o Sindicato dos Petroleiros e a 
CUT têm batido forte para não sair uma primeira remessa, a segunda está saindo. Nós 
tivemos a plenária da FUP, foi em Pernambuco, no Assentamento Normandia do MST, 
tratamos sobre esse tema e o conjunto dos petroleiros. O pessoal da CUT, e os nossos 
sindicalistas estão mobilizados para continuar fazendo esse enfrentamento (ESIND_1; 
junho de 2013).

 A FUP (Federação Nacional dos Petroleiros brasileiros), tem se constituído no 

principal bastião de resistência contra as tentativas de privatização da área energética, 

petróleo, e agora, posiciona-se contra os leilões dos campos das jazidas do Pré-sal. Esses foram 

levados a efeito sobre pressões de grandes companhias petrolíferas multinacionais, conforme 

também informou o entrevistado (IDEM, IBDEM).
Então, os problemas continuam a persistir com relação à superação da pobreza, do 

desemprego e do subemprego e da concentração da renda, em Pernambuco e no Brasil. E o 

entrevistado ainda arma que: “Ipojuca é o segundo PIB do estado de Pernambuco e a renda 

familiar é em torno de R$ 350,00. Então, tem alguma coisa errada. A renda está concentrada 

em poucas pessoas. O sistema público de saúde é de péssima qualidade. O sistema de 

educação é de baixa qualidade” (IDEM, IBDEM). Embora, os dados sobre renda per capita 

possam parecer subestimado, não se pode negar que esta concentração é um dos 

problemas estruturais que persiste no Brasil e que, atualmente, é uma tendência no mundo 

inteiro sob a vigência da hegemonia do capital nanceiro. Ainda, na fala de outro 

entrevistado é apontado que Ipojuca apresenta “um grande décit habitacional” (EGEST_8; 

junho de 2013). 
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O entrevistado também, arma que persiste o problema das ameaças externas à 

Petrobras, e, portanto, para o próprio dinamismo das atividades de petróleo, gás natural, naval 

e offshore e suas repercussões para o conjunto da economia brasileira, no contexto do Pré-sal. 

Ao se conrmar tais ameaças, estar-se-ia indo ao contrário da perspectiva de Furtado (1984), 

que, como visto anteriormente, sugere que o excedente é ampliação do campo do 

imediatamente possível, para mediatizar ao longo do tempo outras tantas possibilidades de 

superação do subdesenvolvimento.
Falar como Furtado, em horizonte de opções, é também identicar os desaos entre 

permanecer como antes, ou seja, “reproduzir o existente” ou ampliar “o campo do 

imediatamente possível”. E, novamente, entra-se no campo da política, por meio da qual os 

horizontes de opções podem se tornar exequíveis, enquanto decisão política. Mas, o que seria 

necessário para não reproduzir o existente ou os velhos problemas estruturais de sempre, 

mesmo que os projetos assumam uma nova roupagem, como identicou o sindicalista 

entrevistado na investigação? É necessário saber de onde virá o excedente para ampliar o 

campo do imediatamente possível. Qual é esse campo do imediatamente possível, senão o 

petróleo e a Petrobras que vêm se constituindo como o vetor de conformação de arranjos e 

sistema produtivos e inovativos locais na área de PGN e offshore? O petróleo parece se 

constituir na principal especialização do Brasil, no contexto de acesso “aos recursos naturais 

mais generosos”, do Pré-sal, como elucida Furtado (1984).
Então, de onde virá o excedente que possibilite superar o subdesenvolvimento? 

Superação essa que, para autores como (Freeman, 1993; 1987), é crucial a mobilização de 

esforços e fortalecimento de um sistema nacional de inovação. O que seria um sistema 

nacional de inovação senão uma estratégia de Estado; portanto, muito mais, que de governo, 

para enfrentar o atraso tecnológico de países e facilitar a aquisição e exploração de novas 

tecnologias localmente e os problemas sociais.
Trata-se, então, de construção de um sistema nacional de inovação que tenha como 

base a própria curva de aprendizado da Petrobras e das outras economias diretamente 

potencializadas, no referido sistema produtivo e inovativo de PGN e offshore. E, portanto, como 

se tem alardeado ('os discursos governamentais'), incorporando a dinâmica de amplos ramos 

da economia brasileira. Freeman (1993) enfatiza, nos sistemas nacionais de inovação, não 

somente aspectos de mudanças generalizadas na tecnologia; mas outros aspectos que vão 

muito além do conceito restrito de SNI: o conceito amplo é entendido como uma rede de 

instituições públicas e privadas cuja atividade e interação iniciam, importam, modicam e 

difundem novas tecnologias (FREEMAN, 1993; vide também CASSIOLATO; LASTRES, 2005).
A princípio, a IPGN e Offhore “puxada” pela Petrobras pode, a partir de seu entorno, 

incluir outros aspectos para além da aquisição, desenvolvimento e exploração de novas 

tecnologias. Podem incluir aspectos sociais, institucionais e políticos. De acordo com Freeman 

(1993), as possibilidades de se fazer mudanças institucionais, na educação e investimentos em 

infraestrutura, depende de instituições políticas capazes de responder a tais necessidades, 

além de serem capazes de superar os interesses contrários e outras fontes de resistências.
Uma das fontes de resistência contidas em outras regiões e que abre 'brechas' para 

superação do subdesenvolvimento foi a classe dos grandes proprietários de terra, que tem 

bloqueado o acesso à terra e, em consequência, inuindo na distribuição de renda mais 

equitativa e repercutindo no dinamismo do mercado interno. Mas, de onde virá o excedente 

para realizar a reforma agrária (a exemplo do que zeram os países asiáticos quando da 

constituição do sistema de inovação e da corrida pela a sua inserção, no paradigma 

tecnoeconômico da informação e comunicação), o problema da educação, da moradia? 

Conforme Furtado (2002), a sua resolução é pressuposto do desenvolvimento:

Um amplo programa social deve dar prioridade à habitação e à educação, antes do 
investimento reprodutivo. A educação interfere no tempo, e, melhorando-se a qualidade 
do fator humano, modica-se por completo o quadro do país, abrem-se possibilidades de 
desenvolvimento muito maiores (FURTADO, 2002, p. 19).
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AS POLÍTICAS E A ESTRUTURA PRODUTIVA LOCAL
Quais são as características e desaos da estrutura produtiva local e qual a trajetória 

de aprendizado e capacitações tecnológicas que facilitam, obstaculizam, desaam a 

constituição de 'arranjos locais' provedores de bens e serviços para a indústria de petróleo, gás 

natural, naval e offshore? Levando-se em consideração o ASPIL de petróleo de Ipojuca/Suape 

Global, calcado na especialização pernambucana de indústrias locais de metalmecânica, 

quais são seus gaps, percalços, desaos, ameaças, fraquezas para se adequarem às 

exigências das indústrias-âncora do Território de Suape e que conformam o ASPIL de petróleo 

de Ipojuca/Suape Global? Que possibilidades as indústrias âncoras têm para mobilizar esforços 

para contínua atualização tecnológica em direção ao patamar de outras empresas do 

mercado global de IPGN e offshore em termos de inovações tecnológica e, portanto, de 

qualidade/preço?
Um ambiente favorável à inovação benecia a conduta do saber mais e que pode ser 

expressa num aprendizado contínuo de difusão, assimilação, incorporação produtiva e 

institucional de inovação e seu aperfeiçoamento constante. Como diz Freeman:

El proceso de difusión no es el de la copia y aceptación passivas, sino el de aprender 
haciendo y aprender usando y el de majorar los nuevos produtos e processos (FREEMAN, 
1993, p. XVIII).

A própria constituição do Fórum Suape Global é uma manifestação da inovação e do 

aprendizado institucional e entre instituições, da parceria na mobilização de esforços e 

sinergias, bem como de recursos políticos e da concertação e interesses e de tomada de 

decisão (JOHNSON, 1992). Tal constituição, também expressa um espaço de cooperação, 

conança e interatividade na busca de novos procedimentos e processos favoráveis à 

difusão, à pesquisa, à produção e ao uso de melhoria de processos e produtos, constituindo 

dessa forma um capital social signicativo e indispensável.
O Fórum ainda tem favorecido o aumento da mobilização de esforços em atividades 

cientícas e tecnológicas, promovendo assim, maior articulação e fortalecimento das 

instituições locais de ciência, tecnologia e inovação. Também, tem estimulado a organização 

das empresas locais e a capacitação de seus gestores, além de favorecer a expansão de 

acessos e experiências dos sistemas educacionais e de treinamento, de forma a assegurar a 

formação do fator humano necessária para que a população local tenha acesso ao emprego 

e a outras oportunidades criadas pelo ASPIL de petróleo de Ipojuca/Suape Global que a 

política busca promover. 
Outras modalidades e oportunidades de aprendizado têm sido estimuladas pelo 

Fórum e que faz lembrar as experiências retratadas por Freeman (1995) e Freeman e Soete 

(1997). Experiências de outros países são visitadas e estudadas e prossionais/acadêmicos de 

Pernambuco são treinados e capacitados nesses lugares; mão de obra e missões tecnológicas 

são importadas mediante cooperação e acordos institucionais e/ou mediante as experiências 

próprias de empresas de fora que estão sendo implantadas em Suape. No âmbito das 

empresas, por exemplo, são estimuladas ações e a criação de infraestrutura de PD&I e outras 

atividades de aprendizagem, como a capacitação dos recursos humanos no solo da própria 

empresa. Essas duas modalidades de aprendizados têm sido essenciais, já que por meio delas 

converge a assimilação tanto do conhecimento codicado, como, principalmente, do 

conhecimento tácito. Isso signica que a própria empresa é estimulada a transformar o seu 

ambiente interno em espaço de aprendizagem e inovação.
Portanto, via o Fórum Suape Global se tem desenvolvido também o aprendizado da 

busca e da interatividade comprovando a ampliação do leque de diretrizes e esforço de 

especialização necessária para difundir e operar novas técnicas de forma eciente. Por sua 

vez, assegurando aos ramos industriais, ali instalados uma possibilidade de estabelecer 

trajetórias de aprendizado contínuo, mediante a necessária atualização e avanços 
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tecnológicos exigidos pelo mercado. 
A maior potencialidade que o ASPIL de petróleo apresenta, decorre de sua 

ancoragem, numa renaria de uma das maiores empresas de energia do mundo, a Petrobras. 

Ela mesma constituindo-se em produtora e em mercado para suas outras empresas-âncora da 

magnitude da Petroquímica Suape e do maior estaleiro do continente sul-americano. Mas ela 

também é mercado para centenas de outras pequenas e médias empresas fornecedoras de 

bens e serviços que constituem o “polo local/regional provedor de bens e serviços”, para a 

própria Petrobras e outras grandes empresas dos segmentos produtivos e inovativos de 

petróleo, gás, naval e offshore.
Essa constelação de empresas “polarizadas” no entorno dessas empresas-âncora são 

estimuladas à atualização e inovação contínua, tendo em vista as exigências do mercado 

global e as necessidades da Petrobras e de outras inseridas nesse mercado com 

competitividade. O estímulo a essa miríade de pequenas e médias empresas é visto como 

oportunidades de emprego e distribuição de renda, manifestando-se, assim, a sua 

contribuição com o desenvolvimento territorial e a inclusão social, como também, de 

desenvolvimento tecnológico e de aprendizados. No entanto, as empresas locais encontram 

desaos enormes para aproveitar as oportunidades decorrentes das políticas no território. 

Conforme, os entrevistados apontam, essas empresas raramente se inserem nesse processo.
Isso deve ser muito mais do que modernização no sentido furtadiano, já não é mais algo 

identicado com a ideia de dependência tecnológica, mas a articulação de distintos 

elementos que estão na base desse problema para sua superação constante:

A modernização não seria apenas a adoção de novas constelações de valores. Ela impõe 
a introdução de padrões de consumo, sob a forma de novos produtos nais, que 
correspondem a um grau de acumulação e de sosticação técnica que não existe na 
sociedade que se moderniza. A utilização do excedente gerado pela especialização 
internacional no nanciamento do consumo de uma minoria da população permite 
contornar o obstáculo da insuciência de recursos mas não o do atraso tecnológico 
(FURTADO, 1984, p, 116).

Assim, o próprio ASPIL de petróleo de Ipojuca/Suape Global do PROMINP deve ser visto 

como processo e resultado de um amplo aprendizado e capacitação institucional e que se 

manifestam na constituição de um capital social necessário para levar adiante as políticas 

desenhadas para o Território de Suape. Desse fato, decorre a promoção e o avanço necessário 

em termos de desenvolvimento tecnológico, que se projetam no contexto dos avanços 

tecnológicos do mundo contemporâneo e, que devem contribuir com esse avanço E, dessa 

forma, podem se constituir em contribuição brasileira para esse avanço.
Tal capital social necessário é condição e insumo, simultâneos, de constituição de uma 

ambiência cultural favorável à inovação, mas também se constitui no patamar no qual deve 

ser assentado este marco institucional coerente que parece expressar o ASPIL de petróleo de 

Ipojuca/Suape Global. Esse é expresso por: “(...) por uma rede de organizaciones como 

empresas, universidades, bancos y entes públicos promotores y reguladores que comparten 

objetivos y una visión de largo plazo” (PIÑANGO, 1993, p. X). 
A existência dessa rede em Suape e entorno pode garantir a articulação, reforçando a 

adequação do sistema produtivo e inovativo local/regional de inovação. Por sua vez, isso 

garante a necessária continuidade (e por longo prazo) da cooperação de entes, organização 

pública e privada, executando a capacidade de diálogo e concertação de interesses e 

propostas; cooperando e dialogando com as empresas, formando recursos humanos e 

mobilizando recursos políticos para garantir o desenvolvimento como processo endógeno, 

que, como já foi observado:

A endogeneidade outra coisa não é senão a faculdade que possui uma comunidade 
humana de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades por ela mesmas 
denidas (FURTADO, 1984, p. 108).

A ideia de desenvolvimento, implícita no ASPIL de petróleo de Ipojuca/Suape Global, 

parece estar identicada como desenvolvimento das potencialidades locais, as quais, depois 
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de desindustrialização caracterizada pelos anos 1980/1990, incluindo a crise da economia 

sucroalcooleira, aspiram mudanças e se mobilizam em seu contexto para aproveitar as 

oportunidades abertas, operando uma trajetória de aprendizado que se traduz na 

transformação de suas virtualidades em realidades:

As sociedades são consideradas desenvolvidas na medida em que nelas o homem mais 
cabalmente logra satisfazer suas necessidades, manifestar suas aspirações e exercer seu 
gênio criador. A preocupação com a morfogênese social deriva dessa ideia simples de 
que é mediante a invenção e implementação de novas estruturas sociais que se cumpre o 
processo de desenvolvimento (FURTADO, 1984, p. 105).

Mas, para Furtado (1984), mais do que transformação, o desenvolvimento é invenção, 

comporta um elemento de intencionalidade. E as condições em que este elemento se 

manifesta com vigor se dão, historicamente, no sentido de não se poder reduzi-lo a esquemas 

formalizáveis. É, nesse sentido, que as políticas de conformação ASPIL de petróleo de 

Ipojuca/Suape Global se constituem num grande desao para alavancar o desenvolvimento a 

partir de um porto e projetando-se no horizonte global, mas sem deixar de observar a realidade 

social e cultural do território, o que contribui para a armação da identidade dos membros da 

coletividade e armação de suas aspirações e seus sentimentos de pertenças a esse território.
É para ele que devem ser endereçadas as recompensas de tantos esforços mobilizados 

e mobilizáveis. Assim, se está diante de um processo que se deseja endógeno e nele a inovação 

não deve se resumir em respostas a um desao, mas deve ser considerada manifestação de 

uma possibilidade de um porvir (FURTADO, 1984).
Uma das manifestações dessa possibilidade são os esforços mobilizados na construção 

de uma estrutura produtiva diversicada, aproveitando as oportunidades abertas pelos 

grandes investimentos públicos e privados que aportaram naquele território. Para além da 

cadeia produtiva ou segmento produtivo de PGN e offshore, as empresas-âncora têm 

oportunizado a implantação de vários arranjos produtivos e inovativos locais, como são 

chamados, localmente, os aglomerados de rmas industriais e de outras atividades.
Essa diversidade da estrutura produtiva do Estado é composta por novos ramos 

industriais e outras atividades produtivas, impactando o Território e produzindo novos desaos, 

sendo o maior deles, como incorporar a estrutura produtiva pré-existente e seus diversos atores 

sem uma prévia, necessária e prolongada capacitação. Tal capacitação passa pela 

elevação de pers tecnológicos, por processos intensivos e amplos de qualicação da mão de 

obra, incluindo transformações necessárias nos próprios sistemas de ensino e de treinamento de 

mão de obra.
Nessa direção, desaos também são colocados em termos de atualização do 

empresariado, tendo em vista os padrões globais que requerem os ramos produtivos âncoras e 

que tendem a “puxá-los” numa dinâmica de incorporação e atualização contínua em termos 

de inovação institucional, organizacional e tecnológica. Já é sabido que um processo dessa 

magnitude e natureza implica em mudança de valores, e a mudança de valores de certas 

crenças e orientações de conduta não é fácil, e nem tão rápida como se poderia desejar. Eis 

um grande desao das políticas que se tem para frente.
Como é sabido entre pesquisadores, gente de negócios, policy makers, economistas, 

políticos e governos, não basta um conjunto de diretrizes a ser seguido pelo governo, pelas 

instituições e pelas empresas para se alcançar o caminho que conduz à competitividade na 

produção de bens e serviços. Mais ainda, quando o desenvolvimento e a competitividade, 

conforme a própria história do planejamento e da economia na América Latina, desautorizam 

soluções simplistas quando se trata de conceber desenvolvimento também como superação 

das discrepâncias regionais e sociais. Essas que se manifestam como problemas estruturais 

como desemprego e subemprego, pobreza, concentração de renda.
Associado a esses problemas e aos desaos de superá-los, já se experimentou o 

caminho do nanciamento exterior e da importação de tecnologia, o que se traduziu 

concretamente em modernização e reprodução do atraso pela elevação daquelas 
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disparidades. Suape parece encarnar este fato com muita determinação, a começar pela 

vocação histórica de porto de exportação e importação que Pernambuco sempre teve, só 

que agora não somente mais importando simplesmente os produtos tecnológicos e nem 

exportando commodities, mas produtos nais de uma constelação de “polos de produção” 

bastante diversicada e a partir de “arranjos locais” estruturados em torno da IPGN e offshore.
Trata-se de uma política de complementação e adensamento de arranjos e sistemas 

produtivos e inovativos que estão se constituindo a partir de oportunidades abertas, sendo a 

maior deles o ramo de petróleo, gás natural, naval e offshore. E, ainda mais, esta dinâmica 

produtiva tende a se manter no contexto do Pré-sal, cujas potencialidades podem garantir o 

excedente de que se precisaria para se buscar romper com os problemas estruturais do País e 

do Nordeste do atraso.
Não faltam criatividade, nem capacidade de planejamento, e nem determinação 

para executá-los desde que os recursos deixem de ser barreiras que frearam e impuseram, 

historicamente, as perdas de oportunidades e retrocessos, como foram nas “décadas perdidas 

recentes”. Assim, Celso Furtado ensina que:

A luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção também de estruturas, 
portanto, implica na existência de uma vontade política orientada por um projeto. Essa é 
a lição que podemos tirar dos decênios de crescimento que vivemos a partir do imediato 
pós-guerra (FURTADO, 1999, p. 36-37).

Essa vontade política existe e se manifesta no território como projeto. Mas, não se pode 

esquecer que a globalização parece apontar para um imperativo tecnológico. Entretanto, 

para além dessa globalização abrangente das atividades produtivas, como resultante da 

evolução tecnológica, há também a globalização dos recursos nanceiros e monetários 

(FURTADO, 1998). Essa última globalização deve ser, necessariamente, levada em 

consideração quando está em jogo a superação da dependência econômica e tecnológica 

que reproduz o subdesenvolvimento. Ela poderá impor antigos procedimentos, embora, como 

nova roupagem para barrar as oportunidades abertas e que estão representadas pelo Pré-sal: 

isso faz lembrar que “existe um risco de se implementar a abordagem de sistemas nacionais de 

inovação como uma na camada de glacê num sólido bolo neoliberal” (REINERT; REINERT, 

2003, p. 5 apud LASTRES et al., 2005).
Assim, no caso brasileiro, como arma Furtado: “se o Estado é o instrumento privilegiado 

para enfrentar os problemas estruturais, cabe indagar como compatibilizá-lo com o processo 

de globalização” (FURTADO, 1999, p. 37). Nessa direção, o Estado deve agir no local e em 

perspectiva global ao mesmo tempo:

Pouca dúvida pode haver de que a globalização dos uxos monetários e nanceiros deve 
ser objeto de rigorosos constrangimentos, o que exige a preservação e aperfeiçoamento 
das instituições estatais. Não se trata de restringir arbitrariamente a ação das empresas 
transnacionais, e sim de orientá-los no sentido de dar prioridade ao mercado nacional e à 
criação de empregos. Favorecer as tecnologias de ponta pode ser racional se o objetivo 
estratégico é abrir espaço no mercado externo. Mas se o objetivo principal é alcançar o 
bem-estar social, não tem fundamento investir em técnicas intensivas de capital e 
poupadoras de mão de obra, como vem fazendo atualmente o Brasil (IDEM, IBDEM).

Em Suape/Pernambuco um dos principais ativos é o porto. Uma grande estrutura 

portuária com vocação de hub port internacional e com avanços em termos de tecnologia 

para sê-lo. “Este ativo expressa a historia econômica de Pernambuco, a qual sempre girou em 

torno de um porto, como o porto de Recife; e de “polos econômicos”; já foi o principal “polo 

açucareiro” do País e depois têxtil da região” (ETEC_02; junho de 2013). Noutro contexto 

histórico e no bojo de paradigma tecnoeconômico contemporâneo, cujo principal insumo é o 

conhecimento cientíco e tecnológico, os diversos investimentos produtivos públicos e 

privados que se instalam em Pernambuco dirigem-se para Suape, que, antes de tudo, é uma 

estrutura portuária, e ao mesmo tempo um território industrial.
Logo, o próprio porto é um complexo de importação e exportação de mercadorias, 

cabendo levar em consideração dois vetores estratégicos, acima observados por Celso 

Furtado: voltar-se para o mercado interno, mas também intensicar a exportação de 
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commodities com certo valor agregado com a nalidade de gerar o excedente. Então, não se 

pode desconsiderar que o Nordeste representa um mercado que beira a patamares de 36 

milhões de consumidores. Esse mercado pode ser considerado muito maior do que mercados 

de países latino-americanos. No entanto, as suas potencialidades dependem, também, de 

capacidade de se inserir esses consumidores reais e potenciais no processo como atores 

produtivos. Para tanto, os desaos estão em aproveitar as oportunidades de promover as 

empresas locais, de geração de emprego associada a um amplo esforço de inserção dessas 

empresas nesse processo, além de educação e capacitação da mão de obra requerida pelos 

'arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais', que estão sendo implementados e 

adensados e concluídos internamente.
Além disso, como economia industrial e como porto, deve se voltar para o mercado 

externo, com a função ainda de gerar excedente. Pernambuco não depende 

economicamente, como no passado, de commodities agrícolas; mas de uma diversidade de 

produtos nais, cuja competitividade, sobretudo qualidade/preço, depende de valor 

agregado, levando em consideração as principais características do paradigma 

tecnoeconômico em curso que são os ativos intangíveis (capital intelectual e capital social, 

este não facilmente reproduzível) (LUNDVALL, 2007).
Então, no caso das políticas estudadas, a estratégia aponta para a diversicação de 

estrutura produtiva de Pernambuco, garantindo complementaridade entre os mercados 

interno e externo e, tendo como mediação, o território industrial e portuário de Suape (território 

estratégico). Essa estrutura produtiva vem oferecendo, sobretudo, além de petróleo e 

derivados, outra signicativa gama de produtos nais e de alto valor agregado. Também 

acenando caminhos de superação do atraso, inclusive deslocando o “poder do atraso”, que 

se alojou nas instituições públicas de várias escalas de atuação territorial e que se nutre do 

excedente social gerado por toda a sociedade. Os mecanismos já são bem conhecidos: os 

grandes setores do atraso, ou seja, patrimonialismo, clientelismo, corporativismo e o 

insulamento burocrático (NUNES, 1987).
Essa estratégia não poderá surtir efeitos sem tremendos esforços no campo da 

educação e da qualicação prossional de camadas cada vez mais ampla da sociedade. Os 

desaos das políticas estão signicativamente na constituição de um sistema educacional e de 

qualicação prossional. Por sua vez, requisito fundamental da mobilização, ampliação e 

reforço de um sistema local/regional de inovação.
Isso não pode ser possível sem a política, portanto, sem um contexto político favorável. 

E o solo da política é a sociedade. Os interesses econômicos podem subverter o político e 

promover mecanismos de cultura política adversa à mudança que se desenha e tende a 

perdurar, a história mostra isso. E, como já se sabe, a hipertroa do poder do próprio capital 

nanceiro tende a impor, enquanto política implícita, os seus interesses sobre a vontade política 

da maioria em certos territórios nacionais e, os seus mecanismos já são bem conhecidos na 

América Latina e alhures.
No entanto, se o solo da política é a sociedade, para que as políticas de 

desenvolvimento e inovação não sejam meramente reprodutivas do status quo, será 

necessário o aproveitamento das oportunidades criadas por Suape, particularmente, pelas 

empresas-âncora que buscam, por meio de todo um processo de planejamento (lançar 

hipótese sobre o futuro, como diz Furtado, 1999) e desenvolvimento (realização), implantar um 

“polo” de rmas fornecedoras de bens e serviços para os ramos de PGN e offshore, com forte 

participação da estrutura produtiva local. Essa ação planejada tende a se perdurar no tempo 

e servir de experiência a ser levada em consideração por outras empresas e “arranjos 

indústrias”, que estão se instalando em Pernambuco.
Assim, esse processo vem diversicando a economia pernambucana a partir das várias 

oportunidades abertas por Suape, e, com isso, ampliam-se também as oportunidades de 

incorporação de grande parte da camada da 'População Economicamente Ativa', 
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diretamente no processo produtivo como força de trabalho mais qualicada. Ainda, podem 

ser incorporados amplos segmentos populares indiretamente no usufruto dos resultados de tal 

processo de mudança. Os exemplos são as próprias políticas sociais, que já vêm incorporando 

as camadas populares na ampliação do mercado interno: segurança alimentar e nutricional; 

combate ao desemprego; saúde; moradia; educação; qualicação prossional – que abrem 

vários espaços de inovação.

CONSIDERAÇÕES
Este trabalho busca analisar os desaos e as oportunidades das políticas para o arranjo 

e sistema produtivo local de petróleo em Suape-PE. Essas políticas se constituem em vetores 

para a construção de capacitações locais e o desenvolvimento territorial, tendo como 

atividade principal o reno do petróleo.
Suape está inserida na estratégia nacional para IPGN. Essa estratégia, em conjunto 

com as descobertas do Pré-sal, coloca-se como uma das principais oportunidades para o 

Brasil se inserir de forma ativa na dinâmica tecnológica internacional. Essa oportunidade traz 

em si a possibilidade de geração de um excedente que, ao contrário do que ocorreu no 

passado, pode ser revertido em outros eixos estratégicos de superação de problemas 

estruturais. (FREEMAN, 1993; 1987; FURTADO, 2002; 1999; 1992). 
Essa oportunidade se identica quando se coloca a perspectiva do Pré-sal. Essa 

juntamente com a conjuntura aberta possibilitou identicar uma possível oportunidade de se 

estabelecer estratégia de política produtiva e inovativa de Estado. A mobilização de forças 

sociais para aprofundar e promover as mudanças políticas e institucionais requeridas é 

condição fundamental para se estabelecer decisões estratégicas ofensivas/ativas de Estado; 

e que venham a aproveitar a possibilidade que se desenha.
Nessa perspectiva, enquanto eixo das estratégias políticas para o 'sistema nacional de 

3inovação em petróleo', sendo um dos cinco arranjos apoiados no âmbito do Prominp , Suape 

apresenta desaos engendrados por tais transformações em cursos, e que estão relacionados 

à incorporação de uma base econômica pré-existente, dado o hiato tecnológico entre essa e 

os empreendimentos de grande magnitude econômica e, avançados tecnologicamente. 

Tais fatos constatados são, pelo menos, dilemáticos, quando se trata de repercussões 

esperadas em termos de reduções de desigualdades socioeconômicas. Essas mudanças 

econômicas focadas no território impactam também na estrutura do poder político e 

econômico local. Por outro lado, pesam sobre o poder político e econômico local os desaos 

das políticas decorrentes da concentração de renda, do crescimento populacional 

desordenado das áreas urbanas, do sistema educacional frágil e outros desaos ambientais e 

sociais.
Enquanto uma estratégia explícita e implícita de política ca clara a relação entre as 

políticas nacionais para IPGN com as de petróleo para Suape, para a conformação do 

'sistema nacional de inovação em petróleo'. Porém, os desaos estão em avançar numa 

perspectiva de articulação de políticas explícitas e implícitas (SAGASTI, 2010); alinhada com 

uma política regional e a um projeto nacional de desenvolvimento de mudança das estruturas 

sociais. As políticas, no Território de Suape, tornam claros os desaos para se transformar a 

estrutura social daquela realidade; se apontando para o aprofundamento de suas 

contradições, e que são inerentes ao subdesenvolvimento.
Além desta articulação local e regional, a articulação das políticas para os arranjos 

produtivos e inovativos locais fruto dessas políticas para PGNO pode ser um caminho de 

fortalecimento das capacidades produtivas, cientícas e tecnológicas locais.
Os desaos assim como as oportunidades conforme identicados são muitos. No 

entanto, a principal oportunidade e, que constitui num desao, seria endogenizar uma 

estrutura de C&T, fruto dessas políticas e a partir dos centros de pesquisa e das universidades 

(com descentralização de atividades e de funções dessas). Essa estrutura teria o papel de 

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



mobilização, fortalecimento, reorientação e construção de um sistema de produção e 

inovação local. Tal oportunidade (integrada com as demais políticas de mesmo corte, em 

curso) constitui-se também no caminho para se superar o maior dos desaos – que é 

superação das condições de subdesenvolvimento.
Portanto, os desaos das políticas inovativas e produtivas para o Brasil, analisadas a 

partir de Suape/Nordeste/Pernambuco, estão em enfatizar o território enquanto locus dos 

processos inovativos e ponto de partida de mudanças estruturais. As possibilidades residem em 

dar ênfase a tais processos mobilizadores de capacitações endógenas: i) de modo sistêmico e 

contextualizado; ii) dentro da perspectiva aderente aos requisitos do desenvolvimento 

socioeconômico de longo prazo no século XXI; iii) de forma articulada e coordenada com 

outras estratégias, explícitas e implícitas, no âmbito nacional, regional e local.

NOTAS
 Ver anexo A – Localização do Território de Suape-Pernambuco.

2 
Ver, também, documento do Projeto Suape Global (GOVERNO DE PERNAMBUCO, 2008).

3 
São Roque (BA); Rio Grande – São José do Norte (RS); Ipatinga – Vale do Aço (MG), o ASPIL 

de petróleo de Ipojuca–Suape Global/PE e Itaboraí – Conleste (RJ).
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ANEXO

Anexo A – Localização do Território de Suape-Pernambuco.
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RESUMO
Este estudo objetiva estimar o sistema de oferta e demanda de crédito 
bancário no Brasil. Com base no emprego de dados agregados, entre 
junho de 2000 a agosto de 2012, para os segmentos de crédito de pessoa 
física e jurídica podemos observar os seguintes resultados: i) a demanda 
por crédito é pró-cíclica; ii) a elasticidade-preço da demanda para 
pessoa jurídica é maior do que a obtida para pessoa física; iii) não foi 
possível determinar a curva de oferta de crédito para pessoa física; iv) 
pode-se observar os sinais esperados para a inadimplência, a taxa de 
captação e a inação nas funções de oferta de crédito em ambos os 
segmentos e v) constata-se que a introdução do crédito consignado no 
segmento de pessoa física fez cair o custo do empréstimo. 

Palavras-chave: Demanda e oferta de crédito. Canal do crédito 
bancário. Bolha de crédito. 

ABSTRACT
This study aims to estimate the system of bank credit demand and 

supply in Brazil. Based on the aggregated data from June 2000 to August 
2012 not only for rms but also for individuals we founded the following 
results: i) credit demand is pro-cyclical; ii) the price elasticity of demand 
for rms is higher for rms than for individuals; iii) it was not possible to 
determine the bank credit supply to individuals; iv) we observe the 
expected signs into default, the cost of funding and ination in credit 
supply function in both segments and v) it appears that the introduction of 
payroll loans on personnel credit brought down the cost of the loan.

Keywords: Credit demand and supply. Bank lending channel. Credit 
bubble.
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INTRODUÇÃO

O
 debate acerca do efeito da política monetária parece suscitar pouca discordância 

entre os economistas, pelo menos se a ênfase recai na análise do que ocorre no 

curto prazo [(Romer e Romer, 1990), (Bernake e Blinder, 1992), (Christiano, 

Eicheinbaum e Evan, 1999), inter alia]. Entretanto, permanece controverso o mecanismo pelo 

qual o canal de transmissão da política monetária se efetua. Tal canal de transmissão não 

costuma ser denido de um único modo, retratando formas distintas pelas quais o efeito de 

um choque de política monetária é transmitido para o restante da economia [(Taylor, 1995), 

(Metzler, 1995)]. Conforme ressalta Mishkin (1996), os mecanismos tradicionais associados ao 

canal de transmissão da política monetária não são sucientes para explicar o modo como as 

variáveis macroeconômicas reagem às alterações da política monetária. Sendo assim, é 

necessário identicar outros mecanismos subjacentes ao canal de transmissão desta política. 
Uma linha de pesquisa que tem recebido considerável atenção se concentra em 

estudar os canais de transmissão do crédito bancário. Para Bernanke e Gertler (1995) o canal 

do crédito bancário não deve ser entendido como um canal diferenciando, mas como um 

conjunto de fatores que amplicam e propagam uma alteração na taxa de juros. A 

preocupação com o canal do crédito bancário ganhou força com a recente crise 

americana. Alguns analistas atribuem à origem da crise a expansão exagerada do crédito 

bancário, decorrente da manutenção da taxa básica de juros num patamar baixo por um 

período de tempo prolongado. Isto aliado ao direcionamento do crédito para o setor 
1imobiliário teria gerado a bolha imobiliária, comumente associada ao segmento subprime . 

Existe a ideia disseminada de que os títulos subprime foram os responsáveis pela crise no 

mercado imobiliário americano de 2008. Isto ignora o fato de que 51% dos títulos 

inadimplentes pertenciam ao segmento prime sendo que a variação da inadimplência neste 

mercado foi de 488% enquanto que no segmento subprime foi de 200%. Isso não signica dizer 

que historicamente o nível de inadimplência no mercado subprime fosse maior, que em 

condições normais é o que prevalece. Deve-se ter em mente, que o grau de inadimplência 

era até então muito baixo no segmento prime. Ressalta-se ainda que o aumento na 

inadimplência aconteceu de modo muito rápido. A escalada se iniciou no terceiro semestre 

de 2006 alcançando o pico ao nal de 2007(Leibwitz, 2008, pag.19).
No Brasil, o mercado de crédito ganhou grande impulso com a estabilização da 

economia decorrente do Plano Real. Com o controle da inação foi possível estabelecer um 

mercado de crédito para investimentos com perl de nanciamento de prazos mais longos. 

Importantes mudanças institucionais, a partir do ano de 2000, criaram condições mais seguras 

para o orescimento de tais atividades, como foi o caso do setor imobiliário, assim como 

permitiu maior acesso ao crédito para pessoas físicas. Isso em conjunto com a redução da 

taxa básica de juros, possibilitou mudanças signicativas no perl do crédito bancário no Brasil. 

Mudanças essas ligadas não apenas a uma signicativa queda do spread bancário como 

também o crescimento sem precedentes do volume negociado de crédito no Brasil, isso 

considerando tanto o segmento de recursos livres como o crédito direcionado.
No Brasil, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, ocorreu uma rápida 

expansão do crédito imobiliário – que é uma das mais importantes vertentes do crédito 

direcionado da economia brasileira. Tal expansão foi desencadeada pela conjunção de 

fatores. Primeiro, a intensicação de medidas de incentivo para aquisição da casa própria, 

sobretudo para os setores de renda baixa e média. Segundo, a queda da taxa Selic num 

patamar sem precedentes mesmo quando o processo inacionário se acelera. Para alguns 

economistas isso pode estar contribuindo para a formação de uma bolha especulativa no 

mercado imobiliário (Mendonça e Sachsida, 2012). Naturalmente, não com as graves 

consequências vericadas na economia americana, tendo em vista que a participação do 

crédito imobiliário em relação ao PIB no Brasil não é tão expressiva quanto era nos Estados 
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Unidos. Nos Estados Unidos esta relação é de 72,7% enquanto no Brasil ela atinge o patamar 

de 5,1% do PIB.
Um ponto que merece destaque diz respeito ao entendimento do equilíbrio no 

mercado de crédito no Brasil. Especicamente, quando nos referimos ao equilíbrio de 

mercado, estamos nos referindo à determinação das funções de oferta e demanda. Assim 

sendo, quando fazemos referência ao volume total de crédito, e a taxa média negociada, 

estamos falando da quantidade e preço de equilíbrio desse mercado. Como assinalam 

Bernanke e Gertler (1995), com exceção de certas circunstâncias, o crédito não se congura 

como uma força exógena. A condição creditícia deve ser considerada como um fator 

endógeno, inuindo na resposta dinâmica de uma mudança na política monetária. 

Diferentemente dos agregados monetários que são pró-cíclicos, existe certa evidência de 

que os agregados de créditos parecem seguir um movimento contrário ao ciclo de negócios. 

O que pode estar relacionado a um desejo de suavização das trajetórias de consumo e 

produção por parte das famílias e das rmas, que usariam o crédito para amenizar o efeito 

adverso do ciclo econômico sobre a renda. 
	 Este estudo tem objetivo de estimar a demanda e oferta de crédito no Brasil. 

Para a economia brasileira, Coelho et all (2012) tentam identicar a demanda e oferta de 

crédito resolvendo o problema da simultaneidade por meio da identicação por 

heterocedasticidade (Rigobon, 2003). Estes autores mostram que a demanda por crédito por 

parte das empresas para capital produtivo é elástica, enquanto a demanda por crédito para 

consumo é razoavelmente inelástica. No presente trabalho chegamos a uma conclusão 

semelhante, vericando que de fato a elasticidade-preço da demanda para pessoa jurídica 

é maior àquela obtida para pessoa física. Podemos constatar que a demanda por crédito é 

pró-cíclica, reagindo negativamente ao desemprego e positivamente ao PIB. Chama 

atenção ainda que não conseguimos determinar a curva de oferta de crédito para pessoa 

física. Este fato parece indicar que não existe causalidade reversa no sentido de que nesta 

categoria a demanda não tem efeito sobre a taxa de empréstimo. 
Este estudo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 analisa os canais de crédito 

bancário. A seção 3 identica as principais mudanças ocorridas no mercado de crédito a 

partir de 2000. Na seção 4 apresentamos o modelo econométrico e na seção 5 mostramos as 

estratégias de identicação adotada para a determinação das funções de demanda e 

oferta de crédito no Brasil e apresentamos os resultados empíricos obtidos. Comentários nais 

são apresentados na seção 6. 

O CANAL DE CRÉDITO BANCÁRIO
De acordo com a visão tradicional, a maneira pela qual a política monetária afeta a 

atividade econômica deve-se ao fato de que uma alteração na taxa de juros de curto prazo 

afeta o custo do capital, alterando o custo dos bens duráveis tais como o capital xo, 

residencial e estoques. O problema dessa teoria é que os estudos empíricos obtiveram pouca 

evidência de que isso aconteça de fato. Além da fraca evidência do efeito da política 

monetária sobre o custo do capital, observa-se que o impacto sobre a taxa de juros de longo 

prazo, que decorre de uma mudança na taxa de curto prazo, é pouco relevante. O que é 

intrigante, uma vez que é a taxa de juros de longo prazo que mais importa na decisão sobre 

investimento. Embora, os modelos econométricos usados para análise de um choque de 
2política monetária identiquem alguns dos fatos estilizados mais importantes , eles não são 

capazes de identicar os efeitos na cronologia, magnitude e composição. Entende-se aqui 

por composição o efeito sobre os diversos componentes do produto relacionados ao capital 

xo.
O desao de explicar esses dois fenômenos criou espaço para que se imaginasse a 

existência de certas fricções, decorrentes de fatores relacionados à informação imperfeita ou 

custo de imposição de um contrato, que podem ter inuência no modus operandi do 
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mercado de crédito. Tais fricções alterariam o comportamento das instituições nanceiras 

provocando efeito na transmissão da política monetária. O que explicaria grande parte do 

denominado prêmio de nanciamento externo (PFE), denido como a diferença entre o custo 

de captação de terceiros e o custo de oportunidade de obter recursos internamente. 

Entretanto, como ressalta Graeve (2008), uma diculdade inerente aos trabalhos empíricos 

que analisam o canal do crédito é que o prêmio de nanciamento externo é uma variável 

não observável.  
Bernanke e Gertler (1995) identicam dois mecanismos distintos pelo qual o canal de 

crédito interfere na propagação de um choque de política monetária: o canal de 

empréstimo e o canal dos balanços contábeis (ou canal de riqueza líquida). Esta explicação 

enfatiza o fato de que problemas de seleção adversa e risco moral deterioram o resultado dos 

balanços das empresas, reduzindo sua capacidade de obter nanciamento externo. Esta 

redução no crédito implica redução de seus investimentos e, consequentemente, leva a uma 

diminuição da demanda agregada. 

O CANAL (MECANISMO) DOS BALANÇOS CONTÁBEIS
O canal, ou mecanismo, do balanço contábil tem como fundamento o fato de que o 

PFE depende da posição nanceira do devedor. Assim, quanto maior sua riqueza líquida 

(denida como a soma dos ativos de maior liquidez e bens que podem ser usados como 

colaterais) menor o PFE. Uma mudança na condição dos balanços contáveis deve afetar as 

decisões de dispêndio e investimento. Existe uma ampla literatura teórica e empírica que 

argumenta a existência de um movimento endogenamente pró-cíclico na condição dos 

balanços das empresas, e que isso ajuda a propagar o ciclo de negócios, fenômeno 

conhecido como acelerador nanceiro (Bernanke, Gertler e Gilchrist, 1999). O canal do 

balanço contábil ocorre pelo fato de que um choque de política monetária é capaz de 

alterar a posição nanceira das empresas de forma direta e indireta. No primeiro caso, isso 

acontece porque um choque monetário contracionista aumenta tanto as despesas de juros 

como a dívida de curto prazo das empresas. Além disso, o aumento dos juros reduz o valor dos 

ativos que podem ser tomados como colateral. Existe evidência de que a queda no valor das 

ações, em muitas economias industriais no nal dos anos 80, foi causada pelo aumento da 

taxa de juros. A redução no preço das ações teria diminuído a capacidade de obtenção de 

crédito e, por consequência, contribuído para o aprofundamento da recessão (Borio, 

Kennedy e Prowse, 1994).  
Uma política monetária recessiva também pode, por uma via indireta, ter impacto 

sobre a condição nanceira das empresas. Anal, a retração da atividade econômica 

conduz a uma queda na receita das empresas. Existe certa evidência de que a política 

monetária afeta a posição nanceira dos devedores. Uma medida simples e útil acerca da 

condição nanceira é a razão de cobertura, que é denida como a razão entre o 

pagamento de juros pelas instituições não nanceiras e a soma de pagamentos de juros e de 

lucros. Esse indicador apresenta uma correlação muito alta com a taxa de juros para a 

economia americana. Galatti (1994), utilizando a metodologia VAR estrutural, mostra que um 

choque de política monetária afeta negativamente vários dos componentes do uxo de 

caixa das empresas. Gertler e Gilchrist (1993, 1994) por sua vez mostram que existe uma 

resposta diferenciada entre grandes e pequenas rmas em virtude da política monetária. 

Grandes empresas possuem mais facilidade de obtenção de crédito em relação às menores 

na fase recessiva do ciclo econômico, ajustando com menos velocidade o nível de produção 

e emprego que as rmas menores. Resultado semelhante aparece em Oliner e Rudebusch 

(1994).  
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O CANAL (MECANISMO) DE EMPRÉSTIMO 
O canal de empréstimo é denido como sendo a mudança no nível de oferta de 

crédito bancário ocorrido devido a um choque de política monetária [(Bernanke e Blinder, 

1988); (Bernanke e Gertler, 1995); (Kashyap e Stein, 1994, 1995)]. No caso de um choque 

contracionista, a redução do nível de reservas restringe os depósitos bancários, afetando a 

capacidade de emprestar dos bancos. A redução do crédito bancário aumenta o prêmio a 

ser pago pelas empresas que dependem de nanciamento externo. Consequentemente, o 

nível de investimento é reduzido, o que afeta negativamente o crescimento da economia 

(Bernanke e Gertler, 1995). Isso afetaria mais as pequenas e médias empresas, pois as grandes 

corporações podem substituir o nanciamento bancário com maior facilidade, tanto por uso 

do capital próprio como por emissão de ações ou debêntures.  
Bernanke e Blinder (1988) identicam duas condições para existência do canal de 

empréstimos dos bancos. A primeira condição assinala que deve haver empresas que 

dependem de empréstimos bancários, a tal ponto que seria custoso para elas substituir tais 

empréstimos. A segunda condição requer que o banco central deve ser capaz de modicar o 

suprimento de fundos para empréstimos por meio da política monetária. A condição pela 

qual o Banco Central do Brasil (BCB) consegue modicar a oferta de crédito bancário, com 

base na política monetária, é controversa. Isto porque, quando a autoridade monetária 

efetua um choque de contração monetária, ocorre uma redução na capacidade do sistema 

bancário, pois o volume de reserva bancária se reduz. Contudo, o banco comercial pode se 

utilizar de outras formas de nanciamento, como é o caso dos Certicados de Depósitos (CD). 

Assim, para a segunda condição ser válida, os bancos comerciais não podem considerar os 

depósitos segurados e outras formas de nanciamento como perfeitos substitutos, posto que 

isso permite que eles compensem completamente a redução dos depósitos.
Alguns estudos empíricos procuram encontrar evidência acerca da hipótese do 

canal de empréstimo. Bernanke e Blinder (1992) a partir de dados agregados mostram que um 

choque monetário contracionista, representado por um aumento na taxa básica de juros, é 

seguido da redução do nível agregado dos empréstimos bancários. Tal resultado é 

consistente com a existência do canal de empréstimos do banco, mas também pode admitir 

outra interpretação. Conforme foi colocado, o que se observa é o equilíbrio no mercado de 

crédito, ou seja, a interação entre a demanda e oferta de crédito. Portanto, tal redução pode 

ser causada pela diminuição da demanda por empréstimos, e não no uxo de suprimento do 

crédito bancário. Na verdade, a margem para essa outra explicação decorre do fato de que 

o modelo não está bem especicado em termos do equilíbrio.  
Kashyap e Stein (1994) testam a primeira condição apontada por Bernanke e Blinder 

(1992), onde não pode haver substituição perfeita entre empréstimos bancários e outras 

formas de nanciamento. Assim, o teorema de Modigliani e Miller (1958) deve falhar pelo 

menos no que se refere às rmas, de modo que elas sejam incapazes de compensar a 

redução da oferta de empréstimos dos bancos com outras formas de nanciamento. Com 

base em dados agregados, Kashyap, Stein e Wilcox (1993) mostram que uma contração 

monetária altera a composição do nanciamento externo das empresas. Há um aumento da 

emissão de notas promissórias, e uma redução total de empréstimos bancários. Segundo os 

autores, esse resultado implica uma redução no suprimento de empréstimos, mas não na 

demanda por eles, o que é consistente com a existência do canal de empréstimos dos 

bancos. Além disso, os autores observaram que as mudanças na composição nanceira 

externa das empresas afetam o nível de investimento. O resultado mostra que empréstimos 

bancários e outras formas de nanciamento externo não são substitutos perfeitos.
Por outro lado, alguns autores argumentam que os resultados encontrados por 

Kashyap, Stein e Wilcox (1993) podem ser explicados por outros motivos. Na fase recessiva do 

ciclo econômico, as empresas maiores apresentam uma melhor performance do que as 
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menores, ou pelo menos procuram manter o nível de atividade. Tais empresas aumentam, 

comparativamente às menores, a emissão de notas promissórias mantendo o nível de 

nanciamento bancário, sem que ocorra uma redução dos empréstimos. Este tipo de 

problema não é captado em estudos com dados agregados porque eles não levam em 

consideração as características individuais dos agentes (ver Bernanke e Gertler, 1995; 

Hubbard, 1995; Kashyap; Stein, 2000). Também o tamanho dos bancos tem efeito sobre o nível 

de empréstimo quando ocorre um choque monetário. De acordo com Kashyap e Stein (2000) 

um choque de política monetária afeta mais o nível de empréstimos dos bancos pequenos 

que naturalmente possuem menor liquidez. 
A hipótese do canal de empréstimo também tem sido estudada no Brasil. Usando 

dados desagregados de empresas Takeda, Rocha e Nakane (2005) analisam o canal de 

empréstimo dos bancos. Eles utilizaram os balanços dos bancos comerciais de dezembro de 

1994 até dezembro de 2001, considerando como instrumento de política monetária não 

apenas a taxa básica de juros, mas também o nível de reservas requerido relativo aos 

depósitos bancários. Seus resultados sugerem que o impacto dos depósitos compulsórios é 

relevante, e ocorre com maior intensidade no caso dos grandes bancos. Tal fato pode ser 

explicado pela natureza progressiva dos depósitos compulsórios. Com relação à taxa de juros, 

uma mudança nesta variável apresenta pouco impacto para os bancos pequenos.  

Concluem assim pela evidência de que o canal de empréstimos bancários teve importância 

durante o período analisado.
Ainda para o Brasil, Graminho e Bonomo (2002) testaram a existência de canal de 

empréstimos com base no estudo de Kashyap e Stein (2000) e encontram um resultado 

contrário ao proposto por Takeda, Rocha e Nakane (2005). Graminho e Bonomo (2002) notam 

que um choque contracionista de política monetária denido por um aumento na taxa de 

juros diminui as restrições dos bancos, pois o lucro destes se eleva com o aumento da taxa de 

juros criando um incentivo para aumentar a oferta de nanciamento. O resultado, portanto, 

não corrobora a existência de um canal de empréstimo bancário no Brasil.
Oliveira (2010) utiliza dados desagregados das empresas públicas e privadas para 

estudar o efeito do mecanismo de empréstimo no Brasil. Os resultados obtidos indicam que as 

empresas pequenas reagem tal como proposto pela teoria. Observa-se neste estudo que 

nanciamento através de crédito bancário se torna mais difícil para tais empresas após as 

contrações monetárias, o que não acontece com empresas grandes. Uma possível 

explicação para este resultado é que as pequenas empresas são mais dependentes deste 

tipo de nanciamento. Enquanto as grandes empresas podem ter acesso a outras fontes de 

recursos como empréstimos externos, ou a oferta de crédito por parte Banco de Nacional 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Uma vantagem da utilização de microdados, a partir dos balanços bancários, é que 

isto permite a análise dos efeitos de distribuição da política monetária. Em outras palavras, 

durante um choque monetário é possível observar diferenças de comportamento entre os 

bancos. Esta análise é uma importante ferramenta para resolver problemas de identicação 

entre a oferta e a demanda por empréstimos bancários. Diversos pesquisadores têm usado 

esta metodologia para testar o canal de empréstimos bancários em vários países. Contudo, 

como assinala Bernanke e Gertler (1995), dados oriundos dos balanços das empresas podem 

na verdade trazer vieses aos resultados, pois os dados de balanço podem ser diferentes dos 

dados de mercado.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO MERCADO DE CRÉDITO DESDE 2000

Tendo em vista a comparação internacional incluindo os países emergentes, o 

desempenho do mercado de crédito no Brasil ainda permanece insipiente. Os spreads 

bancários são ainda elevados, sobretudo no que diz respeito ao segmento de pessoa física, 

enquanto o volume de crédito contratado ainda é baixo. Gelos (2006) calcula que a margem 
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da taxa média de juros no Brasil foi de 8,9%, embora a média para economias emergentes 

tenha sido de 5% e de 8% para os países latino-americanos. Além disso, mostra que o crédito 

brasileiro para o setor privado, medido em relação ao PIB, ainda está abaixo de países como 

Chile, Bolívia, Costa Rica e Honduras. Não obstante, tem havido uma expansão signicativa 

do crédito no Brasil, sobretudo a partir de 2000.
Muitos motivos podem ser apontados para explicar essa mudança. A própria 

estabilidade de preços que aconteceu como consequência das reformas econômicas 

introduzidas pelo Plano Real. Com a inação controlada, a economia pode sentir os efeitos 

benécos da estabilização, tal como a queda sustentada na taxa de juros que, por sua vez, 

diminui o custo do nanciamento, fator fundamental para a contratação do crédito. 

Também o ambiente de estabilidade permite que projetos de longa maturidade possam se 

melhor vislumbrados, exemplo disso é o mercado imobiliário. Deve-se também ressaltar que o 

crescimento da economia, com o aquecimento do mercado de trabalho, elevou a renda do 

trabalhador, facilitando a este o acesso ao crédito. Outro detalhe importante se refere às 

mudanças na legislação sobre a oferta de crédito por parte das instituições nanceiras 

tornando o investimento no setor mais seguro. Evidentemente, políticas especícas do 

governo para o crédito direcionado também têm contribuído fortemente para a expansão 

de certos setores, sendo o crédito imobiliário o mais óbvio desses exemplos. A respeito das 

mudanças institucionais ocorridas no segmento de crédito imobiliário ver Lundberg (2010) e 

Martins e alli (2008).
Muitas reformas institucionais que foram introduzidas a partir de 2000 contribuíram 

para o avanço do crédito no Brasil. Primeiro, a lei 10.913 que disciplinou a aplicação da 

alienação duciária, aprovada em 2 de agosto de 2004, aplicada originariamente ao 

mercado de capitais, foi estendida a outros mercados como automóveis e imóveis. De 

acordo com a lei o banco, após a concessão de um empréstimo, detém a propriedade do 

bem e usa esta como garantia, cabendo ao mutuário o direito de uso. Quando o mutuário 
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liquidar dívida, o banco transfere a propriedade do bem em denitivo para o mutuário . 

Segundo, a regulamentação do crédito consignado, que passou a vigorar a partir dezembro 

de 2003. Esta modalidade de crédito permite que o desconto da prestação seja feito 

diretamente na folha de pagamento, ou do benefício previdenciário, do cidadão. Em 

terceiro lugar, temos a criação do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), 

em maio de 2002, que deu mais segurança ao sistema nanceiro. O SCR é um sistema de 

registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e anças e limites de 

crédito concedidos por instituições nanceiras.
No campo estritamente econômico pode-se analisar alguns indicadores sobra a 

performance do mercado de crédito no Brasil a partir de 2002 tais como spread bancário, 

volume de crédito como proporção do PIB e gestão do governo neste mercado. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa média de captação dos bancos e a taxa de empréstimo. 

Ele é determinado naturalmente pelas condições macroeconômicas e seu comportamento 

está ligado às utuações na taxa básica de juros, embora outras variáveis sejam também 

importantes na determinação do spread. O spread bancário nas operações de crédito 

envolvendo recursos livres tem diminuído ao longo da última década. De acordo com os 

dados do Banco Central, no âmbito das pessoas físicas, o spread caiu de 57,91% em junho de 

2000 para 35,1% em março de 2012. Já para pessoas jurídicas, no mesmo período, o spread 

passou de 22,82% para 18,4%. O spread total saiu de 39,56% para 28%. Nota-se, portanto, que a 

queda mais expressiva se deu no segmento de pessoas físicas, provavelmente por força das 

inovações institucionais tais como a alienação duciária e o crédito consignado.
No que se refere ao volume de crédito, o sistema nanceiro alcançou um total de R$ 

2,24 trilhões ao nal de setembro de 2012, com crescimento de 15,8% em relação ao mesmo 

período ano anterior, ampliando a relação crédito/PIB de 47,4% para 51,5%. Em 2000, essa 

mesma relação era de 26,4%. As operações contratadas com recursos livres totalizaram R$ 
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1,42 trilhão no nal do terceiro trimestre de 2012, correspondendo a 63,6% do estoque total de 

crédito do sistema nanceiro, e 13,9% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Já as operações com recursos direcionados somaram uma participação de 36,4% no total de 

crédito, o que mostra que a participação do segmento de crédito direcionado é alta no Brasil. 
De acordo com Araújo (2012) o ciclo de expansão de crédito, a partir de 2003, foi 

marcado por dois fatos distintos. Até a eclosão da crise nanceira de 2008-2009, a expansão 

do crédito foi liderada pelos bancos privados, os quais expandiram as operações de crédito a 

uma taxa superior a dos bancos públicos. Os efeitos da crise internacional repercutiram mais 

intensamente na economia brasileira a partir de setembro de 2008. Entretanto, em 2009, 

observou-se a retomada do processo de crescimento do crédito, com a elevação de 15,2% 

no saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Esse processo foi, em 

grande parte, decorrente de medidas anticíclicas adotadas pelo governo federal, no intuito 

de mitigar os efeitos da crise. Em 2009, notou-se expansão acentuada (29,1%) do crédito 

direcionado, e aumento da participação dos bancos públicos no total de crédito do SFN, que 

passou de 36,3% em 2008 para 41,5% em 2009. 
Quando se abre o estoque de crédito, por propriedade de capital e por setor de 

atividade, é possível perceber que os bancos privados, de propriedade privada nacional ou 

estrangeira, com exceção do crédito habitacional, estiveram à frente durante os anos iniciais 

do ciclo nos setores industrial, rural, comercial e de pessoas físicas. Contudo, desde 2008 a 

situação se inverteu. Em relação ao crédito para habitação, sua taxa de crescimento tem se 

mantido em geral bem acima daquelas alcançadas por outros setores. Tomando o sistema 

nanceiro como um todo, durante o período assinalado, a taxa de crescimento do estoque 

de crédito para habitação se situou em 17% a.a. contra a média geral, que inclui outras 

atividades (Indústria, crédito rural, comércio, pessoa física e outros serviços), de 12% a.a. No 

caso dos bancos públicos, a taxa média de expansão do crédito para habitação cou em 

19% a.a.

MODELO DE DEMANDA E OFERTA DE CRÉDITO 
Coelho et all (2012) procuram identicar a demanda e oferta de crédito através da 

heterocedasticidade. Segundo os autores, em períodos de alta volatilidade da taxa de juros, 
induzida pela volatilidade da política monetária, a variância da oferta de crédito aumenta 
muito em relação à demanda. Se tal hipótese for correta, em períodos de alta variância a 
oferta se desloca mais que a demanda. Isso seria como se tivéssemos uma variável 
instrumental que deslocasse a oferta mais do que a demanda na média, o que possibilita a 
identicação das curvas de oferta e demanda. Neste estudo, nós consideramos um modelo 

de demanda e oferta de crédito simultaneamente determinado pelas seguintes equações:

onde é a demanda por crédito no período t, a taxa de nanciamento,  um conjunto de  dty tr dtX
variáveis de controle que explicam a demanda,  a oferta de crédito,  um conjunto de sty stX
variáveis de controle que atuam sobre a oferta. Espera-se que tenha sinal negativo, 2b
enquanto seja positivo. Coelho et all (2012) usa um sistema de equações simultâneas para 2a
denir a demanda e oferta de crédito tal como abaixo
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Neste sistema fazemos com que a equação 1' ilustre a demanda enquanto que a 

equação 2' seja a equação de oferta. O sinal esperado para é negativo enquanto espera-2g

se um positivo. Contudo pensamos que um sistema representado pelas equações (1-3) 2d
permite identicar com maior clareza um sistema de demanda e oferta. Tal representação 

segue o modo tradicional de ilustrar um sistema de demanda e oferta. 
Neste estudo iremos trabalhar com dados agregados relativos à concessão de 

crédito com recursos livres e a taxa média de nanciamento para o período entre junho de 

2000 a agosto de 2012. A análise irá se concentrar nas duas vertentes principais que são as 

concessões de crédito concedidas às pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ). Acreditamos que um 

exercício com os dados totais de crédito que fundem as duas categorias principais de credito 

seja inócuo, pois pessoas e empresas têm diferentes determinantes para as funções de oferta 

e demanda de crédito. Nossa premissa aqui é que conhecendo bem as características das 

curvas de oferta e demanda de crédito para os conjuntos globais de pessoas físicas e jurídicas 

podemos avançar na discussão estudando, numa oportunidade adiante cada um desses 
4

segmentos nos seus distintos componentes . Em relação à equação de demanda por crédito 

usamos como variáveis de controle o PIB e a taxa de desemprego (DESP). Ambas as variáveis 

visam captar o efeito do nível de atividade sobre a demanda de empréstimos. Espera-se que 

o PIB e a taxa de desemprego apresentem, respectivamente, sinais positivo e negativo. 
         No que se refere à oferta de crédito fazemos uso das seguintes variáveis de 

controle: o certicado de depósito bancário (CDB), a inadimplência (INADPJ ou INADPF), a 

taxa de inação (INFLA). Além dessas, usamos também no caso do crédito concedido à 

pessoa física uma variável dummy (D04) com objetivo de captar as mudanças institucionais 

ocorridas no mercado de crédito a partir de 2004 como a regulamentação do crédito 

consignado. Como foi visto na seção 3, esta regulamentação entrou em vigor em dezembro 

de 2003. Com relação aos sinais esperados para a equação (2) tendo em vista que o CDB 

reete o custo de captação, temos que essa variável deve mostrar sinal positivo. No caso da 

inadimplência, temos que um aumento da inadimplência deve diminuir a oferta de recursos 

para empréstimo enquanto deve aumentar a taxa de nanciamento. Assim temos que 

INADPJ (INADPF) deve apresentar sinal negativo em (2) e negativo em (2'). A inação 

naturalmente deve aumentar a taxa de nanciamento, pois reete perda de receita para o 

emprestador. Portanto, espera-se que a variável INFLA possua sinal negativo em (2) enquanto 

positivo em (2'). No que diz respeito à variável dummy D04, a introdução do sistema de crédito 

consignado se constitui uma medida de garantia importante para emprestadores. Assim, 

espera-se obter na equação (2) estimada para pessoa física sinal positivo enquanto que o 

sinal esperado na equação (2') seja negativo. 
Devemos ainda ressaltar que foi excluído do total do crédito para pessoa física o 

5nanciamento para veículos, pois como se sabe o governo, vem atuando por diversas formas  

neste segmento do crédito por razões de política econômica. Tais intervenções no nosso 

entendimento coloca dúvida quanto à concessão de credito para aquisição de veículo ser 

enquadrada como sendo concessão de crédito livre. As variáveis usadas neste estudo são 

descritas da seguinte forma: 

1) CONCPF (CONCPJ): concessões de crédito em R$ livremente compactuadas entre 

mutuários e instituições nanceiras acumuladas no mês. Fonte: Banco Central do Brasil; 2) 

JURPJ: Taxa média mensal anualizada (pré-xada, pós-xada e utuante) das operações de 

crédito para pessoa jurídica com recursos livres referenciais: Fonte: Banco Central do Brasil; 3) 

JURPF: Taxa média mensal anualizada pré-xada das operações de crédito para pessoa física 
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com recursos livres referenciais - Fonte: Banco Central do Brasil; 4) INADPF (INADPJ): Taxa de 

inadimplência acima de 90 dias – Total geral. Fonte: Banco Central do Brasil; 5) CDB: Taxa 

média de captação ao ano. Fonte: Banco Central do Brasil; 6) INFLA: taxa anual de inação 

medida pelo IPCA medida em t em relação t-12 meses. Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa 

e Estatística (IBGE); 7) PIB: Índice mensal encadeado do PIB a preços de mercado. Fonte: IBGE 

e Banco Central do Brasil. 8) DESP: Taxa de desemprego aberto de 30 dias, divulgada na 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Fonte: IBGE.

ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO E RESULTADOS
Na subseção 5.1 apresentamos alguns aspectos metodológicos e na subseção 

seguinte discute-se os principais resultados encontrados. 

IDENTIFICAÇÃO

Desnecessário dizer que o modelo de oferta e demanda de crédito apresenta 

problema de endogeneidade e, portanto, temos que usar tratamento econométrico 

especíco para tratar esse problema. A estratégia de identicação a ser empregada segue 

os seguintes passos. Primeiro, estimaremos a função de demanda com base no método de 

variáveis instrumentais (IV) e método de momentos generalizado (GMM). Em segundo lugar, 

aplicaremos os testes usuais de modo a nos certicarmos se de fato acontece problema de 

endogeneidade assim como vericar se a regressão estimada não apresenta problemas de 

especicação tal como heteroscedasticidade, instrumentos fracos, sub-identicação, etc. 

Por m, faremos uso do método de mínimos quadrados três estágios (3SLQ) para estimar os 

modelos (1-3) ou (1'-2') conjuntamente. 
Embora muitos estudos utilizem a abordagem GMM para estimação de modelos com 

problemas de endogeneidade, deve-se assinalar que esta metodologia não 

necessariamente é superior à estimação feita pelo método de variáveis instrumentais. De fato, 

Blanchard e Gali (2007) usam o método IV para estimar a curva de Phillips Novo Keynesiana. 

Tal como ressalta Baum et al (2007) numa resenha acerca da aplicação dos métodos IV e 

GMM, a vantagem da abordagem GMM se dá sobretudo na presença de 
6

heteroscedasticidade . Ainda assim, tal vantagem em termos da propriedade de 

consistência do estimador GMM na presença de heteroscedasticidade pode ser ofuscada 

pelo custo de uma performance fraca para o caso de pequenas amostras. Deste modo, 

quando o problema de heteroscedasticidade não se faz presente, é preferível ainda o 

emprego do estimador de variáveis instrumentais. De modo a checar a existência de 

heteroscedasticidade na regressão, aplicamos neste estudo uma versão especíca do teste 

de Pagan e Hall (1983). Este teste assume a hipótese nula de homocedasticidade. 
Para que a aplicação do método IV seja adequada se faz necessário que os 

instrumentos sejam “bons instrumentos”, no sentido de serem relevantes bem como válidos. 

Isso signica que as variáveis usadas como instrumentos, devam ser correlacionadas com os 

regressores endógenos e, ao mesmo tempo, ortogonais ao distúrbio da regressão. Neste 
7sentido são mostrados na Tabela 1 o teste de sub-identicação  (Cragg-Donald, 1993), 

8 9Kleibergen na Paap (2006) , o teste de sobre-identicação de Sargan-Hansen  [(Sargan, 1958), 

(Hansen, 1982)] além do teste de Stock-Yogo (Stock e Yogo, 2005) para vericar se os 
10

instrumentos são fracos . Usamos ainda o teste de Durbin-Wu-Hausman [(Durbin, 1954), (Wu, 

1973), (Hausman, 1978)] cuja hipótese nula é que o regressor é exógeno para vericar a 

endogeneidade do modelo.
A pesquisa teórica econométrica mais recente sobre o método de variáveis 

instrumentais tem enfatizado muito a questão dos instrumentos fracos [(Stock, Wright e Yogo, 

2002), (Moreira, 2003), (Stock e Yogo, 2005)]. Ma (2002) aponta que o uso de instrumentos 

pode ser um sério problema nos estudos para a curva de Phillips Novo-Keynesiana. Quando os 
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instrumentos são fracos, dois problemas sérios ocorrem na estimação por dois estágios (2SLS). 

O primeiro é a questão do viés. Embora o método 2SLS seja consistente, as estimativas são 

sempre viesadas para pequenas amostras. Segundo, quando os instrumentos são fracos, o 

erro padrão estimado se torna muito pequeno. Neste caso, o intervalo de conança é não 

dedigno, devido ao fato de que o ponto médio deste estimador ser viesado, temos que o 

intervalo de conança se torna pequeno. Isso tudo faz com que o procedimento de teste de 

hipótese na estimação por 2SLS se fragilize no caso da ocorrência de instrumentos fracos. 

Como Staiger e Stock (1997) mostraram, o problema de instrumentos fracos pode ocorrer 

mesmo que no primeiro estágio os testes sejam signicativos nos níveis convencionais (5% ou 

10%) e para grandes amostras. 
Vários testes são sugeridos na literatura para testar a hipótese de instrumentos fracos. 

2
Uma estatística comumente usada é o R  do primeiro estágio com os instrumentos ditos 

“inclusos” [Bound et al. (1995)]. Alternativamente, isso também pode ser expresso como um 

teste F da signicância conjunta dos instrumentos exclusos Z1. Contudo, quando existe mais de 

uma variável endógena na regressão, esse indicador pode não ser mais válido. Shea (1997) 
2

propôs uma estatística conhecida como “R  parcial” que capta a correlação entre os 
2 instrumentos. Quando somente existe uma variável endógena, as duas medidas de R são 

equivalentes. Outra regra aplicada quando se tem apenas um regressor endógeno é checar 

se o valor da estatística F no primeiro estágio. Nesse caso, um valor menor que 10 pode ser uma 

indicação que os instrumentos são fracos. Alternativamente Stock and Yogo (2005) sugerem 

um teste onde a hipótese nula é que o viés do estimador 2SLS seja menor que uma fração 

(digamos, 10%) do estimador OLS. O teste de Stock–Yogo (Stock e Yogo, 2005) não mais recai 

na estatística F que comumente aparece na prática econométrica, mas numa generalização 

da estatística de Cragg–Donald. Os valores críticos deste teste são obtidos a partir de uma 

distribuição não padrão. 
De acordo com Murray (2006) a mais recente abordagem em relação ao problema 

de teste de hipótese com instrumentos fracos e um único regressor endógeno é o “teste da 

razão de verossimilhança condicional”, desenvolvido por Moreira (2003) e aperfeiçoado em 

Andrews, Moreira e Stock (2006) e Andrews e Stock (2005). O teste de Moreira (2003) supera as 

distorções encontradas nos testes convencionais ajustando os valores críticos do teste de 

hipótese de acordo com cada amostra, de modo que o intervalo de conança corrigido gere 

um nível de signicância correto. Assim, seus valores críticos “são condicionados” nos dados à 

disposição e não constante.

RESULTADOS

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados dos procedimentos econométricos 

apresentados na seção anterior. A tabela 1 estima a função de demanda por concessão de 

crédito usando os métodos IV e GMM, enquanto a tabela 2 estima por meio do método 3SLS, o 

modelo de equações simultâneas para demanda e oferta de crédito. Com relação aos testes 

de especicação que aparecem na tabela 1, apenas o teste de Pagan-Hall para checar 

heteroscedasticidade indicou a necessidade da aplicação do método GMM no caso do 

modelo para pessoa física. Também pode-se observar quanto à performance das regressões 

dessas três colunas, que são obtidos resultados favoráveis com base no teste de sub-

identicação e quanto à condição de ordem. Ainda, de acordo com as estatísticas para 
2

checar a capacidade dos instrumentos (R  parcial e o teste Stock-Yogo), o conjunto de 

instrumentos utilizados atende a condição de “bons instrumentos”. O teste de Durbin-Wu-

Hausman para checar problema de endogeneidade na variável JURPF ou JURPJ não 

corroboram a hipótese nula de que tais variáveis são exógenas.
Conforme pode ser visto na tabela 1, os sinais para equação de demanda tanto de 

pessoa física como jurídica estão todos em conformidade com o esperado. A demanda 
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reage negativamente tanto a taxa de nanciamento quanto ao desemprego, e 

positivamente ao PIB. Estes dois últimos resultados indicam que a demanda por crédito é pró-

cíclica. Ressalta-se que a elasticidade da demanda de crédito para pessoa jurídica é bem 

superior aquela obtida para pessoa física. Isso pode signicar que o emprestador tem um 

poder de controlar a taxa de juros para o segmento de pessoa física bem maior que no 

segmento de pessoa jurídica. Naturalmente, isso é uma constatação razoável, pois é sabido 

que as empresas possuem outras fontes de nanciamento. 

Tabela 1- Equação de Demanda de Crédito

Variáveis instrumentalizadas: JURPF/JURPJ. Instrumentos: CDB, INFLA e INADPF/INADPJ. As variáveis PIB, CONCPF e CONCPJ 
estão em logaritmo.

Vejamos então se esse resultado permanece quando adotamos um modelo que 

estima conjuntamente as equações de demanda e oferta de crédito. Como pode ser visto na 

tabela 2, os resultados obtidos para a função de demanda, colunas 1 e 2, estão em 

conformidade com aqueles observados na tabela 1. Portanto, vejamos o que podemos 

conjecturar acerca das funções estimadas de oferta que aparecem nas colunas 3 a 7 da 

tabela 2. Nas colunas 3 e 4, temos os resultados da função de oferta de crédito para pessoa 

jurídica com base, respectivamente, nos modelos das equações 2 e 2'. Observa-se que todas 

as variáveis apresentam os sinais esperados. Na coluna 3, verica-se que quanto maior a taxa 

de juros do nanciamento maior será oferta de crédito, de maneira semelhante, quanto maior 

for o custo de captação, representado pela variável CDB, menor será oferta de crédito. Na 

coluna 4, a taxa de juros responde positivamente ao aumento do CDB. No caso da inação, 

observa-se que esta variável tem efeito negativo sobre a quantidade de crédito ofertado 

(coluna 3), e impacto positivo sobre a taxa de juros sobre nanciamento (coluna 4). Assim, no 

caso de pessoa jurídica, todos os sinais obtidos para a função de oferta estão em 

conformidade com o esperado. 
Com relação aos resultados obtidos para equação de oferta para o segmento de 

pessoa física, mostrados nas colunas 5 a 7, podemos fazer os seguintes comentários. Verica-

se na coluna 5 que os sinais obtidos para as variáveis JURPF e INADPF embora sejam 

signicativos não estão em conformidade com o esperado. Espera-se naturalmente que 

quanto maior a taxa de juros, maior a oferta de crédito. Também na coluna 6, acontece o 

mesmo problema em relação ao sinal da variável CONCPF. Alguns fatores podem ser trazidos 

à tona para explicar tais incongruências. 
Primeiro, é possível não estarmos utilizando um conjunto adequado de variáveis 

 CONCPJ CONCPF 

 IV GMM IV GMM 

JURPF _ _ -0.002  
(0.009) 

-0.003 
 (0.000) 

JURPJ -0.014  
(0.000) 

-0.016  
(0.000) 

_ _ 

DESP -0.016  
(0.073) 

-0.018  
(0.039) 

-0.016  
(0.004) 

-0.014 
 (0.023) 

PIB 0.296 
 (0.000) 

0.238 
 (0.041) 

0.766  
(0.000) 

0.876 
 (0.000) 

CTE 8.424  
(0.000) 

9.220 
 (0.000) 

1.506  
(0.000) 

2.557 
 (0.000) 

OBS 133 133 133 133 

Teste de 
Pagan-Hall 

19.289 
(0.003) 

_ 0.697 
(0.994) 

_ 

Teste de sub-
identificação 

70.098 
(0.000) 

39.351 
(0.000) 

109.259 
(0.000) 

120.882 
(0.000) 

Teste de 
Sargan/Hansen 

111.874 
(0.000) 

39.211 
(0.000) 

8.167 
(0.042) 

8.167 
(0.043) 

R2 Parcial 
 

0.76 0.78 0.85 0.87 

Teste de 
Stock-Yogo 

37.098 
(0.000) 

53.594 
(0.000) 

144.967 
(0.000) 

152.331 
(0.000) 

Teste de Durbin-
Wu-Hausman 

12,035 
(0.000) 

_ 8.654 
(0.000) 

_ 
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instrumentais. Entretanto, cabe ressaltar que o teste aplicado na coluna 4 da tabela 1 não 

detectou evidência de que os instrumentos sejam fracos. Pode ser ainda o caso dos 

instrumentos não atendam a condição de ortogonalidade. Nesse contexto, podemos dizer 

que no caso da PF não é possível determinar a curva de oferta de crédito desse segmento, isto 

ocorreria devido a um poder de mercado decorrente do alto grau de concentração 

bancária. Isso não ocorre para categoria de pessoa jurídica, por que como foi dito 

anteriormente, as rmas têm como substituir o crédito bancário. 
Com base nesta última observação, vamos admitir o fato que não existe causalidade 

reversa no sentido de que apenas a taxa de juros afeta a demanda por crédito e não o 

contrário. Neste caso a variável CONCPF não entra mais com variável explicativa da 

equação da taxa de juros podendo a equação (2') ser estimada apenas pelo método OLS. O 

resultado é mostrado na coluna 7. Temos agora que todos os resultados estão de acordo com 

o esperado. Por m, deve-se destacar que o sinal negativo obtido para variável dummy D04, 

introduzida aqui com o objetivo de captar o efeito da introdução do crédito consignado, 

produz evidência que de fato tal alteração promoveu a expansão do crédito à pessoa física 

na medida em que reduziu a taxa de juros para empréstimo neste segmento. 

Tabela 2 - Sistema Demanda X Oferta de Crédito

 DEMANDA 
3SLS 

OFERTA 
3SLS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 CONCPJ 
EQ. 1 

CONCPF 
EQ. 1 

CONCPJ 
EQ. 2 

JURPJ 
EQ 2’ 

CONCPF 
EQ. 2 

JURPF 
EQ 2’ 

JURPF 
EQ 2’ 

CONCPJ  
_ 

 
_ 

 13.65 
(0.000) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

CONCPF  
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

-16.67 
(0.000) 

 

JURPJ -0.011 
(0.000) 

 0.072 
(0.000) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

JURPF  
 

-0.002 
(0.000) 

 
_ 

 
_ 

-0.056 
(0.000) 

 
_ 

 
_ 

DESP -0.154 
(0.086) 

-0.016 
(0.004) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

PIB 0.350 
(0.000) 

0.732 
(0.000) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

CDB  
 

 -0.576 
(0.000) 

0.796 
(0.000) 

0.107 
(0.000) 

1.756 
(0.000) 

1.931 
(0.000) 

INADPJ  
 

 -0.070 
(0.015) 

0.979 
(0.005) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

INADPF  
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

0.131 
(0.000) 

1.530 
(0.000) 

2.119 
(0.000) 

INFLA  
_ 

 
_ 

-0.043 
(0.000) 

0.604 
(0.000) 

0.018 
(0.000) 

0.150 
(0.000) 

0.223 
(0.025) 

D04  
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

-4.063 
(0.000) 

-4.258 
(0.000) 

CTE 7.632 
(0.000) 

1.967 
(0.105) 

10.73 
(0.000) 

146.32 
(0.000) 

11.48 
(0.000) 

204.28 
(0.000) 

108.77 
(0.000) 

OBS 133 
 

133 133 133 133 133 133 
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COMENTÁRIOS FINAIS
Este estudo teve como objetivo estimar o sistema de oferta e demanda de crédito 

bancário no Brasil. O entendimento de como se desenrola o equilíbrio neste mercado é 

fundamental, pois somente a partir disso é possível avançar na discussão sobre a importância 

do canal do crédito na transmissão da política monetária. 
Com base no emprego de dados agregados, entre junho de 2000 a agosto de 2012, 

para os segmentos de pessoa física e jurídica, podemos observar os seguintes resultados: a) a 

demanda por crédito é pró-cíclica, reagindo negativamente ao desemprego e positivamente 

ao PIB; b) a elasticidade-preço da demanda por crédito para pessoa jurídica é maior do que a 

obtida para pessoa física, corroborando o fato de que as empresas possuem outras fontes de 

nanciamento; c) não foi possível determinar a curva de oferta de crédito para pessoa física. 

Este fato parece indicar que não existe causalidade reversa no sentido de que nesta categoria 

a demanda não exerce impacto sobre a taxa de empréstimo; d) observamos os sinais 

esperados para a inadimplência, taxa de captação e inação nas funções de oferta de 

crédito em ambos os segmentos (pessoa física e jurídica); e) constatou-se que a introdução do 

crédito consignado no segmento de pessoa física fez cair o custo do empréstimo. 
Como argumentado por Araújo (2012), o governo tem usado uma política ativa de 

expansão do crédito no Brasil. Isso ocorreu, sobretudo, a partir da eclosão da crise nanceira 

de 2008, face à possível retração na oferta de crédito por parte das instituições bancárias 

privadas. Tal aumento do crédito, proporcionado majoritariamente pelos bancos públicos, 

baseia-se na ideia de se operacionalizar uma política monetária contra cíclica para combater 

os efeitos da crise internacional. Contudo, tal política pode não estar considerando que 

qualquer agregado de crédito é simultaneamente determinado pelas forças de demanda e 

oferta. Deste modo, talvez seja este um dos principais motivos pelo qual a atividade 

econômica tem se mantido baixa, mesmo após o emprego ativo da política monetária na 

expansão ao crédito. Alguns economistas têm levantado a hipótese de que, tendo em vista o 

baixo crescimento mesmo na presença de uma política scal expansionista, o problema do 

baixo crescimento brasileiro se deve a fatores do lado da oferta como, por exemplo, a baixa 

produtividade. Assim, políticas de demanda com base na expansão do crédito podem ser 

inócuas ou mesmo causarem efeitos adversos não só em termos de uma maior taxa de 

inação assim como pode propiciar a formação de bolha especulativa em determinados 

mercados.

NOTAS
1 

Existe a ideia disseminada de que os títulos subprime foram os responsáveis pela crise no mercado 
imobiliário americano de 2008. Isto ignora o fato de que 51% dos títulos inadimplentes pertenciam ao 
segmento prime sendo que a variação da inadimplência neste mercado foi de 488% enquanto que no 
segmento subprime foi de 200%. Isso não signica dizer que historicamente o nível de inadimplência no 
mercado subprime fosse maior, o que em condições normais é o que prevalece. Deve-se ter em mente, 
que o grau de inadimplência era até então muito baixo no segmento prime. Ressalte-se ainda que o 
aumento na inadimplência aconteceu de modo muito rápido. A escalada se iniciou no terceiro 
semestre de 2006 alcançando o pico ao nal de 2007(Leibwitz, 2008, pag.19).

2 De acordo com Bernanke e Gertler (1995) são quatro os fatos estilizados identicados no VAR estrutural 
decorrentes de um choque contracionista de política monetária. Primeiro, o efeito na taxa de juros é 
transitório, seguido por uma queda sustentada do PIB real e do nível de preços. Segundo, a demanda 
nal cai rapidamente devido ao choque sendo que a produção segue essa queda com certa 
defasagem. Isso implica que no curto prazo os estoques irão aumentar. Por m, os estoques se ajustam e 
implicam num desinvestimento que responde por grande parte da queda total do PIB. Terceiro, observa-
se uma queda rápida e acentuada no investimento residencial com o dispêndio em bens de consumo 
(duráveis e não duráveis) acompanhando de perto. Em quarto lugar, o investimento em capital xo 
declina em decorrência de um choque monetário com defasagem superior àquela observada no 
investimento residencial e de bens duráveis.
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3 De acordo com Assunção et alli (2012), essa reforma ampliou o crédito no setor de veículos diminuindo 
o spread e aumentando o prazo de nanciamento. Esta reforma também fez crescer o acesso ao 
crédito em segmentos de maior risco a exemplo de mutuários de baixa renda que compram carros mais 

novos com preço mais elevados.

4 
Os principais componentes no segmento de recursos livre para pessoas físicas são os seguintes: crédito 

pessoal, cheque especial, veículos, aquisição de bens, etc. O crédito livre para pessoa jurídica tem 
como componentes principais os seguintes: aquisição de bens, hot money, desconto de duplicatas, 
vendor, capital de giro, aquisição de bens, etc.

5 O controle do prazo de nanciamento é uma das medidas usadas pelo governo para regular o crédito 
neste setor. O crédito pessoal para aquisição de veículos será tema de estudo especíco a ser tratado 
pelos autores futuramente.

6 Embora na presença de heterocedasticidade a propriedade de consistência dos coecientes 
estimados pelo método IV seja mantida, na estimação básica de variáveis instrumentais os erros padrão 
são inconsistentes e, portanto, a inferência ca comprometida (Baum et al., 2007).

7 Para que uma equação seja identicada no modelo IV tanto a condição de ordem (L>=K), onde L é o 
número de variáveis instrumentais e K o número de regressores, como a condição de posto devem ser 
preenchidas. Esta última assinala que Qxz=E(X'Z) deve ser de posto completo, onde 
X=(X1,X2)=(Endógenas, Exógenas) é a matriz de regressores, enquanto Z=(Z1,Z2) = (Exclusos, Inclusos) é a 
matriz dos instrumentos, sendo Z2=X2. Quando isso não ocorre dizemos que o modelo é sub-identicado 
ou não identicado. Pode-se testar a condição de posto por meio do teste de Cragg-Donald (1993), 
cuja não rejeição da hipótese nula sugere que o modelo é sub-identicado.

8 Na presença de heteroscedasticidade e autocorrelação residual, a estatística de Cragg-Donald não 
mais permanece válida. Em tais circunstâncias, o teste de Kleibergen na Paap (2006) será usado como 
alternativa ao teste Cragg-Donald (1993) quando as circunstâncias assim exigirem.

9 A independência do instrumento com relação ao distúrbio somente pode ser acessada se, e somente 
se, houver uma “abundância” de instrumentos, isto é, se a equação é sobre-identicada. Isto se dá 
quando a condição de ordem é satisfeita na desigualdade: o número de instrumentos excluídos é 
superior ao regressores endógenos. O teste de Sargan/Hansen é usado para testar a hipótese de sobre-
identicação. Sob a hipótese nula os instrumentos são válidos, ou seja, não correlacionados com o 
distúrbio. Sob ainda esta hipótese, a estatística de teste tem distribuição qui-quadrado com L-K restrições 
sobre-identicadas.

10 Instrumentos que explicam pouco a variação da variável explicativa endógena (fraca correlação 
entre Z e X) são considerados instrumentos fracos. O teste de Stock-Yogo (Stock-Yogo, 2005) é calculado 
com base na estatística F de Cragg-Donald (1993). Sob a hipótese nula o estimador é fracamente 
identicado no sentido de que o viés vericado é inaceitavelmente grande.
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RESUMO
Este artigo busca estimar o balanço energético da cotonicultura 
implantada no bioma Cerrado, no estado de Mato Grosso, Brasil. Foram 
estimados os uxos energéticos na produção de algodão na estrutura 
camponesa, com base na safra de 1992-1993 e da estrutura capitalista 
na safra de 2012-2013. Os resultados indicam que a estrutura camponesa 
apresentava indicadores de balanço energético tendencialmente 
sustentáveis e que a agricultura capitalista tendia à insustentabilidade 
energética. Conclui-se pela necessidade de recuperar o potencial 
produtivo dos camponeses e de criar mecanismos de ajuste para a 
cotonicultura empresarial.

Palavras-chave: Algodão, campesinato, agricultura empresarial, 
balanço energético, Mato Grosso.

RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo estimar el balance energético de la 
producción de algodón implantado en el bioma Cerrado, en la 
provincia de Mato Grosso, Brasil. Se estimaron los ujos de energía en la 
producción de algodón en la estructura campesina, con base en la 
cosecha 1992-1993 y la estructura capitalista en la cosecha 2012-2013. 
Los resultados indican que los campesinos presentaban balance 
energético sostenible y que la agricultura capitalista tendía a ser 
insostenible. Llegamos a la conclusión de la necesidad de recuperar el 
potencial productivo de los campesinos y crear mecanismos de ajuste 
para el cultivo de algodón bajo sistema empresarial.

Palabras-clave: Algodón, campesinos, agricultura empresarial, balance 

energético, Mato Grosso.
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INTRODUÇÃO 

U
m dos indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas refere-se ao balanço 

energético, que analisa as entradas e saídas de energia da produção agrícola 

(ALBUQUERQUE et. al., 2007a; ALBUQUERQUE et.al., 2007b; BELTRÃO et.al., 1993; 

GAZZONI, FELICI e CORONATO, 2006; PIMENTEL et.al., 1973; PIMENTEL e PATZEK, 2005; RAO et.al., 

1992; ROMERO, BUENO e ESPERANCINI, 2011; URQUIAGA, ALVES e BODDEY, 2004). Sistemas 

produtivos de pequena escala, com reduzida mecanização e elevada alocação de força de 

trabalho humana tendem a apresentar balanços energéticos positivos e superiores a sistemas 

produtivos muito intensivos em tecnologia mecânica, química e biológica (HEITSCHMIDT, 

SHORT e GRINGS, 1996). De forma geral, empreendimentos camponeses apresentam melhor 

balanço energético em relação aos sistemas patronais, quando comparadas às mesmas 

atividades produtivas no espaço rural.

Na análise do balanço energético são avaliados os uxos de energia, registrando-se a 

entrada total, saída total e saldo energético. Os insumos inseridos no processo produtivo são 

mensurados e transformados em unidades de energia. A estimativa dos balanços energéticos 

é uma forma de monitorar as tendências da agricultura, principalmente as fontes exauríveis 

de energia empregadas (BUENO, CAMPOS e CAMPOS, 2000; CAMPOS e CAMPOS, 2004), pois 

tem crescido desde a década de 1970 a preocupação global com a dependência de longo 

prazo de recursos não reproduzíveis.

A avaliação do uxo energético na agricultura permite vericar a necessidade de 

possíveis ajustamentos na alocação dos fatores produtivos, independentemente de a 

produção ser utilizada para alimentação humana ou insumo industrial (CASTANHO FILHO e 

CHABARIBERY, 1983). Com dados do balanço energético é possível mensurar, interpretar e 

subsidiar a tomada de decisões (COMITRE, 1993).

Em uma investigação seminal na produção de milho nos Estados Unidos, avaliando a 

relação (kcal produzida)/(kcal consumida), Pimentel et.al. (1973) vericaram um saldo de 3,7 

na safra de 1945 contra 2,8 na safra de 1970. Embora a produtividade física da milhocultura 

tenha se expandido em aproximadamente 2,4 vezes entre as safras de 1945 e 1970, a média 

dos insumos energéticos utilizados elevou-se de 0,9 para 2,9 milhões de kcal por hectare (3,1 

vezes).

O Brasil já tem densidade na avaliação energética de agroecossistemas, mas tais 

estudos tem se concentrado nas culturas comerciais e especialmente nas regiões Nordeste, 

Sudeste e Sul. Na região Centro-Oeste do Brasil se vericam reduzidos estudos de balanço 

energético de agroecossistemas que possam subsidiar os programas de planejamento 

regional em direção ao desenvolvimento sustentável. A utilização do bioma Cerrado como 

suporte para a produção de grãos e bras não pode se basear somente em aspectos de 

produtividade e geração de valor, mas compreender se o sistema produtivo instalado tem 

características de manutenção de longo prazo. Um dos indicadores que podem auxiliar em 

uma compreensão mais holística desses sistemas se fundamenta justamente no balanço 

energético.

Dentre os estados que possuem o bioma Cerrado, destaca-se o estado de Mato 

Grosso, por ser o maior produtor de soja, algodão, bovinos e girassol do Brasil. A cotonicultura, 

em especial, representa cerca de 50% da produção nacional e 2,5% da produção mundial 

desde 1998. A procura de soluções tecnológicas na cotonicultura em busca de maior 

produtividade/lucratividade muitas vezes exclui etapas de análises de impactos ambientais. 

A análise do balanço energético da cotonicultura em Mato Grosso pode identicar os pontos 

da estrutura a serem discutidos e replanejados. Neste trabalho buscar-se-á avaliar tanto a 

cotonicultura empresarial praticada na segunda década do século XXI quanto a 
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cotonicultura familiar de Mato Grosso ao nal do século XX. Quando há possibilidade de 

vigência de um modelo dual de produção, que neste caso remete às estruturas produtivas 

camponesas e capitalistas na cotonicultura, pode-se avaliar suas características intrínsecas 

com objetivo de selecionar trajetórias tecno-produtivas a serem incentivas, reestruturadas ou 

mesmo desestimuladas.

Assim, o objetivo geral do trabalho é estimar o balanço energético e a tendência de 

sustentabilidade da cotonicultura de Mato Grosso, com base na safra 2012/2013¹ em um 

modelo predominantemente capitalista, comparando os resultados com a safra 1992/1993² 

que remetia a uma estrutura com características camponesas. O trabalho contém três 

objetivos especícos, sendo o primeiro uma breve contextualização histórica da cotonicultura 

mato-grossense. O segundo objetivo especíco é a estimativa do balanço energético do 

agroecossistema cotonícola familiar e empresarial e por m, analisar os resultados 

encontrados, e comparar com resultados disponíveis na literatura.

METODOLOGIA

O coeciente energético é uma importante ferramenta utilizada por vários 

pesquisadores como instrumento para estudos dos modelos que são adotados para a 

produção agrícola, necessitando identicar o rol de insumos e a produção nal da cultura 

agrícola. Os dados de aplicação de insumos da cotonicultura em Mato Grossos foram 

fornecidos pela EMPAER (1992) para a safra de 1992/1993 e pela CONAB (2012) e AMPA (2012) 

para a safra 2012/2013. Os dados de produção de algodão por município foram coletados no 

IBGE (2014). Os trabalhos de Rao et.al. (1992), Beltrão et.al. (1993), Romero, Bueno e 

Esperancini (2011), Albuquerque et. al. (2007a) e Albuquerque et. al. (2007b) foram utilizados 

em comparação com as estimativas aqui produzidas.

Para obtenção dos inputs de energia foram considerados os índices calóricos, 

constantes em Albuquerque et.al. (2007a), das sementes de algodão, fertilizantes, inseticidas, 

herbicidas, fungicidas, mão de obra humana, consumo de diesel, dispêndio das máquinas 

movidas a motor (potência dividida em 100cv, 150cv, 160cv, 180cv e 225cv), abrangendo a 

totalidade das entradas de energia no sistema de cultivo. Em 20 de fevereiro de 2013 foi 

realizada uma entrevista com o Engenheiro Agrônomo Emílio Araújo Pereira, Técnico do 

IMA/MT (Instituto Mato-grossense de Algodão, braço técnico da Associação Mato-grossense 

dos Produtores de Algodão). As informações do agrônomo nortearam o entendimento da 

composição e inserção dos adjuvantes na mistura da calda de herbicidas, inseticidas e 

fungicidas.

Para a obtenção dos outputs de energia do cultivo, foi considerado o índice calórico 

do algodão colhido (composição do capulho do algodão com 36% de pluma, 58% caroço e 

6% resíduos) de 2.640 kcal/Tonelada (CASTANHO FILHO e CHABARIBERY, 1983), 

desconsiderando a palhada, talos e folhas por não serem comercializáveis. Para o cálculo do 

balanço energético foi utilizada a seguinte fórmula:
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onde,

Os inputs (IN) são as entradas de energia responsáveis pelos insumos utilizados na 

análise e os outputs (OUT) representam o algodão produzido, nas safras de 1992/1993 e 

2012/2013. A metodologia de análise do balanço energético baseou-se nos trabalhos de 

Pimentel et. al. (1973), Rao et.al. (1992), Schroll (1994), Pimentel e Patzek (2005), Albuquerque et. 

al. (2007a), Albuquerque et. al. (2007b) e Romero, Bueno e Esperancini (2011). Os dados para 

estimativa do balanço energético advêm de fontes secundárias, com o incremento de 

entrevista realizada com a nalidade de renar o método de tratamento dos dados obtidos 

para a análise. 

A unidade de medida utilizada no trabalho foi quilocaloria (kcal) para se normalizar a 

mesma base de medida. Foi realizado somatório dos valores energéticos de cada insumo 

utilizado no cultivo do algodão, que formam o coeciente de entrada de energia no sistema. A 

distinção de cada insumo proporcionou que se observasse a participação de cada item e a 

possibilidade de destacar os fatores que causam maior impacto no contexto da cotonicultura. 

O índice energético considerado como patamar de sustentabilidade da produção 

agrícola é dado por Schroll (1994). Schroll arma que para cada unidade energética (kcal) que 

é inserida no sistema, é necessário que saiam duas unidades energéticas (kcal) para que o 

sistema produtivo seja considerado sustentável. A abordagem de Schroll indica uma relação 

deEEde no mínimo 2,00 para ser considerado um sistema sustentável do ponto de vista 

energético. 

A limitação desta abordagem refere-se à ausência de integração com a resiliência 

ecossistêmica e social, reduzindo a análise aos uxos físicos de energia, mas desconsiderando 

os uxos biológicos e sócio-econômicos. Contudo, a metodologia utilizada neste trabalho 

busca inserir uma reexão aos indicadores de sustentabilidade que negligenciam a dimensão 

energética.

A COTONICULTURA EM MATO GROSSO NOS SÉCULOS XX E XXI

No atual estado de Mato Grosso, na região Centro-Oeste do Brasil, os registros históricos 

indicam que até 1933 a produção de bras têxteis ocorria a partir de uma espécie de algodão 

arbóreo (mocó e quebradinho), em reduzida escala, nos municípios ao Norte da capital 

Cuiabá. A bra de algodão era empregada na fabricação de redes, em regime de 

manufatura familiar (PARO, 2000).

Em março de 1933 foi criada uma Inspetoria de Plantas Têxteis em Cuiabá pelo 

Ministério da Agricultura, com a nalidade de impulsionar a produção através do incentivo ao 

uso de tecnologia mecânica e de cooperação entre os produtores familiares. A inspetoria foi 

cheada por Liberato Barrozo, que em 1933 importou 1.200 quilos de sementes de algodão do 

tipo herbáceo. A cultivar importada da Estação Experimental de São Paulo tinha origem norte-

americana e estava registrada como Texas 7111. Escolheu-se uma cultivar originária de uma 

região que tivesse condições edafoclimáticas similares as de Mato Grosso (PARO, 2000).

Dos 1.200 quilos de sementes, 115 quilos foram plantados em um campo de 
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cooperação de 4,5 hectares, em terras de propriedade do Governo do Estado de Mato Grosso. 

Os demais 1.085 quilos de sementes foram distribuídos de forma gratuita aos camponeses 

interessados em produzir algodão herbáceo. O campo de cooperação funcionou como uma 

escola de agricultura prática, onde os camponeses aprenderam em um sistema learning-by-

doing as especicidades da produção cotonícola antes de iniciarem a produção em suas 

unidades agrícolas (PARO, 2000).

Papel de destaque no início da evolução desta cultura coube ao agricultor Elias de 

Medeiros, apoiando a produção e expansão da cultura em Mato Grosso, inicialmente na 

região de Três Lagoas, atual Mato Grosso do Sul. Por diculdades de verbas e de pessoal, a 

Inspetoria de Plantas Têxteis foi nanciada diretamente por Elias de Medeiros, que acreditava 

na potencialidade econômica do que ele chamava de “ouro branco” (PARO, 2000). A partir 

de 1962, Elias de Medeiros passou a morar em Rondonópolis, produzindo e incentivando o 

cultivo do algodão nas atuais regiões de São José do Povo, Nova Galiléia, Jaciara, Pedra Preta 

e Juscimeira, na região Sudeste do atual Mato Grosso (PROALMAT, 2007).

Apeasar dos esforços institucionais da Inspetoria de Plantas Têxteis e de Elias de 

Medeiros para expandirem a produção de algodão, no Censo Agropecuário de 1940 registrou-

se apenas 2.145 hectares de cotonicultura em Mato Grosso³, de um total de 2.412.484 hectares 

desta cultura no Brasil. A produção mato-grossense foi de 1.330 toneladas, e a produção 

nacional naquela safra foi de 1.562.307 toneladas. A produção de pluma em Mato Grosso 

representava apenas 0,08% da pluma brasileira (IBGE, 1940). No Censo Agropecuário de 1950 a 

cotonicultura de Mato Grosso alcançou 2.699 hectares, de um total de 2.689.185 hectares 

desta cultura no Brasil. A produção mato-grossense foi de 3.370 toneladas e a produção 

nacional naquela safra foi de 1.190.909 toneladas. A produção de pluma em Mato Grosso 

expandiu-se, mas representava apenas 0,28% da pluma brasileira (IBGE, 1950).

Na década seguinte, foi registrada no Censo Agropecuário de 1960 a área de 14.718 

hectares destinados ao cultivo de algodão em Mato Grosso, de um total de 2.930.361 hectares 

desta cultura no Brasil. A produção mato-grossense foi de 13.904 toneladas e a produção 

nacional naquela safra foi de 1.609.275 toneladas. A produção de pluma em Mato Grosso 

expandiu-se novamente e já representava 0,92% da pluma brasileira (IBGE, 1960), mas ainda 

marginal frente aos estados do Paraná, São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Em 1970 a área de cotonicultura já havia alcançado 105.700 hectares em Mato Grosso, 

notadamente na sua porção Meridional, na região de Dourados, Fátima do Sul, Glória de 

Dourados, Naviraí, Caarapó e Bataiporã, que concentravam sozinhos 62% da área cultivada 

com algodão. A produção total foi de 106.334 toneladas, representando 8,3% da produção 

nacional. Havia 6.416 estabelecimentos produzindo algodão como atividade econômica 

principal. Destes, 4.001 controlavam menos de 10 hectares, produzindo em áreas médias de 5 

hectares. Outros 2.324 estabelecimentos produziam em áreas médias de 24 hectares, no grupo 

de área entre 10 e 100 hectares. Os estabelecimentos menores de 100 hectares correspondiam 

a 98% das unidades de produção com especialização em cotonicultura (IBGE, 1970). Uma 

produção típica de algodão era realizada em uma área de 16 hectares, demonstrando que a 

escala de eciência tecno-econômica era encontrada pela agricultura familiar. 

Os dados censitários da agropecuária até o ano de 1970 agregam os atuais estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Considerando apenas o território do atual Mato Grosso, 

a área destinada à cotonicultura em 1970 foi de apenas 6.332 hectares, representando 6% da 

área total desta cultura naquele estado. Em relação à área total de produção no Brasil, a 

cotonicultura mato-grossense representava apenas 0,4% de participação no espaço 

cotonícola nacional. Destes, 5.888 hectares (93%) ocorreram na região de Sudeste mato-

grossense, onde o pólo principal era Rondonópolis, além de Jaciara, Poxoréo, Guiratinga, Dom 

Aquino e Itiquira, resultado das ações de difusão da atividade desenvolvida por Elias de 

Medeiros. Os registros agrários indicam a hegemonia dos pequenos produtores familiares neste 
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período (FARIA, 2012b).

O registro da série histórica de produção de algodão do atual estado de Mato Grosso 
4pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) inicia-se em 1979 , com 5.200 hectares 

plantados e uma produção de 1.200 mil toneladas de pluma de algodão herbáceo, 

apresentando uma produtividade de apenas 230 quilos por hectare (CONAB, 2005). Note-se 

que a área plantada em 1979 é ligeiramente inferior à área cultiva em 1970. Neste primeiro 

período (1933-1979), a estrutura produtiva cotonícola não tem peso relativo importante na 

economia local e sua dinâmica tem reduzida inuência sobre expansão do produto regional. 

Variáveis macroeconômicas estritamente de mercado e a ausência de uma logística interna 

não ofereciam condições satisfatórias para Mato Grosso integrar o grupo de espaços 

especializados em cotonicultura.

O Censo Agropecuário de 1980 conrma a baixa expansão da atividade em Mato 

Grosso. Foram registrados apenas 211 estabelecimentos produtores de algodão, com área 

média de 29 hectares. A área total cultivada foi de 6.127 hectares, praticamente a mesma 

dimensão vericada em 1970. Os estabelecimentos com áreas menores de 100 hectares 

representam 95% das unidades de produção. Não se vericaram áreas acima de 1.000 

hectares e apenas 11 produtores com escala acima de 100 hectares. A produção foi de 1.367 

toneladas, representando 0,12% do algodão nacional, com produtividade de apenas 223 

quilos por hectare (IBGE, 1980).

Considerando que naquele momento havia reduzida disponibilidade de tecnologia 

mecânica para empregar nos processos de preparação do solo, plantio, tratos culturais e 

principalmente na colheita, a força de trabalho é que representava o principal meio da força 

produtiva. Não obstante, a concentração das unidades em estratos de área inferiores a 100 

hectares conrma que foi o campesinato a estrutura sócio-produtiva hegemônica na 

produção de bras vegetais derivadas do algodoeiro desde a sua implantação em Mato 

Grosso até início da década de 1980. Por não haver métodos capazes de elevar a força 

produtiva pela substituição de trabalhadores por máquinas é que os patronais não se 

interessaram em alocar recursos na cotonicultura mato-grossense.

Desta forma, não houve mudança estrutural na força produtiva entre os dois censos, 

indicando que o processo de modernização da agricultura não havia iniciado na 

cotonicultura mato-grossense. O trabalho é o pilar fundamental que sustenta a geração de 

pluma de algodão em Mato Grosso até este período. A composição técnica envolve elevado 

esforço humano e as condições sociais médias indicam uma elevada incorporação de 

trabalho por unidade de mercadoria produzida.

Como não havia cultivar adaptado à mecanização, a dependência de força de 

trabalho para todas as fases do cultivo delineava um sistema de elevada incorporação de 

trabalho que garantia a superioridade do empreendimento camponês na cotonicultura, pois 

o capital agrário não produziria com preço de produção abaixo do preço de mercado. Por 

outro lado, somente o campesinato se ajustava a esta especicidade de sobreviver no sistema 

capitalista produzindo com valor acima do preço, redistribuindo seu excedente de forma 

difusa pela sociedade (COSTA, 1994; COSTA, 2007a; COSTA 2007b). O que acontece, portanto, 

é a aceitação tácita da eciência orientada por outros indicadores técnicos, sociais e 

psicológicos que não a taxa objetiva de acumulação de capital. A ausência do capital 

agrário leva à conclusão de que a dinâmica interna do modelo produtivo cotonícola em Mato 

Grosso se orientava pela eciência reprodutiva das famílias camponesas (COSTA, 2000) e não 

pela taxa de acumulação de capital. A necessidade latente de elevação do capital 

constante e da produção por unidade de meio de produção (seja terra, trabalho ou capital) 

não havia se implantado, ao menos na velocidade que os capitais imprimem a estas 

mudanças estruturais.
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Em função desta baixa produtividade da cotonicultura vericada até 1980, foram 

realizados os primeiros trabalhos de pesquisa em Mato Grosso com 20 materiais genéticos na 

safra de 1984, testando época de plantio, competição de variedades e adubação, contando 

com o apoio da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (PROALMAT, 2007). Os 

resultados desta geração de conhecimento, respeitando as condições especícas da região 

Setentrional de Mato Grosso garantiram informações relevantes para elevar a produtividade 

por unidade de área e reduzir o esforço do trabalho, principal variável dos meios de produção. 

Pode-se dizer que houve uma inovação institucional radical que veio a potencializar a força 

produtiva do ramo.

Os resultados positivos foram vericados de imediato no Censo Agropecuário de 1985, 

que registrou uma produtividade da terra de 1.370 quilos de algodão em caroço por hectare 

em Mato Grosso. Em relação a 1980, houve um incremento de 514% na produção por unidade 

de área. Vericou-se também uma importante elevação da utilização de insumos industriais na 

cotonicultura, que passam a compor os meios de produção na forma de matérias-auxiliares, 

movimento vericado em registros da safra de 1985. Dados do IBGE indicam que o consumo de 

tecnologia se elevou, com alocação crescente de sementes de melhor qualidade, fertilizantes 
5

e agrotóxicos  (IBGE, 1980; IBGE, 1985). Estes resultados sugerem de forma clara que através de 

investimento em tecnologia e mudanças no ambiente institucional, com a EMBRAPA apoiando 

o empreendimento camponês, é possível elevar a força produtiva desta estrutura social e gerar 

elevação do excedente produzido. O modelo camponês pode ser eciente economicamente 

e propício à utilização de novos métodos de trabalho se as instituições formatarem um arranjo 

que o contemple. O camponês não é, desta forma, avesso à tecnologia (COSTA, 2000; COSTA, 

2007a, COSTA, 2007b, FARIA, 2008).

A melhoria da composição técnica de produção foi combinada com favoráveis 

condições macroeconômicas para a cotonicultura brasileira em 1985, que seria a maior safra 

nacional em três décadas (1970-2000), com Mato Grosso elevando sua participação na 

produção de 0,12% em 1980 para 0,94% em 1985. O número de estabelecimentos onde a 

cotonicultura passou a ser a atividade principal no espaço agrário mato-grossense elevou-se 

de 211 em 1980 para 1.020 em 1985, adicionando 809 famílias camponesas a esta atividade. A 

grande expansão ocorreu nos estratos de área inferiores a 100 hectares. Na safra de 1985 ainda 

não há registro de nenhuma lavoura com área superior a 1.000 hectares, o que corrobora com 

a hipótese de que o capital agrário ainda não havia selecionado a cotonicultura como lócus 

de acumulação de capital devido à diculdade de garantir a produção homogênea com 

baixa dependência da força de trabalho. 

Percebe-se uma dispersão maior da cotonicultura pelo espaço mato-grossense, com 

elevação da área na região Sudoeste, que passou a contar com 8.714 hectares, ou 58% da 

área total. Nesta região o município de Cáceres, dentro da Bacia do Alto Paraguai (BAP) 

tornou-se o principal espaço produtor, com 5.304 hectares (35% do total). Especicamente os 

municípios de Mirassol D'Oeste (1.682 hectares) e São José dos Quatro Marcos (411 hectares), 

na mesma região Sudoeste, foram colonizados com direcionamento da base produtiva para a 

cotonicultura em pequena escala (MATO GROSSO, 2004). Em Tangará da Serra, ao Norte de 

Cáceres, foram cultivados 1.012 hectares, ou 7% da área total.

A região Sudeste foi suporte para 5.334 hectares, ou 36% da área cotonícola. Em 

Rondonópolis foram cultivados 3.731 hectares (25% da área total). No município de Pedra Preta 

foram cultivados 881 hectares em unidades de produção de base camponesa. Este região 

perde força relativa e mantém aproximadamente a mesma área vericada no Censo de 1980, 

o que leva à conclusão de que a expansão da área em quase 9.000 hectares entre 1980 e 1985 

está relacionada ao fortalecimento da atividade na porção Sudoeste, notadamente em 

pequenas áreas de agricultura familiar.

Contudo, ao nal da década de 1980 há importantes mudanças nas políticas 
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macroeconômicas e setorias no Brasil, com a adesão ao Consenso de Washington e ao 

modelo de integração competitiva internacional, também chamado de globalização. 

Abertura de mercado, desregulamentações e apoio mais intenso à iniciativa privada de porte 

oligopolista, tornam-se concretas na economia brasileira. Neste quadro, a partir de 1989 a 

EMBRAPA passou a pesquisar materiais genéticos e novas formas de manejo para a 

cotonicultura mato-grossense dentro do modelo patronal, apoiando o grande 

empreendimento capitalista com elevada mecanização e utilização de pacotes 

tecnológicos forâneos adaptados às condições regionais. A grande inovação tecnológica 

ocorreu em 1991, a partir do convênio da EMBRAPA com o grupo empresarial Itamarati Norte, 
6gerando a nova cultivar CNPA-ITA  90 totalmente adaptada à mecanização e às condições 

edafoclimáticas regionais. Após um período de aprendizado dinâmico por parte dos 
7patronais, em 1997 foi criado o PROALMAT , um programa de incentivos scais que reduziram a 

carga tributária da cotonicultura em 75%. Os camponeses não foram excluídos da 

possibilidade de acessar o programa de incentivos, mas a tecnologia e as novas formas de 

gestão criaram barreiras estruturais que dicultaram o acesso do empreendimento camponês 

na nova cotonicultura empresarial, tanto que a partir da safra 2005-2006 não houve registro de 

áreas cotonícolas inferiores a 100 hectares em Mato Grosso (FARIA e CAMPOS, 2006; FARIA, 

2008; FARIA, 2012a).

Conforme Faria (2012), uma questão de fundo refere-se ao impacto econômico, social 

e ambiental do novo modelo produtivo baseado no capital e não nas famílias rurais. Apesar de 

ter gerado um forte impulso no valor bruto da produção mato-grossense, o modelo patronal, 

implantado durante a década de 1990, pautado em áreas médias acima de 2.800 hectares, 

tem gerado tênues efeitos indiretos sobre o emprego regional, apresentando-se como um 

mecanismo de concentração de renda e de produção, além de impactos ambientais 

relevantes como perda de biodiversidade faunística e orística, contaminação do solo, da 

água e do ar por agrotóxicos, erosão eólica e pluvial e de compactação do solo que diculta a 

resiliência do ecossistema regional. Ademais, ao substituir mais de 1.000 famílias produzindo em 

áreas médias inferiores a 30 hectares por pouco mais de uma centena de grandes 

cotonicultores com áreas acima de 2.800 hectares, o modelo de desenvolvimento regional 

pauta-se pelo excesso de incentivo à produção capitalista e por negligenciar uma política de 

difusão do conhecimento e fortalecimento social de milhares de famílias camponesas que 

poderiam responder às necessidades da indústria com quanto à qualidade e preço tecendo 

um robusto tecido social (FARIA, 2003; FARIA, 2008; FARIA, 2012a).

A questão que se coloca é uma reexão sobre o modelo implantado em Mato Grosso. 

Perdeu-se a oportunidade de construir uma estrutura dual e mais robusta, onde o modelo 

patronal coexistisse com os camponeses (FARIA, 2012b) e cada um assumisse nichos 

especícos de mercado. Ademais, não seriam estruturas concorrentes, mas complementares. 

Os resultados de impacto econômico, de geração de emprego e de impostos foram 

calculados por Faria, Pereira e Bedin (2007) e poderiam subsidiar o debate da construção de 

instrumentos econômicos de incentivo a ambas as estruturas. Ademais, ainda há uma lacuna 

em relação ao balanço energético.

O BALANÇO ENERGÉTICO DA COTONICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL
Para vericar o balanço energético na cotonicultura de Mato Grosso, inicia-se com a 

avaliação das estruturas familiares de produção, que vigoraram até meados da década de 

1990. Em 1992-1993 ainda vigoravam as condições econômicas de permanência do 

campesinato na cotonicultura de Mato Grosso e a EMPAER (1992) publicou uma diretriz com 

coecientes técnicos de produção especícos para a agricultura familiar.

Na tabela 1 pode-se vericar os insumos alocados em quantidades e suas respectivas 

métricas em unidades de energia (quilocaria). Nas pequenas unidades familiares, com cerca 
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de cinco hectares de área produzida, os fertilizantes nitrogenados representavam cerca de 

46% dos inputs energéticos, com os inseticidas compondo cerca de 16%. Seguem-se o fósforo 

com 12,50% e o potássio com 8,63%. Estes insumos são de origem industrial e se forem somadas 

as energias de formicidas e fungicidas, o pacote industrial químico representava 85,19% das 

entradas totais de energia no sistema na estrutura produtiva de 1992-1993.

Percebe-se que as energias de fonte biológicas somam 14,81% do sistema cotonícola 

de pequeno porte. A força de trabalho humana representava 7,04% e a força de tração 

animal, em especial bovinos, representavam 5,25%. As sementes somavam 2,52% do sistema. 

Em que pese à elevada importação de energia exógena ao sistema camponês, nota-se que 

são empregadas pouco mais de 570 horas de trabalho humano por hectare. Esse sistema 

remete a uma elavada dependência do conhecimento ancestral e difuso e com aplicação 

de grande contingente de trabalhadores. A tecnologia já se apresenta como um importante 

vetor, pois as recomendações técnicas da EMBRAPA já estavam incorporadas. Como 

corolário das inovações institucionais, houve rebatimento na produtividade da terra que se 

elevou de 223 quilos/hectare na safra de 1984 para 1.370 quilos/hectare na safra de 1985 e de 

2.100 quilos/hectare na safra de 1993.

Tabela 1 - Estimativa dos inputs energéticos da cotonicultura em Mato Grosso, pequeno produtor (5 hectares): safra 

1992/993.

   

 Fonte: Elaborada pelos autores a partir de EMPAER (1992).

No caso dos produtores médios, em áreas acima de 5 e inferiores a 100 hectares 

produzidos, pode-se vericar na tabela 2 os insumos alocados em quantidades e suas 

respectivas métricas em unidades de energia (quilocaria). Com a introdução de maquinaria 

para substituir a tração animal, o principal insumo utilizado do ponto de vista energético, 

passou a ser o óleo diesel com quase 61% da energia de input. Os fertilizantes nitrogenados 

representavam cerca de 44% dos inputs energéticos, com os inseticidas compondo cerca de 

23%. Seguem-se o fósforo com 11,86% e o potássio com 8,19%. Os insumos de origem industrial, 

somando ainda a depreciação das máquinas e os formicidas e fungicidas, alcançam agora 

92,71% das entradas totais de energia no sistema.

Por outro lado, as energias de fonte biológicas somam 7,29% do sistema cotonícola de 

médio porte. A força de trabalho humana representava 4,90% e as sementes somavam 2,39% 

do sistema. A força de tração animal não foi utilizada nesta estrutura produtiva. As energia 

totais de entrada se elevaram e as horas de trabalho humano foram reduzidas, alcançando 

419 horas por hectare.

Insumos Kcal/hectares Unidade % 

Nitrogênio 840.000,00 40,00 kg 46,05% 

Inseticida  297.200,00 4,00 l 16,29% 

Fósforo  228.000,00 60,00 kg 12,50% 

Potássio 157.500,00 60,00 kg 8,63% 

Mão de obra 128.340,00 570,40 h 7,04% 

Força de tração animal 95.760,00 60,80 h 5,25% 

Sementes 46.056,00 30,00 kg 2,52% 

Formicida 21.340,00 1,00 kg 1,17% 

Fungicida 10.016,60 0,20 kg 0,55% 

Total 1.824.212,60 - 100,0% 
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Tabela 2 - Estimativa dos inputs energéticos da cotonicultura em Mato Grosso, pequeno produtor (>5 e <100 hectares): safra 

1992/993.

   Fonte: Elaborada pelos autores a partir de EMPAER (1992).

Os inputs totais de energia alcançaram 1,8 milhões de calorias por hectare na pequena 

unidade produtiva e 1,9 milhões na média unidade, ambas as métricas na safra de 1992/993. A 

produtividade média foi igual em ambos os modelos, com 5,5 milhões de calorias por hectare, 

gerando um balanço energético positivo. Na pequena unidade o saldo foi de 3,04 kcal de 

output frente aos inputs. Na média unidade o saldo foi de 2,88 kcal de output frente aos inputs. 

Considerando o limite de Schroll de 2,00 unidades de saída como saldo para se denir um 

agroecossistema como minimamente sustentável do ponto de vista energético, ambas as 

estruturas produtivas alcançaram êxito.

Tabela 3 - Balanço energético (BE) da cotonicultura de Mato Grosso: safra 1992/1993.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de EMPAER (1992).

É preciso considerar que para a implantação da monocultura em larga escala na 

década de 1990 foi necessária a alteração do bioma local, o que gerou impacto negativo nas 

populações faunísticas, orísticas e de micro-organismos. No lugar de um sistema biológico 

complexo, foi instalado um agroecossistema homogêneo. O modelo de agricultura utilizado 

em Mato Grosso exige o uso intensivo de tecnologia mecânica, biológica e química. A 

mecanização reduz o tempo de trabalho e a necessidade de uso intenso de mão-de-obra. A 

tecnologia biológica refere-se ao uso de sementes híbridas e transgênicas, adaptadas à 

mecanização, produtividade esperada e às tecnologias químicas. Por m, a tecnologia 

química é utilizada para controlar o ataque de espécies predadoras e competitivas, além de 

corrigir o pH e a fertilidade do solo (FARIA e CAMPOS, 2012).

Os resultados do novo modelo implantado geraram áreas produtivas médias de 2.800 

hectares a partir de 2005-2006, com ausência de produção em áreas inferiores a 100 hectares. 

As áreas de exansão da cotonicultura pós-1997 ocorreram nos chapadões de Rondonópolis, 

Campo Novo do Parecis e Sorriso. Na tabela 4 apresentam-se os insumos utilizados na 

cotonicultura da região de Rondonópolis na safra 2012/2013. Os insumos de origem industrial 

representam 99,4% da energia de input no sistema, contra 85,19 % no modelo familiar de 

pequena escala na safra de 1992/1933 e de 92,71 % de energias industriais na cotonicultura de 

Insumos Kcal/hectares Unidade % 

Diesel 1.167.209,40 121,80 l 60,69% 

Nitrogênio 840.000,00 40,00 kg 43,68% 

Inseticida 445.800,00 6,00 l 23,18% 

Fósforo 228.000,00 60,00 kg 11,86% 

Potássio 157.500,00 60,00 kg 8,19% 

Mão de obra 94.275,00 419,00 h 4,90% 

Máquinas 75.214,98 417,40 h 3,91% 

Sementes 46.056,00 30,00 kg 2,39% 

Formicida 21.340,00 1,00 kg 1,11% 

Fungicida 15.024,90 0,30 kg 0,78% 

Total 1.923.210,88 - 100,0% 

 

Pequeño productor Entradas (kcal/hectárea) Salidas (kcal/hectárea) BE 

<5 1.824.212,60 5.544.000,00 3,04 

 >5 y <100 1.923.210,88 5.544.000,00 2,88 
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média escala na safra de 1992/1993. Percebe-se que a participação da força de trabalho 

humana não alcança nem um décimo de percentual.

            

   Estimativa dos inputs energéticos da cotonicultura de Rondonópolis: safra 2012/1013.Tabela 4 -

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de CONAB (2012).

Nas tabelas 5 e 6 são apresentados os dados da região de Campo Novo do Parecis e 

da região de Sorriso. Os resultados são similares aos encontrados em Rondonópolis, em função 

da homogeneização dos pacotes de insumos.

Tabela 5 - Estimativa dos inputs energéticos da cotonicultura de Campo Novo dos Parecis: safra 2012/1013.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de CONAB (2012).

Insumos Kcal/hec Unidade % 

Nitrogênio 8.694.000,00 414,00 kg 49,6% 

Potássio 2.577.750,00 982,00 kg 14,7% 

Inseticida 2.210.264,95 29,75 l 12,6% 

Fósforo 1.763.200,00 464,00 kg 10,1% 

Herbicida + regulador + desfolhante 1.327.517,85 16,58 l 7,6% 

Óleo diesel 489.736,02 51,10 l 2,8% 

Fungicida 279.539,07 5,58 l 1,6% 

Sementes 110.528,00 40,00 kg 0,6% 

Máquinas 71.701,61 7,28 h 0,4% 

Mão de obra 3.680,63 16,36 h 0,0% 

Micronutrientes 4.002,10 3,10 kg 0,0% 

Calcário 598,35 1,50 kg 0,0% 

Total 17.532.518,58 - 100,0% 

 

Insumos Kcal/hec Unidade % 

Nitrogênio 9.324.000,00 444,00 kg 57,6% 

Inseticida 3.247.540,00 43,71 l 20,1% 

Herbicida + regulador + desfolhante 1.064.774,55 13,44 l 6,6% 

Fósforo 950.000,00 250 kg 5,9% 

Potássio 672.000,00 256,00 kg 4,1% 

Óleo diesel 514.837,09 53,72 l 3,2% 

Fungicida 209.597,36 4,19 l 1,3% 

Sementes 123.422,40 42,00 kg 0,8% 

Máquinas 82.492,74 7,59 h 0,5% 

Mão de obra 3.776,40 16,78 h 0,0% 

Micronutrientes 1.161,90 0,90 kg 0,0% 

Calcário 0,00 0,00 kg 0,0% 

Total 16.193.602,44   100,0% 

 

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



Tabela 6 - Estimativa dos inputs energéticos da cotonicultura de Sorriso: safra 2012/1013.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de CONAB (2012).

Na tabela 7 são apresentadas médias das três grandes regiões produtoras de Mato 

Grosso, que incluem 94,0% das áreas produtivas e 94,5% da produção de algodão em 2012-

2013. Foram estimados os insumos utilizados em Mato Grosso a partir de uma ponderação, que 

consistiu na proporção de cada região em relação ao sistema cotonícola regional.

Percebe-se que há uma grande necessidade de inserção de energia exógena, em 

especial de nitrogênio, além de fósforo e potássio. Grandes quantidades de agroquímicos são 

necessárias para conter espécies predadoras, mas especialmente o ataque de insetos. Na 

média ponderada, as energias de fonte biológica alcançam apenas 0,7% do sistema 

produtivo. 

Considerando dez limites biofísicos do planeta discutidos por Rockström et. al. (2009), a 

cotonicultura mantém relações estreitas com ao menos cinco deles. O ciclo do nitrogênio já 

está desbalanceado e a forte dependência da cotonicultura deste insumo adiciona um vetor 

de intensicação deste ciclo desregulado. O ciclo do fósforo está próximo de ser rompido e o 

seu uso pela cotonicultura em grandes quantidades pode acelerar este processo. O ciclo do 

carbono também sofre pressão quando da utilização de óleo diesel no maquinário. A perda 

de biodiversidade pode ser agravada pela aplicação de inseticidas, herbicidas e fungicidas 

que venham a reduzir drasticamente populações endêmicas. Por m, a contaminação 

química pode estar sendo ampliada com a aplicação de agrotóxicos em quantidades 

superiores à capacidade de reciclagem dos ecossistemas. Resultados de pesquisas de Belo et. 

al. (2012), Pignati et. al. (2011) e Pignati, Machado e Cabral (2007) indicam elevado uso de 

agrotóxicos em regiões de produção de soja e algodão em Mato Grosso, o que tem 

contaminado diversos compartimentos ambientais e exposto trabalhadores e a população 

aos riscos de morbidades.

Tabela 7- Média ponderada das estimativas dos inputs energéticos da cotonicultura de Mato Grosso: safra 2012/1013. 

Insumos Kcal/hec Unidade % 

Nitrogênio 9.030.000,00 430,00 kg 54,1% 

Fósforo 3.230.000,00 850,00 kg 19,3% 

Inseticida 1.636.320,05 22,02 l 9,8% 

Herbicida + regulador + desfolhante 1.126.471,85 13,65 l 6,7% 

Potássio 656.250,00 250,00 kg 3,9% 

Óleo diesel 642.121,69 67,01 l 3,8% 

Fungicida 150.907,67 3,01 l 0,9% 

Sementes 123.422,40 42,00 kg 0,7% 

Máquinas 101.817,54 9,58 h 0,6% 

Mão de obra 3.758,93 16,71 h 0,0% 

Micronutrientes 2.582,00 2,00 kg 0,0% 

Calcário 598,35 1,50 kg 0,0% 

Total 16.704.250,48 - 100,0% 

 

Insumos Kcal/hectáreas Coeficiente Unidad % 

Nitrógeno 8.973.565,79 21.000,00 427,31 kg 53,0% 

Insecticida 2.496.240,61 74.300,00 33,60 l 14,8% 

Fósforo 1.696.260,94 3.800,00 446,38 kg 10,0% 

Potasio 1.592.085,33 2.625,00 606,51 kg 9,4% 

Herbicida + regulador + defoliante 1.201.503,14 80.163,07 14,99 l 7,1% 

Diesel 522.371,54 9.583,00 54,51 l 3,1% 

Fungicida 234.377,57 50.083,00 4,68 kg 1,4% 

Semillas 117.180,58 2.855,84 41,03 kg 0,7% 

Máquinas 80.257,73 10.360,83 7,75 h/m 0,5% 

Obreros 3.727,34 225,00 16,57 h/d 0,0% 

Micronutrientes 2.756,39 1.291,00 2,14 kg 0,0% 

Calcáreo 382,18 398,90 0,96 kg 0,0% 

Total 16.920.709,13 - - 100,0% 
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Além dos problemas citados sobre os limites biofísicos, adiciona-se a questão de um 

balanço energético muito abaixo do mínimo recomendado por Schroll (1994). Nas três regiões 

avaliadas, todas apresentaram balanço negativo. Na média ponderada, obteve-se uma 

estimativa de balanço energético de 0,55 na safra 2012/2013 em Mato Grosso.

Foram necessários cerca de 16,9 milhões de kcal/hectare de input energético para se 

produzir algodão em Mato Grosso na safra 2012/2013. Lembrando que na safra 1992/1933 

foram necessárias 1,8 milhões/kcal/hectare para a pequena produção e de 1,9 milhões de 

kcal/hectare para a média produção em Mato Grosso.

Tabela 8 - Balanço energético da cotonicultura de Mato Grosso: safra 2012/1013.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de CONAB (2012).

Como comparativo, Rao et.al. (1992) estimaram a necessidade de 10,4 milhões de 

kcal/hectare de inputs na cotonicultura de Hisar, no estado indiano de Haryana. Na 

cotonicultura de Nioaque/MS foram necessários 4,9 milhões de kcal/hectare e em Itaquiraí/MS 

foram 5,5 milhões de kcal/hectare, conforme Albuquerque et al.(2007a). Albuquerque et al. 

(2007b) identicaram a necessidade de 13,4 milhões de kcal/hectare na cotonicultura de 

Naviraí/MS e de 19,0 milhões de kcal/hectare em Maracaju/MS. Romero, Bueno e Esperancini 

(2011) encontraram aporte de 12,3 milhões de kcal/hectare na cotonicultura de Leme/SP. 

Romero, Bueno e Esperancini (2011) encontraram aporte de 1,7 milhões de 

kcal/hectare na cotonicultura de San Juan, no Paraguai. Estes resultados são similares aos 

encontrados em Mato Grosso na safra de 1992/1993, especialmente porque em San Juan a 

cotonicultura ainda é conduzida por empreendimentos familiares.

Quanto aos outputs, a média ponderada da grande produção de Mato Grosso em 

2012/2013 foi de 9,3 milhões de kcal/hectare. Para a pequena produção na safra de 1992/1993 

os resultados encontrados foram de 5,5 milhões de kcal/hectare. Como comparativo, Rao 

et.al. (1992) estimaram uma formação energética de 9,3 milhões de kcal/hectare na 

cotonicultura de Hisar, no estado indiano de Haryana. Na cotonicultura de Nioaque/MS foram 

gerados 5,4 milhões de kcal/hectare e em Itaquiraí/MS também foram 5,4 milhões de 

kcal/hectare, conforme Albuquerque et al. (2007a). Albuquerque et al. (2007b) identicaram a 

geração de 8,4 milhões de kcal/hectare na produção cotonícola de Naviraí/MS e de 8,0 

milhões de kcal/hectare em Maracaju/MS. Romero, Bueno e Esperancini (2011) encontraram 

formação de 8,8 milhões de kcal/hectare na cotonicultura de Leme/SP, além de 5,2 milhões de 

kcal/hectare na cotonicultura de San Juan, no Paraguai. 

Quanto ao balanço energético, a cotonicultura familiar de 1992/1993 está acima da 

média encontrada por outros autores, enquanto a média ponderada de Mato Grosso para 

2012/2013 está abaixo de muitos outros trabalhos. Rao et al. (1992) analisaram o balanço 

energético da produção de algodão em Hisar, no estado indiano de Haryana, com resultados 

de 0,89 de balanço negativo.

Beltrão et al. (1993) constataram que a cotonicultura arbórea no Nordeste, com base 

em empreendimentos familiares, alcançou balanço energético positivo de 10,96. Tanto no 

Región productora Entradas (kcal/hectárea) Salidas (kcal/hectárea) BE 

Sorriso 16.704.250,48 8.857.737,61 0,53 

Campo N. dos Parecis 16.193.602,44 8.963.930,29 0,55 

Rondonópolis 17.532.518,58 9.836.911,54 0,56 

Promedia ponderada 16.920.709,13 9.370.093,27 0,55 

 

REVISTA ELETRÔNICA 17 DOCUMENTO/MONUMENTO



algodoeiro arbóreo tradicional quanto no precoce, o balanço é menor no primeiro ano do 

ciclo, com valores de 5,02 e 5,13 respectivamente. No algodoeiro arbóreo precoce o balanço 

máximo ocorre no segundo e terceiro anos do ciclo, com média de 14,74. No algodoeiro 

arbóreo tradicional, de ciclo médio-longo, o balanço energético atingia 20,0 no quinto ano do 

ciclo; um dos maiores valores registrados na agricultura mundial à época. Percebe-se que o 

sistema cotonícola de Mato Grosso em 2012-2013 está em um patamar bastante baixo em 

relação à cotonicultura nordestina familiar da década de 1990.

Albuquerque et al. (2007a) estimaram o balanço energético da cotonicultura em 

sistema familiar nos municípios de Nioaque e Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul. Em Nioaque o 

resultado foi de 1,10 e em Itaquiraí de 0,99, sendo a inserção de fertilizantes o principal insumo 

energético vericado. Albuquerque et al. (2007b) avaliaram o balanço energético da 

cotonicultura em Naviraí, Mato Grosso do Sul, com resultado negativo de 0,63. Os mesmos 

autores chegaram a um resultado de 0,42 na cotonicultura de Maracaju, em Mato Grosso do 

Sul. Para os autores, o uso intensivo de fertilizantes químicos comprometeu signicativamente o 

saldo energético dos dois sistemas produtivos.

Segundo o trabalho de Romero, Bueno e Esperancini (2011) em Leme, São Paulo, foi 

obtido um saldo negativo de 0,71 na cotonicultura. No mesmo trabalho, os autores 

encontraram um balanço positivo de 3,04 na cotonicultura de San Juan (Paraguai). A 

cotonicultura em Leme utiliza ampla mecanização, com maior utilização de óleo diesel, 

inseticidas e fertilizantes. Na cotonicultura de San Juan, os insumos mais energéticos também 

são óleo diesel e fertilizantes. Contudo, pode-se vericar grandes diferenças. O processo 

produtivo no Paraguai está mais próximo de um sistema familiar, enquanto no Brasil o processo 

produtivo se assemelha a um sistema típico de industrialização da agricultura, confome Pereira 

(1995). Estes resultados corroboram aos encontrados neste trabalho, pois a agricultura familiar 

de Mato Grosso alcançou em 1992-1993 um balanço energético de 3,04 quando produzida 

em pequena escala e de 2,88 quando produzida abaixo de 100 hectares.

Os resultados apresentados indicam sistemas heterogêneos em relação ao balanço 

energético. De acordo com o limite mínimo proposto por Scrholl (1994), apenas a cotonicultura 

nordestina da década de 1990, a produção de algodão en San Juan no Paraguai e a 

agricultura familiar de Mato Grosso (1992/1933) apresentam patamar de sustentabilidade. Os 

demais sistemas precisariam de ajustes estruturais para manutenção de longo prazo.

Para Schroll (1994), quando os outputs energéticos se equivalem à quantidade de 

energia fóssil despendida para produzi-la, suplanta-se o limite da sustentabilidade ecológica. 

Este autor indica ao menos duas ações necessárias de ajustamento: a) incentivar a produção 

de alimentos para os seres humanos em detrimento dos animais; e b) conter os inputs de 

energia fóssil, especialmente aquela relacionada à aplicação de fertilizantes.

Pimentel et al. (1973) também indicavam ações de ajustamento desde a década de 

1970. Uma das alternativas seria a substituição de herbicidas por trabalho humano para o 

controle de espécies vegetais concorrentes com a cultura comercial. Além de gerar empregos 

de forma direta, estaria controlando a poluição química e o consumo de óleo diesel. Outra 

ação seria a substituição de nitrogênio, fósforo e potássio de origem industrial por adubação 

derivada de resíduos agrícolas e pecuários. Com o connamento de animais e tratamento de 

resíduos de colheitas poderia se reduzir a dependência de adubação exógena e de origem 

fóssil. Além disso, poder-se-ia utilizar a rotação de culturas com leguminosas que xam 

nitrogênio no solo e controlam a infestação de espécies predadoras da cultura principal, 

reduzindo a necessidade de aplicação de agrotóxicos.

Outras ações não mencionadas pelos autores, mas possiveis de serem aplicadas para 

conter o input energético são: a) produção local de biodiesel para substituir o óleo diesel, 

evitando a energia consumida no deslocamento dos combustíves desde sua origem até Mato 

Grosso; b) manejo integrado de pragas com predadores biológicos, reduzindo o uso de 
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inseticidas. Não existe uma solução mágica para elevar o saldo energético. O que se precisa é 

reorganizar o sistema de produção empresarial com diversas ações na fertilização do solo e no 

controle de espécies predadoras. Além disso, poder-se-ia apoiar de forma mais vigorosa o 

fortalecimento da agricultura familiar, que por suas características estruturais, apresenta 

indicadores de saldo energético superiores aos da agricultura empresarial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cotonicultura em Mato Grosso iniciou na década de 1930 a partir de esforços 

institucionais e que tinham os camponeses como base de sustentação. Esta estrutura 

manteve-se hegemônica até o nal do século XX. A produção cotonícola camponesa, 

além das características de elevada alocação de trabalho e geração de excedente 

econômico, apresentava a capacidade de produzir com balanço energético positivo e 

acima do limite considerado mínimo como padrão sustentável.

Contudo, a estrutura produtiva baseada no grande empreendimento suplantou o 

modelo camponês no início do século XXI, com apoio de institucionalidades ofertadas pelo 

Estado. Somada a sua reduzida capacidade de distribuir excedente social e gerar empregos 

diretos e indiretos, a cotonicultura empresarial apresenta forte balanço energético negativo, 

com características de insustentabilidade.

Com este quadro, sugere-se a necessidade de recuperar o potencial produtivo 

cotonícola das famílias camponesas e de reajustar de forma estrutural a produção 

empresarial. Ambas as estruturas podem ser complementares e não concorrentes, posto que 

ocupam lugares especícos na estrutura de mercado. Espera-se que as reexões deste artigo 

possam suscitar a inclusão dos uxos energéticos em indicadores de sustentabilidade da 

agricultura, propiciando o incentivo de estruturas mais ajustadas à sustentabilidade.

NOTAS

1 Última safra de algodão com registro de coecientes técnicos; refere-se ao estado da arte da 
produção cotonícola empresarial em Mato Grosso;

2 Registro mais antigo que contém coecientes técnicos de produção no sistema “tradicional”, familiar 
ou camponês em Mato Grosso.

3 Quando se refere a “Mato Grosso” nos Censos Agropecuários de 1940, 1950, 1960 e 1970 o atual território 
de Mato Grosso do Sul está incluído. Em 1979 o então estado de Mato Grosso foi divido criando na 
porção Sul o atual estado de Mato Grosso do Sul e mantendo na porção Norte a denominação de Mato 
Grosso. Até a década de 1970, a produção de algodão estava mais desenvolvida na porção Sul, 
próximo da fronteira do estado do Paraná, que mantinha um importante sistema de produção 
cotonícola baseado na agrocultura familiar de equena escala (FARIA, 2012a).

4 E 1° de janeiro de 1979 ocorreu a separação ocial dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Desta forma, a maior produtividade da cotonicultura em Mato Grosso antes de 1979 estava enviesada 
positivamente pela maior produtividade que vigorava no atual Mato Grosso do Sul.

5 A composição orgânica do capital (COC) se elevou de 0,1 em 1980 para 0,25 em 1985 (FARIA, 2008).

6 CNPA signica Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, unidade da EMBRAPA em Campina Grande 
(Paraíba); ITA é o diminutivo da empresa Itamarati Norte; o convênio celebrado entre estas empresas 
cou conhecido em Mato Grosso como CNPA-ITA.

7 Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso, conforme as Leis Estaduais n.° 6.883/97 e 
7.751/2002 (MATO GROSSO, 1997; MATO GROSSO, 2002).
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RESUMO
Este trabalho investiga, empiricamente, se a curva de Phillips serve para 
descrever a dinâmica inacionária brasileira no período recente. Via 
Generalized Methods of Moments (GMM) estima-se a Curva de Phillips 
Novo-Keynesiana para o período de 2002 a 2015. A justicativa para o 
uso de tal abordagem se dá pelo problema da endogeneidade dos 
regressores, o que, por sua vez inviabiliza a utilização de um estimador de 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados encontrados nos 
modelos convencionais (considerando a expectativa de inação, 
inação passada e hiato do produto) sugerem que a inação passada e 
a expectativa da inação futura explicam fortemente a inação atual no 
Brasil. Porém, o hiato do produto não é importante, independentemente 
da variável que se utilize para mensurá-lo. Ademais, testamos se a 
credibilidade da política monetária afeta a inação e, não encontramos 
evidência de que a credibilidade da política monetária seja um fator 
signicativo para a explicação da inação presente. Resultado este que 
difere do trabalho de Mendonça e Santos (2006).

Palavras-Chave: Curva de Phillips; Generalized methods of moments; 
Inação.

ABSTRACT
This paper investigates empirically the Phillips curve used to describe 

the dynamics in Brazilian equity in recent times. Via Generalized Methods 
of Moments (GMM) estimated the New Keynesian Phillips curve for the 
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period 2002 to 2015. The rationale for the use of such an approach is given by the problem of 
endogeneity of the regressors, which in turn impedes using a Least Squares Estimator (LQO). The 
results found in conventional models (considering ination expectations, past ination and 
output gap) suggests that past ination and the expectation of future ination strongly explain 
the current ination in Brazil. However, the output gap is not important, regardless of the variable 
that is used to measure it. In addition, we tested the credibility of monetary policy affects 
ination and did not nd evidence that the credibility of monetary policy is a signicant factor in 
explaining the present ination. This result differs from the working Mendonca and Santos (2006).

Keywords: Phillips Curve; Generalized methods of moments; Ination.

INTRODUÇÃO 

O
 estudo de A.W. Phillips mostrava a existência de uma relação inversa e estável entre 

a taxa de variação do salário nominal e a taxa de desemprego no Reino Unido no 

período de 1861 a 1957. O autor concluiu que quando o desemprego era elevado, os 

salários aumentavam lentamente, mas quando o desemprego era baixo, os salários subiam 

rapidamente (PHILLIPS, 1958).

Este trabalho pioneiro provocou uma grande repercussão entre os teóricos da 

macroeconomia. Muitos destes tentaram vericar se a Curva de Phillips também podia ser 

observada em outros países. Esse trade-off entre a taxa de salários nominais e a taxa real de 

desemprego se mostrou estável em alguns países até a década de 1960, todavia, com o 

passar do tempo, a curva de Phillips evoluiu para outro padrão, passou-se a adotar a inação, 

com o objetivo de trabalhar com uma medida que contemplasse todos os preços da 

economia.

A curva de Phillips “simples” passou a perder sua capacidade explicativa após a 

década de 1960, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Os dados das décadas de 

1970 e 1980 não mais se ajustavam à curva de Phillips “simples”, pois esta análise negligenciava 

um dos alicerces da teoria keynesiana, as expectativas. Neste sentido, passou-se a utilizar a 

curva de Phillips “ampliada”, considerando a inação esperada ou antecipada. Portanto, o 

desemprego passa a depender não apenas do nível da inação, mas também do excesso de 

inação em relação à inação esperada (DORNBUSCH, FISCHER e STARTZ 2009).

Dornbusch, Fischer e Startz (2009) argumentam que a curva de Philips se tornou 

rapidamente um fundamento da análise de política macroeconômica. Para Sachsida (2013), 

a despeito de ter sido originalmente proposta há mais de meio século, a curva de Phillips 

permanece no centro do debate macroeconômico atual. Para Arruda, Ferreira e Castelar 

(2011), os modelos de curva de Phillips tem sido um tópico importante na pesquisa recente 

sobre política monetária seja no campo teórico, seja no campo empírico. Neste último, ela é 

usada para descrever o lado da oferta da economia em modelos macroeconômicos, para 

medir o impacto do desvio do produto em relação ao seu nível potencial na taxa de inação, 

para medir a inércia inacionária e para realizar previsões.

Em relação às aplicações empíricas no Brasil, não há consenso na literatura sobre o 

trade off entre inação e desemprego. Enquanto Sachida et al (2009), Sachida e Mendonça 

(2009), Mendonça et al (2012) e Hoeckel et al (2013), encontram que o trade off não ocorre 

para o Brasil, Mendonça e Santos (2006), Aerosa et al (2011), Schettini et al (2012) e Tristão e 

Torrent (2013) argumentam que este trade off ocorre no Brasil.

Este cenário incerto em relação à validade da curva de Phillips para o Brasil abre 

lacunas para outras pesquisas que buscam testar esta hipótese. Neste caso, o presente estudo 

visa contribuir para o debate por meio da utilização de um método de estimação de 

Momentos Generalizados (GMM) e utilizando uma série de dados mensais entre janeiro de 

2002 e janeiro de 2015.
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Além disto, tal como na análise de Laxton e N'Diaye (2002) para OCDE, este trabalho 

contribui com a literatura ao inserir uma medida de credibilidade para captar o efeito do peso 

do governo sobre a inação no Brasil. Mendonça e Santos (2006) introduziram a taxa de juros 

de longo prazo como medida de credibilidade, tal como Laxton e N'Diaye (2002). Porém, o 

trabalho aqui propõe a introdução de uma medida de credibilidade mais geral para o caso 

brasileiro, haja a discricionariedade da política monetária, com frequentes interferências 

governamentais e ausência de independência do banco central. Neste sentido, utilizamos 

duas medidas de credibilidade do governo como proxy para a credibilidade da política 

monetária, são elas: i) índice de expectativa e; ii) percentual da população que não cona no 

governo.

Diferentemente dos estudos anteriores que utilizam GMM como método de estimação 

para a curva de Phillips, o trabalho aqui proposto contribui ao inserir uma medida de choque 

de oferta (dada pela taxa de câmbio), a capacidade instalada da indústria como teste de 

robustez para o Hiato do Produto e, por m a utilização de uma medida de credibilidade. 

Dentre os principais resultados, encontramos que a inação passada e a expectativa de 

inação futura são os principais componentes explicativos da inação presente. Já o Hiato do 

Produto, o câmbio e a credibilidade da política monetária, não são estatisticamente 

signicativos para explicar a inação no Brasil.

O trabalho se divide em cinco partes, incluindo esta introdução. Na segunda parte, 

faz-se uma revisão da literatura destacando-se as discussões sobre a Curva de Phillips Novo-

Keynesiana e o Ciclo de Negócios; na terceira parte, apresentam-se a estimativas 

internacionais e para a Economia Brasileira da Curva de Phillips, na quarta parte, os dados e a 

estratégia empírica, e, na quinta parte, encerra-se com os resultados e as considerações nais.

A CURVA DE PHILLIPS NOVO-KEYNESIANA E O CICLO DE NEGÓCIOS

A curva de Phillips, derivada do trabalho de Calvo (1983), é conhecida como Curva de 

Phillips Novo-Keynesiana (NKPC) e foi amplamente estimada e testada devido aos 

fundamentos microeconômicos que ela possui (Tristão e Torrent, 2013).

A curva de Phillips aumentada pelas expectativas compõe a base dos modelos de 

equilíbrio, geral estocástico dinâmico (DSGE), mais recentes, com base teórica Novo 

Keynesiano. Nesses modelos, com preços rígidos, existe uma relação positiva entre a taxa de 

inação e o nível do produto e, portanto, uma relação negativa entre a taxa de inação e a 

taxa de desemprego. Esta relação é denominada na literatura de “curva de Phillips Novo-

keynesiana” (NKPC). A curva de Phillips novo keynesiana implica que a inação crescente 

pode reduzir temporariamente o desemprego, mas não pode baixá-lo permanentemente. 

Um modelo DSGE completo com rigidez nominal ou modelo Novo-keynesiano de três 

equações, canônica de Clarida, Galí e Gertler (2000) é resumido pelas equações abaixo:
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A equação (1) é a curva IS Novo-keynesiana, (2) é a Curva de Phillips Novo-keynesiana 
e (3) é a regra de taxa de juro forward-looking. Os choques são processos independentes, AR-1:

Onde                       são os distúrbios de ruído branco que são correlacionados uns com 
os outros. 

Schwartzman (2006) ressalta que a teoria novo-keynesiana enfatiza a importância de 

expectativas acerca da inação futura na determinação da inação presente. Para 

Mendonça et al. (2002) dois trabalhos inuentes que incorporam uma curva de Phillips novo 

keynesiana são Clarida et al. (1999) e Blanchard & Galí (2007).

O estudo de Almeida, Souza e Peres (2005) utiliza pressupostos do modelo Novo-

Keynesiano como as expectativas racionais, bem como fundamentos microeconômicos para 

explicar a utuações econômicas de longo prazo. Com o propósito de estimar a curva de 

Phillips gerada a partir da curva de salário na nova abordagem macroeconômica keynesiana 

para o Brasil assumem a hipótese da concorrência imperfeita com foco na rigidez de preços de 

produtos e de outros fatores de rigidez sobre o salário real das rmas diante de variações de 

demanda agregada. 

ESTIMATIVAS INTERNACIONAIS E PARA A ECONOMIA BRASILEIRA DA 
CURVA DE PHILLIPS

Diversos trabalhos empíricos buscam explicar a curva de Phillips em diversos países. 

Hargreaves et alii (2006) estimaram a curva de Phillips Novo-Keynesiana para a Nova Zelândia.

 Rosa (2004) estimou a curva de Phillips para Portugal no período 1954-1995 com base 

em dados anuais por meio da abordagem de Johansen e conclui que a relação de Phillips 

original, assim como, a curva de Phillips aumentada não se vericam em Portugal no período 

estudado. 

Laxton e N'Diaye (2002), com o objetivo de mostrar que o trade off entre inação e 

desemprego depende do grau de credibilidade da política monetária, estimaram um modelo 

incorporando uma medida de credibilidade com base em uma taxa de juros de longo prazo 

para 17 países industrializados pertencentes a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os resultados apontaram que quando a credibilidade 

da política monetária é alta, os choques de oferta e demanda geram uma menor pressão 

sobre a inação ao longo do tempo.

Inúmeros trabalhos foram efetuados para a economia brasileira, alguns conseguiram 

resultados satisfatórios na estimação da curva de Phillips. Almeida, Souza e Peres (2005) 

estimaram a curva de Phillips, com expectativas racionais a partir da curva de salário, para 

explicar as utuações de longo prazo de variáveis econômicas no Brasil durante o período de 

1990:02 a 2002:02 e, concluíram que a curva é pouco inclinada; tal fato signica que um 

choque nominal terá efeito signicativo sobre as variáveis reais e que os ciclos econômicos 

serão longos.
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Arruda, Ferreira e Castelar (2011) apresentam uma análise de previsão da taxa de 

inação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries 

temporais e da Curva de Phillips no período de 1995:01-2005:12 com o objetivo de identicar o 

melhor mecanismo preditivo para esta variável no período de 2006:01-2006:12. Entre os 

modelos da curva de Phillips o que apresentou o menor EQM de previsão foi o da curva de 

Phillips ampliada com efeito threshold, que teve um EQM igual a 3,4%, resultado 28,5% melhor 

do que o modelo AR (1).

 Schwartzman (2006) realizou estimativas de Curvas de Phillips para o Brasil a partir de 

dados de preços desagregados utilizando-se o método de mínimos quadrados em três 

estágios.

A Tabela A.1, no apêndice, traz uma síntese dos estudos que estimaram a Curva de 

Phillips para a economia brasileira nos últimos anos.

A Tabela A.2, no apêndice, apresenta uma síntese dos resultados obtidos nos diversos 

trabalhos que estimaram a curva de Phillips para a economia brasileira no período recente. É 

possível vericar tanto pela Tabela A.1 quanto pela Tabela A.2, que existe uma variedade 

signicativa de metodologias e, consequentemente, de resultados que foram obtidos na 

tentativa de se obter uma curva que retrate bem a dinâmica inacionária da economia do 

Brasil. 

Outros estudos não obtiveram êxito na estimação e/ou não conrmaram a relação 

existente na Curva de Phillips para a economia brasileira no período recente. Jastrombek (2006) 

não conseguiu concluir se existe ou não relação inversa entre inação e desemprego para a 

economia do Brasil no período de 2002 a 2005. 

Passanezi, Santos e Fonseca (2009) concluíram que o comportamento descendente 

da inação não está ligado diretamente ao comportamento ascendente do desemprego 

para o caso brasileiro no período de 2002 a 2009.

Sachsida (2013) faz uma revisão da literatura sobre a curva de Phillips no Brasil e chega 

à seguinte conclusão: 
“Ao longo dos anos diversas metodologias econométricas distintas foram 
empregadas:  regressões  l ineares  e não- l ineares ,  modelos 
autoregressivos, modelos com parâmetros variáveis, dados de painel, 
séries temporais frequentistas, regressões bayesianas, regressões de 
transição suave (STR), entre outras técnicas foram adotadas. Não menos 
prolixa foram as diferentes séries de variáveis usadas como proxy para a 
estimativa da curva de Phillips. Como foi observado na seção de revisão 
de literatura, as diversas estimativas da curva de Phillips para o Brasil 
chegam a diferentes conclusões. A gama de parâmetros encontrados 
para representar o efeito do custo marginal das empresas sobre a taxa de 
inação é enorme: variando de efeito nenhum (ou positivo) em alguns 
estudos para um efeito negativo (e estatisticamente signicante) em 
outros estudos. Igualmente amplos são os resultados referentes aos 
coecientes estimados da inação passada e da expectativa de 
inação. ” (SACHSIDA, 2013:529)

De maneira geral, o autor argumenta que permanece a dúvida da adequação do uso 

da curva de Phillips para descrever a dinâmica inacionária brasileira no período recente. Mas 

por outro lado, esse resultado não deixa de ser importante, pois a descrição da inação como 

que seguindo a dinâmica proposta pela curva de Phillips é uma suposição padrão na 

elaboração de política econômica.

Summa (2011) faz uma avaliação crítica das estimativas da Curva de Phillips no Brasil no 

período recente, com respeito à proposição teórica da curva de Phillips aceleracionista que é 

um dos fundamentos do modelo do Novo Consenso em Política Econômica. O autor sumariza 
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diversos trabalhos onde foram realizados testes de raiz unitária e, alguns rejeitam a existência 

de raiz unitária para o período recente de inação brasileira (pós plano Real), enquanto outros 

resultados para séries antes do plano real apresentam raiz unitária as séries mais longas que 

abrangem os dois períodos tendem ou a apresentar não estacionariedade, ou resultados 

ambíguos, conforme Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Testes de raiz unitária e estacionariedade para a inação

Fonte: Summa (2011)

Autores  Amostra  Periodicidade  Índice Teste Resultado 

Figueiredo e
outros (2007) 

94:01 a 
2007:04 

mensal IGP-DI PP Rejeita R.U. 

    KPSS Estacionária 

Moreira e outros 
(2007) 

1995:I a 
2006:II 

trimestral IPCA 
 

ADF Rejeita R.U. 

    PP Rejeita R.U. 

Maia e Cribari-
Neto (2006) 

1994:08 
a 
2004:04 

mensal IGP-DI  e 
IPCA 

ADF Rejeita R.U. 

    Teste QKS 
global 

Rejeita R.U. 

Portugal (2005) 1994:I a 
2001:I 

trimestral IPCA 
 

ADF Rejeita R.U. 

Ferreira/Jayme 
JR (2004) 

1994:08 
a 
2003:12 

mensal IPCA 
 

ADF Rejeita R.U. 

    PP Rejeita R.U. 

    KPSS Não 
Estacionária 

    PP c/
mudança 
Estr 

Rejeita R.U. 

Serrano e Braga 
(2008) 

1999:01 
a 
2008:09 

mensal IPCA 
 

ADF Rejeita R.U. 

   IPCA/livres ADF Rejeita R.U. 

   IPCA/núcleo 
livres 

ADF Rejeita R.U. 

Modenesi e
Araújo (2009) 

2000:01 
a 
2008:03 

mensal IPCA 
 

DF-GLS Rejeita R.U. 

    KPSS Não 
Estacionária 

Rebelo e outros 
(2009) 

1999:01 
a 
2009:04 

mensal IPCA 
 

ADF Rejeita R.U. 

    KPSS Não 
Estacionária 

Figueiredo e
outros (2007) 

1980:01 
a 
1989:12 

mensal IGP-DI   PP R.U. 

    KPSS Não 
Estacionária 

 1980:01 
a 
2007:04 

mensal IGP-DI   PP Rejeita R.U. 

    KPSS Não 
Estacionária 
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ESTRATÉGIA EMPÍRICA

O objetivo deste trabalho é contribuir com o conhecimento empírico de modo 

consistente sobre a curva de Phillips Novo-Keynesiana para o Brasil. Para tanto, utiliza-se uma 

estratégia econométrica composta, não apenas pela escolha de métodos de estimação 

adequados, mas também da elaboração de uma investigação detalhada no que diz respeito 

à robustez dos resultados obtidos.

O Modelo Teórico Proposto

Para a realização da estimação, utilizamos a versão da curva de Phillips ampliada 
proposta por Laxton N'Diaye (2002):

Com                                       sendo a medida de credibilidade. Diferentemente do 

acima e da estratégia de Mendonça e Santos (2006) utilizamos um indicador de credibilidade 

do governo central como proxy da credibilidade da política monetária. A justicativa reside no 

fato de o Banco Central do Brasil não ser independente e a política monetária ainda ser 

bastante discricionária. Por exemplo, o presidente do Bacen é escolhido pelo presidente da 

república e não por voto e não possui mandato xo, podendo ser destituído do cargo pelo 

chefe do executivo sem consulta prévia

Portanto, no caso do Brasil, a credibilidade do poder executivo federal interfere 

bastante na condução da política monetária e, consequentemente, em sua credibilidade.

Os Modelos Empíricos

A partir da literatura apresentada e do modelo teórico acima, adotamos diversas 

especicações para a estimação da curva de Phillips para o Brasil. Primeiramente utilizamos 

uma especicação que considera apenas os componentes da expectativa de inação futura 

e hiato do produto:

Onde        é a inação atual,                é a inação esperada e                         mede o 

hiato do produto. Como não há consenso sobre a medida ideal em relação à inação 

esperada (SACHIDA, 2013), optamos por utilizar a expectativa de inação nos próximos 12 

meses. No entanto, esta variável é bastante afetada pela inação atual, o que poderia estar 

gerando um problema de endogeneidade. Neste sentido, faz-se necessário considerar a 

característica inercial da dinâmica inacionária brasileira, tal como destacado por Fasolo e 

Portugal (2004), utilizou-se como variáveis instrumentais os valores defasados das variáveis 

independentes, já que se argumenta que os valores defasados das variáveis afetam a inação 

atual, apenas pelos efeitos de seus respectivos valores atuais, isto é, são exógenos. 

Posteriormente, incluímos os valores correntes da inação passada como regressores no 

modelo, de modo a captar o efeito da inação inercial sobre a inação atual:
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Ainda assim, como salientado por Schettini et al (2012), pode-se incorrer em erro de 

estimação se existir choques de oferta para a explicação da inação e este for 

negligenciado na análise. Neste sentido, como o Brasil sempre esteve suscetível a choques 

cambiais, dado o caráter exportador da economia, introduziu-se este componente

n a  e s t i m a ç ã o ,  c o m  o  o b j e t i v o  d e  r e d u z i r  o  v i é s  d a  e s t i m a ç ã o :

Neste caso             representa a taxa de câmbio nominal do real em relação ao dólar 

defasada em três períodos devido ao retardamento do efeito cambial na inação existente 

em economias menos dinâmicas. Isto é, insere-se uma defasagem, pois há um tempo mínimo 

de ajuste dos preços aos choques cambiais.

Finalmente, como destacado por Sachida (2013), dado a falta de consenso na 

variável representativa em relação à capacidade ociosa da economia, usa-se uma análise 

de robustez, onde são consideradas as taxas de desemprego               ao invés do hiato do 

produto. 

Por m, utilizamos o modelo teórico proposto por Laxton e N'Diaye (2002), 

incorporamos as expectativas de credibilidade do governo defasada de 1 período                                            

como proxy para a credibilidade da política monetária, o que afeta a expectativa da 

inação atual. Neste caso, o modelo completo assume a forma:

Dados

Os dados necessários para a estimação curva de Phillips Novo-keysiana possuem 

periodicidade mensal e são encontrados no banco de dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e na base do Banco Central do Brasil (BCB). As observações se 

iniciam em janeiro de 2002 e encerram-se em janeiro de 2015. A escolha desse período 

deveu-se à disponibilidade dos dados de expectativas de inação para os próximos 12 meses 

e da produção industrial considerada como proxy do PIB.

Com relação à credibilidade utilizamos dois indicadores, o índice de expectativas e o 

percentual de pessoas que declararam não conar no presidente do Brasil. 

O primeiro desses indicadores é denido pelo IPEA como um indicador que avalia o 

grau de conança que a população tem na situação geral no país e nas condições presente 

e futura de sua família. 

Já o segundo é uma pesquisa de opinião sobre o governo federal e suas políticas, 

realizada pela parceria CNI-Ibope, trimestralmente, durante 4 a 5 dias corridos, por meio de 

2.002 entrevistas domiciliares pessoais aplicadas a uma amostra estraticada de eleitores 

com 16 anos ou mais, abrangendo o território nacional. 
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O intervalo de conança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é 

de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total 

da amostra. 

Esta série histórica encadeia todo o período de cobertura do indicador 

disponibilizado pela fonte e estende-se por mandatos de diferentes presidentes da 

República: Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e, a 

partir de 2011, Dilma Rousseff. (IPEA, 2015). Devido à natureza trimestral desse último, foi 

utilizada uma interpolação linear para gerar os dados dos meses ausentes.

A escolha das proxies para essas variáveis não é trivial e vários estudos escolhem 

diferentes conjuntos de variáveis, não havendo consenso metodológico que possa ser 

considerada a mais adequada para isso. A Tabela 2 abaixo traz uma síntese das variáveis 

escolhidas.

Tabela 2 – Resumo das variáveis do modelo 

Fonte: elaborado pelos autores.

A seguir apresentamos as estatísticas descritivas para os dados descritos nesta seção. A 

Tabela 3 apresenta um resumo dessas medidas para as séries utilizadas. É possível observar 

uma alta volatilidade tanto na inação quanto na inação esperada no período 

considerado, sendo acompanhado por variações no desemprego. Por sua vez, a variação 

cambial apesar de volátil, se mostra estável no longo prazo, já que o índice médio do período 

é praticamente idêntico ao índice base. Finalmente o índice de expectativas, não 

diferentemente, apresenta grandes variações, talvez relacionadas à falta de conança nas 

políticas macroeconômicas e na falta de credibilidade das instituições responsáveis, no nal 

da série esse índice apresenta uma deterioração signicativa.

Variável  Proxy Unidade Periodicidade Período 

Inflação IPCA Var % Mensal  2002:01 – 
2015:01 

Hiato do
Produto 

IBCbr 2002.1=100   

Robustez Desemprego 
aberto 

 % Mensal 2002:01 – 
2015:01 

 Expectativa 
de inflação 

Var % 12 
meses 

Mensal 2002:01 – 
2015:01 

Custo 
Marginal  

Capacidade 
da indústria 

 Mensal 2002:01 – 
2015:01 

Choque de 
oferta 

Variação 
Cambial 

1994.6=100 Mensal  2002:01 – 
2015:01 

Robustez Capacidade 
Ociosa 

 Mensal 2002:01 – 
2015:01 

Credibilidade Índice de
Expectativas 

 Mensal 2002:01 – 
2015:01 
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Tabela 3 - Estatísticas Descritivas das Variáveis do Modelo

Fonte: dados da pesquisa.

Método de estimação

Os modelos dados nas equações (9) - (13) foram estimados via o Generalized Methods 

of Moments (GMM). A justicativa para o uso de tal abordagem se dá pelo problema da 

endogeneidade dos regressores, o que, por sua vez inviabiliza a utilização de um estimador de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); já que este assume regressores exógenos. Assim são 

utilizados como instrumentos os valores defasados no tempo das variáveis independentes.

A validade dos instrumentos utilizados, valendo-se da metodologia proposta por 

Sargan (1958) e Hansen (1982). O teste Hansen-Sargan, estatística-J ou teste de restrições 

sobreidenticadas sugere que todos os momentos da amostra devem estar próximos de zero. 

Sob a hipótese nula de que todos os instrumentos são válidos, a função objetivo a ser 

minimizado,              possui distribuição assintótica Chi-quadrada com graus de liberdade igual 

ao número de restrições sobreidenticadas. Ainda, o teste-F de Cragg-Donald, proposto por 

Stock e Yogo (2005), é utilizado para testar a hipótese nula de que os instrumentos são fracos, já 

que instrumentos fracos podem gerar estimativas tão viesadas quanto uma estimação por 

MQO. (Kolesar et al, 2011).

ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS

Os modelos estimados podem ser visualizados na Tabela 4. Na primeira coluna são 

apresentados os resultados do modelo referente à equação (9); testamos apenas a relação 

entre a inação atual com a expectativa de inação e o hiato do produto. Podemos observar 

que quanto maior a expectativa de inação maior será a inação atual e, por outro lado, 

quanto maior for o hiato do produto menor a inação atual. Os dois resultados condizem com a 

literatura keynesiana. Por um lado, as expectativas de inação são um componente 

importante da inação presente e, por outro, o maior hiato do produto está relacionado com a 

distância do PIB e do PIB potencial, o que sugere uma relação entre atividade econômica em 

ritmo lento com inação baixa. Neste modelo, as duas variáveis foram estatisticamente 

Variável  Média DP Mín Máx 

Inflação .52 0.39 -.21 3.02 

IBCbr 93,76 10.26 69.7 112.6 

Desemprego 

aberto 

8.37 2.58 4.3 13.1 

Expectativa 

de inflação 

5.46 1.49 3.4 13.24 

Variação 

Cambial 

100.2 22.70 71.92 171.41 

Índice de

Expectativas 

139.0 18.7 96.27 171.7 
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signicantes a 1%.

Na segunda coluna, inserimos uma medida da inação passada na análise, haja vista 

o forte componente inercial da inação brasileira. Ao introduzir esta variável, que vericamos 

ser positivamente relacionada com a inação presente, e foi estatisticamente signicante a 

1%, o hiato do produto perdeu signicância. Além disto, com a inclusão desta variável, a 

expectativa de inação futura aumentou seu coeciente. Estes dois fatos sugerem que a 

exclusão desta variável poderia estar gerando um viés no modelo. A correlação positiva e 

signicante desta variável com a inação presente está de acordo com a história da economia 

brasileira, na qual a inação inercial exerceu um grande papel explicativo para determinação 

da inação atual e futura.

Na terceira coluna, buscou-se realizar uma tentativa de mensuração do papel da 

economia mundial sobre a inação brasileira. Para tanto, introduziu-se o câmbio como  proxy 

para o cenário econômico internacional. No entanto, esta variável não se apresentou 

estatisticamente signicante. O que signica que o processo inacionário brasileiro está mais 

relacionado a características intrínsecas internas da economia.

As colunas (2) e (3), também são importantes, pois estão de acordo com a hipótese 

levantada por Blanchard e Galí (2007) de que a soma dos coecientes da inação passada e 

futura devem somar, aproximadamente, 1.

Por sua vez, na coluna (4), buscou-se realizar uma análise de robustez introduzindo a 

taxa de desemprego no lugar do hiato do produto. Esta análise foi interessante, pois o 

parâmetro relacionado a esta variável foi estatisticamente signicativo. Fornecendo indícios 

de que a taxa de inação atual está negativamente correlacionada com a taxa de 

desemprego, mas não há evidência estatística para armar que a mesma está correlacionada 

com o hiato do produto, como apresentado no modelo 3. 

Por outro lado, a coluna (4) nos mostra que a utilização desta variável pode incorrer em 

alguns problemas, pois os coecientes da inação passada e futura não somam 1, o que vai de 

encontro à hipótese levantada por Blanchard e Galí (2007).

Por m, como discutido anteriormente, utilizamos como indicativo da credibilidade da 

autoridade monetária o índice de expectativas e o percentual de pessoas que não conam no 

presidente. Os resultados considerando essas variáveis são apresentados nas colunas (5) e (6). 

Os resultados sugerem que, diferentemente do trabalho de Mendonça e Santos (2006) a 

credibilidade do governo não afeta a inação. Por seu turno, a introdução desta variável 

também implica em ruptura a hipótese de Blanchard e Galí (2007).

Tabela 4 - Estimações da Curva de Phillips via GMM

Notas: Desvio-padrão entre parênteses; * Signicância a 10%; ** Signicância a 5%; *** Signicância a 1%; O teste de 

Sargan-Hansen é o teste para restrições sobreidenticadas. A hipótese nula é de que todos os instrumentos são válidos.         é 

referente ao coeciente com utilização do hiato do desemprego no lugar do hiato do produto.

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Variável Eq.(9) Eq.(10) Eq.(11) Eq.(12) Eq.(13)  

Constante -.566*** 
(.107) 

.007 
(.051) 

.020 
(0.085) 

.040 
(.078) 

-.162 
(.206) 

.013 
(.081) 

 .198*** 
(.020) 

.445*** 
(.095) 

.443*** 
(.096) 

.396*** 
(.101) 

.432*** 
(.078) 

.415*** 
(.079) 

 -.015*** 
(.002) 

-.001 
(.004) 

-0.001 
(.004) 

 -.003 
(.003) 

-.000 
(.003) 

  .537*** 
(.088) 

.542*** 
(.089) 

.461*** 
(.088) 

.462*** 
(.076) 

.557*** 
(.091) 

   .000 
(.000) 

.002 
(.001) 

-.000 
(.000) 

-.000 
(.000) 

    -.023* 
(.013) 

  

     .001 
(.001) 

.001 
(.001) 

J-Stat 11.54 6.487 6.434 5.227 11.196 7.973 

p-va lor 0.041 0.165 0.169 0.264 0.190 0.436 

Cragg-
Donald 

15.05 8.514 8.144 12.7 4.339 4.764 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a validade da Curva de Phillips para o Brasil. 

Para a realização deste objetivo, utilizou-se um modelo GMM com o lag das variáveis 

explicativas como variáveis instrumentais na análise. Mais ainda, buscou-se vericar se a 

hipótese de que a credibilidade da política monetária afeta a inação de Laxton e N'Diaye 

(2002) vale para o Brasil.

A série de dados utilizada para a realização deste trabalho corresponde ao período 

entre janeiro de 2002 e janeiro de 2015, o que cobre todo o mandato do governo do Partido 

dos Trabalhadores na Presidência da República. Esta série de dados enquadra este trabalho 

como o mais atual na análise da curva de Phillips no Brasil.

Os resultados encontrados nos modelos convencionais (considerando a expectativa 

de inação, inação passada e hiato do produto) sugerem que a inação passada e a 

expectativa da inação futura explicam fortemente a inação atual no Brasil. Porém, o hiato 

do produto não é importante, independentemente da variável que se utilize para mensurá-lo. 

Por seu turno, quando consideramos a possibilidade de choques de oferta dados pelo 

mercado internacional, o resultado permaneceu o mesmo, indicando que a inação atual é 

explicada mais pela dinâmica econômica intrínseca ao país do que pelo mercado 

internacional.

Por m, não encontramos evidência de que a credibilidade da política monetária 

seja um fator signicativo para a explicação da inação presente. Resultado este que difere 

do trabalho de Mendonça e Santos (2006).
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APÊNDICE

Autores Amostra Periodicidad
e 

Variáveis 
utilizadas/dado
s 

Método Resultados* 

Portugal, 
Madalozzo e 
Hillbrecht 
(1999) 

1982-1998 Trimestral INPC (IBGE);
Taxa de
desemprego 
(PME-IBGE e
PED-Dieese). 

ARIMA Adequado 

Portugal e
Madalozzo 
(2000) 

1982:03 a
1997:03 

Trimestral  INPC (IBGE);
desemprego 
aberto (PED-
Dieese e PME-
IBGE); 
expectativa de 
inflação (AR(1) 
do INPC) 

Séries 
temporais 
(filtro de
Kalman, AR, 
ARMA, ARCH 
entre outros) 

Adequado 

Lima (2003) 1982:01 a
2001:04 

Trimestral INPC (IBGE);
taxa de
desemprego 
aberto (PME-
IBGE) 

TVP, resíduos 
ARCH, MSR. 

Adequado 

Minella et al 
(2003) 

1995:07 a 
2002:12 

Mensal IPCA (IBGE);
taxa de
desemprego 
sazonalmente 
ajustada de 7 
dias (IBGE) 

VAR Adequado 

Fasolo e
Portugal 
(2004)  

1990:01 a
2002:08 

Mensal  IPCA (IBGE),
desemprego 
aberto 
sazonalmente 
ajustado de 30 
dias (IBGE)  

Filtro de
Kalman 

Adequado 

Muinhos 
(2004)  

1994:04 a
2002:02 

Trimestral  IPCA (IBGE);
Hiato do
produto 

ARMA Adequado 

Alves e
Areosa (2005) 

1995:01-
2004:04 

Trimestral IPCA (IBGE);
custo marginal 
das firmas
(índice de
salário real
vezes a força 
de trabalho
ocupada, 
dividido pela
parcela da 
renda do
trabalho vezes 
o PIB – RM de SP 
(Seade)) 

Mínimos 
quadrados 
em 2 estágios 
(2SLS) 

Adequado  

Schwartzman 
(2006) 

1997-2003 
1998-2003 
1999-2003 

Trimestral IPCA – bens 
comercializávei
s, IPCA – Bens 
não 
comercializávei
s, IPCA – bens 
monitorados; 
IGP-DI, 
Capacidade 
Industrial 
medida pela
sondagem 
industrial da
FGV 

Mínimos 
quadrados 
em três
estágios 
(3SLS) 

Adequado 
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Tombini e
Alves (2006) 

1999:06-
2006:01 

Mensal IPCA 
desagregado – 
Mercado livre e 
preços 
monitorados; 
hiato do
produto 

Filtro de
Kalman 

Adequado 

Mendonça e 
Santos (2006) 

 2000:4 – 
2005:4 

Mensal IPCA; taxa de 
desemprego 
aberto da PED 
(Dieese/Seade) 
da região
metropolitana 
de São Paulo; 
Hiato do
desemprego 

filtro 
univariado 
(Hodrick-
Prescott) e
MQO 

Adequado 

Areosa e
Medeiros 
(2007)  

1995:01 a
2003:09 

Mensal Renda do
trabalho na
produção e o 
hiato do
produto 
(produção 
industrial do
IBGE regredida 
contra 11
dummies 
sazonais e uma 
tendência 
linear); IPCA 

Generalized 
Method of
Moments 
(GMM) 

Adequado 

Mazali e
Divino (2010) 

1995:1 -2008:4 Trimestral Log do IPCA; 
taxa de
desemprego 
aberta, 
sazonalmente 
ajustada, para 
a região
metropolitana 
de São Paulo 
(Dieese)  

Generalized 
Method of
Moments 
(GMM) 

Adequado 

Sachsida, 
Ribeiro e Dos 
Santos 
(2009)** 

1995:01 a
2008:04 

Trimestral IPCA; o hiato do 
produto (log PIB 
efetivo - log PIB 
potencial 
(estimado por 
um filtro
Hodrick-
Prescott – HP)), 
a utilização da 
capacidade 
instalada da
indústria 
brasileira, e a 
taxa de
desemprego do 
estado de São 
Paulo. 

Modelo de
Markov-
switching 

Inadequado 

Sachsida e
Mendonça 
(2009) 

2002:03 – 
2009:02 

Mensal IPCA; taxa 
de desemprego 
aberto, de 30 
dias, das 6
regiões 
metropolitanas 
(PME). 

Dados 
empilhados 
estimados por 
mínimos 
quadrados 
ordinários 
(OLS) 

Inadequado 

Areosa et al 
(2011) 

2000:04 – 
2007:06 

Mensal IPCA; Produção 
industrial 

Smooth 
Transition 

Adequado 

Schettini et alii 
(2012) 

03:2003 – 
03:2011 

Mensal e
Trimestral  

Variação 
percentual do 
IPCA; Taxa de 
desemprego 
aberto da
PME/IBGE; 
logaritmo da
taxa de câmbio 
nominal 

VAR Adequado 

Mendonça et 
alii (2012) 

Modelo 
básico - 
2002:01 a
2012:03 

Mensal Taxa de
variação do
IPCA; núcleo da 
inflação e o 
IPC-FIPE; 
previsão de
inflação 
(Relatório 
FOCUS/BCB); 
taxa de
desemprego 
aberto de 30 
dias (PME) e a 
taxa de
desemprego 
aberto para
São 
Paulo 
(Seade/Dieese)
; taxa de
câmbio 
nominal real por 
dólar em
relação a três 
períodos 
anteriores. 

GMM-HAC Inadequado 

Hoeckel et al 
(2013) 

2002:01-
2012:03 

Mensal Taxa de
Inflação (IPCA); 
taxa de
desemprego 
(PME); taxa de 
inflação 
esperada 
(IPCA- 
(Expectativa 
média de
Inflação – IPCA) 

Vetor de
correção de 
erros (VECM) 

Inadequado 

Tristão e
Torrent (2013) 

2002:04 - 
2012:09 

Mensal IPCA; Hiato do 
produto 
calculado pela 
metodologia 
da 
decomposição 
Beveridge-
Nelson 

GMM Adequado 
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                 Síntese dos resultados obtidos na estimação da Curva de Phillips para o Brasil Tabela A.2 -

1  2  Fonte: elaboração própria a partir dos estudos consultados. Notas:  referente ao desemprego passado; referente ao 
3  4 5hiato do desemprego;  não signicativo estatisticamente ou com impacto insignicante sobre a inação;  hiato do produto;  

referente ao índice de salário real vezes a força de trabalho ocupada, tudo dividido pela parcela da renda do trabalho vezes o 
6 7 8Produto Interno Bruto (PIB);  referente à meta de inação;  referente à utilização da capacidade da indústria;  Dados referentes ao 

9 10 modelo 3 (com credibilidade) do estudo.  referente a estimativa da curva linear; taxa de desemprego;11 referente a curva semi-

paramétrica com um termo linear mais um termo cúbico referente ao hiato do produto.

 I 
 Ao contrário da inação e do desemprego, que são mensuráveis diretamente e divulgados regularmente pelas instituições de 

estatística dos países, a inação esperada é uma idéia na cabeça de cada envolvido com a xação de preços e salários. Existe 

uma hipótese simplicadora e muitas vezes utilizada é que as pessoas esperam que a inação do ano corrente seja igual à inação 

do ano anterior (Dornbusch, Fischer e Startz, 2009).

II  Para construir um modelo que fosse mais útil para analisar as utuações macroeconômicas reais os autores supõe que o banco 

central segue uma regra de taxa de juros para o futuro, ajustando a taxa de juros em resposta a mudanças na inação futura e de 

produto. O outro componente do modelo são seus choques: incluem perturbações serialmente correlacionadas a todas três 

equações. Isto permite analisar as perturbações a demanda privada agregada, o comportamento de xação de preços e 

monetária política. Por conveniência, todas as equações são lineares e os termos constantes são denidos como zero. Assim, as 

variáveis que devem ser interpretados como diferenças de seus valores de estado estacionário ou tendência.  

III  Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, 

Espanha, Suécia, Estados Unidos e o Reino Unido foram os países estudados.

IV A série de expectativas de inação para os próximos 12 meses é disponibilizada pelo BCB a partir de novembro de 2001. O índice 

de produção industrial calculado com nova metodologia está disponível pelo Instituto Brasileiro de Geograa e estatística (IBGE) a 

partir de janeiro de 2002. 

Autores Amostra 
   

Portugal, Madalozzo e
Hillbrecht (1999) 

1982-1998    

Portugal e Madalozzo (2000) 1982:03 a
1997:03 

  0,6363 

Lima (2003) 1982:01 a
2001:04 

   

Minella et al (2003) 1995:07 a
2002:12 

Entre 0,56 a 0,62  -0,081,3 

Fasolo e Portugal (2004)  1990:01 a
2002:08 

0,13 0,82 74,232 

Fasolo e Portugal (2004) 1990:01 a
1994:06 

0,30 0,44  

Fasolo e Portugal (2004) 1995:01 a
2002:07 

0,10 -0,043  

Muinhos (2004)  1994:04 a
2002:02 

0,51  0,284 

Muinhos (2004) 1994:04 a
2002:02 

 1,18 0,354 

Alves e Areosa (2005) 1995:01-2004:04  0,686 -0,113,5 

Schwartzman (2006) 1997-2003 
1998-2003 
1999-2003 

Entre 0,39 a 0,50  Entre 0,7 a 1,277 

Tombini e Alves (2006) 1996:01-2006:01 Entre 0,1 a 0,3 Entre 0,1 
a 0,3 

 

Mendonça e Santos (2006)8  2000:4 – 2005:4  0,96 -0,09 
Areosa e Medeiros (2007)  1995:01 a

2003:09 
Entre 0,1 a 0,37 Entre 0,6 

a 0,8 
 

Mazali e Divino (2010) 1995:1 -2008:4 0,59 0,44 -0,13 
Sachsida, Ribeiro e Dos Santos 
(2009) 

1995:1 -2008:4 0,38 0,39 -0,013 

Sachsida e Mendonça (2009) 2002:03 – 
2009:02 

0,089 0,906 0,0013 

Areosa et al (2011)9 2000:04 – 
2007:06 

Entre 0,13 a 0,21 Entre 2,78 
a 3,29 

Entre 0,47 a 0,534 

Schettini et alii (2012) 03:2003 – 
03:2011 

   

Mendonça et alii (2012) Modelo básico 
- 2002:01 a
2012:03 

Entre 0,34 a 0,47 Entre 0,50 
a 0,73 

Ente -0,004 a 0,0113 

Hoeckel et al (2013) 2002:01-2012:03 0,0731e 0,2518   0,0297 e -0,0056 3,10 
Tristão e Torrent (2013)9 2002:04 - 

2012:09 
0,4168 0,5229 0,0144 

Tristão e Torrent (2013)11 2002:04 - 
2012:09 

0,3556 0,4487 0,027 
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