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O PORQUÊ DA IMAGEM

TORO CANDIL: EXPRESSÃO DA CULTURA 
PARAGUAIA EM PORTO MURTINHO

Fonte: Arquivo da autora. 

imagem da capa leva em seu dorso direito a Bandeira do Paraguai, Arepresentando a condição existencial dessa prática cultural fronteiriça. 
Errante por natureza, o Toro Candil pode ser visto do lado de lá e de cá da 

fronteira, no Paraguai e no Brasil. Fruto das relações de produção que se 
estabeleceram após a Guerra do Paraguai (1865-1870), está associado ao fazer 
cultural do imigrante paraguaio que ali se fixou para trabalhar nos ervais, 
charqueadas e quebrachais. Símbolo de força e poder, o toro, representa aquele que 
castra, domina e fere. O fogo, em sua ação, é libertador. Simboliza a força 
transformadora, necessária para lutar e superar as desigualdades presentes no dia-
a-dia da sociedade capitalista.

Giselda Paula Tedesco
Graduada em Educação Artística e mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutoranda no 
Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera – Uniderp. Bolsista capes, 
modalidade – Taxa. Desenvolve a Pesquisa “Toro Candil”: um componente da singularidade cultural em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, 
da qual esse artigo é parte integrante, sob orientação do Prof. Dr Giberto Luiz Alves.

Gilberto Luiz Alves
Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Professor 
pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera – Uniderp. 
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A Revista Eletrônica Documento Monumento – REDM - promovida pelo Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR, da Universidade Federal de 
Mato Grosso, em sua edição - Volume 20, n. 1 – Dezembro de 2016 - integra os festejos 
comemorativos dos 46 anos da UFMT e 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 20 
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 diferenciadas. No primeiro texto, 
TORO CANDIL: MANIFESTAÇÃO CULTURAL DA FRONTEIRADO BRASIL COM O 
PARAGUAI, EM PORTO MURTINHO/MS, os autores e Giselda Paula Tedesco Gilberto 
Luiz Alves analisam o Toro Candil, brincadeira que acontece todos os anos em Porto 
Murtinho-MS, buscando verificar sua ligação com a pecuária bovina. A preocupação 
central dos autores é compreender essa manifestação cultural no seio das relações sociais 
que se estabeleceram ao longo de mais de setenta anos de sua existência em Mato Grosso 
do Sul. , com o texto, BATISMOS E MATRIMÔNIOS: UMA Vitória Fernanda Schettini
ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS FIRMADOS PELA ELITE MURIAEENSE NO 
SÉCULO XIX, procura abordar as relações de compadrio presentes nos batismos e 
casamentos entre membros da elite muriaense, bem como de seus escravos, com o objetivo 
de acompanhar algumas trajetórias individuais, com especial destaque para o 
Desembargador Antônio Augusto Bicalho Canêdo e Manoel Garcia de Mattos. A autora, 
Giuslane Francisca da Silva   , em SOCIABILIDADES URBANAS: MEMÓRIAS SOBRE 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS EM CÁCERES/MT (PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 
XX), procura analisar as memórias de moradores de Cáceres/MT sobre algumas 
festividades religiosas que ocorriam no município na primeira metade do século XX, a 
saber, São Benedito, São João, Divino Espírito Santo, bem como eventos que ocorriam 
concomitantemente a elas, como as touradas e cavalhadas. Com o texto O BANDEIRANTE 
E A DEFESA DA FRONTEIRA COMO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA 
IDENTIDADE MATO-GROSSENSE: UMA INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA OBRA DE 
VIRGÍLIO CORRÊA FILHO, tem por objetivo analisar o Gilmara Franco Yoshihara 
contexto que marca o início da produção de Virgílio Corrêa Filho, bem como os sentidos 
que as ações dos bandeirantes assumem em sua narrativa, qual seja de sujeitos históricos 
que se constituem como elementos fundantes da identidade mato-grossense. Em GUIA DE 
CIVISMO: O PAPEL DA IGREJA CATÓLICA NA FORMAÇÃO MORAL DOS/DAS 
ESTUDANTES BRASILEIROS/AS (1969), os autores e Gilmara Duarte Plácido Giani 
Rabelo procuram compreender a relação entre o civismo apregoado durante o regime 
militar e sua relação com os preceitos cristãos da Igreja Católica na formação dos/das 
estudantes. Para este fim, foram elencadas as seguintes questões: Que valores morais eram 
considerados essenciais para a formação dos cidadãos/ãs brasileiros/as? Como a religião 
cristã era representada no Guia de Civismo? Já o autor, José Carlos Henrique Bezerra 
Cândido dos Reis  , com o artigo MEMÓRIA E DOCUMENTO: REFLEXÕES ACERCA 
DA PESQUISA NO ARQUIVO PÚBLICO, aborda as implicações da memória em termos 
de documentação, epistemologia e pesquisa junto ao Arquivo Público de Mato Grosso 
(APMT), onde procura situar três tipos de documentos específicos para problematizar a 
memória documental do século XIX em Mato Grosso: os processos-crimes, os periódicos 
(jornais) e os relatórios e falas dos presidentes da província. O texto de Eliane Maria 
Ol ive ira  Morgado ,  M U L H E R E S  S I L E N C I A D A S  E  S E N T E N C I A D A S : 
APONTAMENTOS SOBRE O USO DO PROCESSO PENAL COMO FONTE PARA A 
PESQUISA DE GENÊRO, aborda o uso dos processos crimes na pesquisa histórica e suas 



potencialidades para pesquisa de gênero. Busca descortinar a relações de gênero ali configuradas, e dar visibilidade à 
construção do discurso jurídico que demarca a diferença sexual imposta pela sociedade patriarcal. Em MISSIVAS A 
VARGAS: SOLICITAÇÃO DE MULHERES DURANTE O ESTADO NOVO, propõe Carlos Edinei de Oliveira 
analisar 11 cartas escritas por mulheres, que residiam em diferentes estados do Brasil, todas endereçadas a Vargas. As 
missivistas, auto identificadas como mãe, esposa, viúvas e ou filhas, realizaram diferentes solicitações ao presidente 
da República, fazendo-nos perceber o lugar da mulher durante o regime político do Estado Novo. Já o texto de 
Matheus Henrique Marques Sussai  , DOCUMENTOS DA HISTÓRIA DE LONDRINA: AS CASAS DE MADEIRA 
DO CENTRO DA CIDADE, propõe apresentar o resultado de uma pesquisa de Iniciação Científica que proporcionou 
desdobramentos. Um deles diz respeito a uma exposição realizada no Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss 
sobre a casa de madeira. O artigo, APRENDIZAGEM HISTÓRICA: O ENSINO DA HISTÓRIA NA GRADUAÇÃO 
EM ARQUIVOLOGIA, autoria de procura analisar uma experiência de ensino-aprendizagem Júlia Silveira Matos  
da História realizada no curso de Arquivologia Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  Em 
MUSEU JAGUARIBANO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA, os autores Antônio 
Roberto Xavier Lia Machado Fiuza Fialho Maria do Socorro de Matos  , e objetivam lançar luz à história 
Instituto do Museu Jaguaribano e, consecutivamente, à memória da cidade de Aracati, no Ceará, a partir do estudo da 
arquitetura e dos processos desenvolvidos para restauração museológica. Em O LIVRO DIDÁTICO ESTUDO 
DIRIGIDO DE PORTUGUÊS NOS ANOS 1970, as autoras e Luciana Vicência do Carmo de Assis e Silva Kênia 
Hilda Moreira analisam o livro didático Estudo Dirigido de Português, para a 5ª série, de autoria de Reinaldo 
Mathias Ferreira, com o objetivo de discutir sobre a organização didática dessa obra e o papel do professor nos anos 
1970. Já o artigo intitulado, AS MARCAS DA HOMOFOBIA NA RELAÇÃO DISCENTE/DOCENTE, autoria de 
Neil Franco, reflete sobre como se processam na escola as relações entre alunos/as e professores/as gays, travestis e  
lésbicas. Essas análises são parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação que teve como foco a constituição 
identitária e profissional de professores/as gays, travestis e lésbicas; embasada nos conceitos de identidade e 
diferença e, principalmente, na teoria queer. O texto intitulado MALABARISTAS: AS ARTES CIRCENSES 
VOLTAM ÀS RUAS, de autoria de e , resulta de um estudo etnográfico Juliano Batista dos Santos Juliana Abonizio  
realizado com jovens malabaristas de rua na cidade de Cuiabá que, ora ou outra, aparecem de repente, nas praças com 
intenso fluxo de transeuntes, especialmente se apresentando nas faixas de pedestres posicionadas abaixo dos  
semáforos das ruas e avenidas movimentadas. O artigo traz uma discussão teórica sobre a opção pela etnografia à 
pesquisa e mostra como esses artistas subvertem a racionalização dos espaços públicos. Em HUMOR CUIABANO 
PELO WHATSAPP: a interatividade plena, para as autoras e Aline Wendpap Nunes de Siqueira Lúcia Helena 
Vendrúsculo Possari, interessa verificar como se dá a transformação do texto original, canônico ou não, para o texto 
modificado, discutindo também que outros sentidos essa interatividade engendra, pela observação e pelo 
acompanhamento, a natureza dos textos modificados é diversa. , com o texto, QUANDO O Ivo dos Santos Farias   
CARNAVAL É OPERÁRIO: UMA DISCUSSÃO SIMBÓLICO-MATERIAL SOBRE OS BLOCOSFerrugem E “BOI” 
NA VILA FABRIL DE FERNÃO VELHO – MACEIÓ/AL, faz uma análise comparativa entre dois diferentes blocos 
(o Ferrugem e o Boi) existentes em dois diferentes contextos no mesmo espaço social (o de Vila Operária e o de 
Cidade Dormitório, respectivamente). Para tanto, utiliza-se de fontes orais e a experiência do pesquisador (morador 
da comunidade), além de fonte fílmica e fotográfica. As autoras , Juliana Capilé Rivera Tatiana Mendes 
Horevicht Maria Thereza de Oliveira Azevedo  e apresentam o texto MÁQUINA DE CENA DEVORADAS E 
DIGERIDAS EM CIDADE DOS OUTROS que procura observar os procedimentos antropofágicos existentes na 
dramaturgia do espetáculo teatral Cidade dos Outros, da Cia. Pessoal de Teatro de Cuiabá – MT, cujo processo de 
criação esteve em uma zona de contágio partilhada entre artistas mato-grossenses e europeus, levantando, portanto, 
questões decoloniais no fazer poético, que se concentrou na confecção da máquina de cena Urbitária, que faz parte 
do espetáculo. A máquina de cena, uma utilização do grupo português de Teatro O Bando foi apropriada nesta 
montagem brasileira e redefinida. Rolnik, Deleuze e Guattari, Maldonado Torres e Anibal Quijano apoiam a 
discussão. Em OS TRABALHADORES DAS MINAS DE CARVÃO DE CRICIÚMA/SC E A LUTA PELOS 
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, e Raquel de Souza Felício João Henrique 
Zanelatto   , a partir de uma abordagem interdisciplinar, são analisados os adicionais de insalubridade e 
periculosidade que, devido a um acordo na Convenção Coletiva de Trabalho no ano de 1965 (e renovado desde 
então, a cada negociação coletiva), determinou que seria acrescido um valor referente a estes adicionais ao piso 
salarial da categoria e pago por todos os trabalhadores. Em A TRAJETÓRIA DOS POLOS DE FRUTICULTURA 
IRRIGADA DO NORDESTE FACE AS TRANSFORMAÇÕES DO SISTEMA AGROALIMENTAR MUNDIAL, os 
autores e analisam a evolução da inserção nos mercados agrícolas Thales Augusto Medeiros Penha Walter Belik 
internacionais dos Polos Açú-Mossoró e do Polo Petrolina-Juazeiro, localizados na região Nordeste. Já o artigo 
PADRÃO DE REPRODÇÃO DO CAPITAL EXPORTADOR DE ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA E A 
PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO NAS REGIÕES BRASILEIRAS, dos autores e Pietro Caldeirini Aruto 
Evaldo Gomes Junior  busca problematizar teoricamente os determinantes gerais da produção social do espaço nas 
regiões brasileiras a partir das condições atuais de produção e circulação de capital, ou seja, com base na categoria de 
padrão de reprodução do capital exportador de especialização produtiva. O texto SIMULAÇÕES DE TARIFAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO SOB A ÓTICA DO MODELO PRINCIPAL – AGENTE: O CASO DO SISTEMA DE 



TRANSPORTE DE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CARACTERÍSTICA 
URBANA DO AGLOMERADO URBANO CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE, dos autores Paulo Henrique Monteiro 
Guimarães  Francisco de Sousa Ramos  Dieison Lenon Casagrande Felipe Resende Oliveira  , , e , retrata a 
crescente preocupação com questões relacionadas ao setor de transporte público, sobretudo as regulatórias,  
relacionadas às tarifas, ao acesso e à melhoria da qualidade dos serviços, bem como outras relacionadas ao modelo de 
financiamento dos sistemas de transportes. Em LOGÍSTICA DO MILHO BRASILEIRO: UMA APLICAÇÃO DO 
PROBLEMA DE COMPLEMENTARIDADE MISTA PARA ROTAS SELECONADAS, Bruna Fernanda Ribeiro 
Lopes Andréa Leda Ramos de Oliveira e partem da hipótese de que as reduções com os custos de transportes 
possam promover o aumento da competitividade desse cereal diante o mercado internacional, através da utilização 
da intermodalidade. , em ECONOMIA, VALOR E RELAÇÕES SOCIAIS: ALGUMAS Alain Herscovici   
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA HIPÓTESE SUBSTANCIAL, propõe esboçar a evolução das concepções 
relativas ao conceito de valor na construção da Ciência Econômica; à luz dos trabalhos de Louis Dumont e de André 
Orléan, ressaltam a historicidade dos diferentes conceitos de valor empregados na Ciência Econômica e, a partir da 
refutação da hipótese substancial, mostram como é possível explicar as modalidades de criação de valor no que 
concerne às diferentes formas de capital intangível, a partir dos exemplos da Economia da Cultura e dos mercados 
financeiros. Os autores  e , com o texto MECANISMOS DE Indio Campos Alexandre Magno de Melo Faria  
CONTROLE DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA, procuram identificar as causas da diminuição das taxas  
anuais de desmatamento da Floresta Amazônica. Especial atenção é dada às mudanças institucionais em curso na 
região que culminaram com a redução drástica tanto da ação de madeireiras quanto da expansão da pecuária 
extensiva sobre novas áreas. Da mesma forma, são focados os mecanismos institucionais do Estado e da sociedade 
civil que restringem o desmatamento em áreas já ocupadas. Com o texto É UMA PRISÃO: RELAÇÕES DE 
TRABALHO ENTRE INDÚSTRIA INTEGRADORA E PRODUTORES INTEGRADOS NO SUL CATARINENSE, 
Gilvani Mazzucco Jung  João Henrique Zanelatto  e buscam discutir as relações sociais de trabalho entre indústria 
integradora e agricultores integrados ou produtores integrados no município de Nova Veneza-SC, entre 1980 e 2014. 
Trata-se de articular narrativas individuais, na forma da história oral, com escritos sobre as características da inserção 
socioeconômica da exploração familiar. Em DINÂMICA PRODUTIVA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: 
FLUXO DE PRODUÇÃO E MERCADO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 2006-2015, Alexandre de Souza 
Corrêa Mário Sérgio Pedroza Lobão Jefferson Andronio Ramundo Staduto , e buscam compreender a 
dinâmica produtiva do Estado de Mato Grosso do Sul no comércio exterior brasileiro, bem como 
contextualizar o comércio internacional do país no período de 2006 a 2015. A presente Revista, portanto,  
reforça a propositura inicial, a de que seu espaço está aberto para receber contribuições de todos os campos do 
conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas científicas que timbram a UFMT e que 
foram constituídas ao longo de sua história de 46 anos.

Editores 
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RESUMO
Este artigo analisa o Toro Candil, brincadeira que acontece todos os anos 
em Porto Murtinho/MS, buscando vericar sua ligação com a pecuária 
bovina. A preocupação central é compreender essa manifestação cultural 
no seio das relações sociais que se estabeleceram ao longo de mais de 
setenta anos de sua existência em Mato Grosso do Sul. A apreensão de seu 
signicado exige, porém, a própria compreensão da pecuária na região do 
Prata durante o período missioneiro. Espera-se, com a presente análise, 
contribuir para uma melhor compreensão dessa manifestação cultural e do 
espaço onde é realizada, chamando a atenção para a sua importância e 
necessidade de difusão, enquanto manifestação cultural singular no 
estado de Mato Grosso do Sul.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Porto Murtinho. Nossa Senhora 
de Caacupé.

ABSTRACT
This article analyzes the Toro Candil, a prank that happens every year in Porto 
Murtinho / MS, seeking to verify its connection with cattle raising. The central 
concern is to understand this cultural manifestation within the social relations 
established over more than 70 years of its existence in Mato Grosso do Sul. The 
apprehension of its meaning requires, however, the very understanding of 
livestock in the region of Prata During the mission period. It is hoped, with the 
present analysis, to contribute to a better understanding of this cultural 
manifestation and of the space where it is realized, calling attention to its 
importance and necessity of diffusion, as a singular cultural manifestation in 
the state of Mato Grosso do Sul.

Keywords: Regional Development. Porto Murtinho. Our Lady of Caacupé.
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  Toro candil e mascaritas  FIGURA1 -
   

 Fonte: Leandro Benites, 2015

INTRODUÇÃO

O
objeto deste artigo é uma manifestação cultural típica da fronteira entre o estado de Mato 
Grosso do Sul e o Paraguai. Denominada Toro Candil, ela está claramente associada à 
materialidade engendrada pela pecuária. O fogo ilumina sua existência secular e desde a 

designação em espanhol, Toro Candil, revela a marca da diversidade cultural presente no estado (FIG. 
1). Na condição de prática cultural do povo fronteiriço, o Toro é a expressão da força, resistência e 
transformação. Consigna em sua história a relação entre o ser e o ter, bem como o desapego à pátria, 
tangida pela busca de melhores condições de vida em outro país. 

  A partir de estudos teóricos centrados nas contribuições de Karl Marx, Nelson Werneck Sodré, 
Maria Izaura Pereira de Queiróz, Gilberto Luiz Alves e Carla Villamaina Centeno, foram trazidas à tona 
questões pertinentes à ocupação do estado, principalmente à fronteira do Brasil com o Paraguai. 
Entende-se que a presença do elemento hispânico na região foi fator determinante para as várias 
expressões culturais sul-mato-grossenses existentes nesse espaço geográco. 

Dados empíricos foram buscados em fontes secundárias, a exemplo de livros e artigos 
publicados por estudiosos como Aline Figueiredo, José de Melo e Silva, Paulo de Carvalho Neto, Paulo 
Marcos Esselin e Giselda Tedesco. Também foi consultado o material publicado na Revista Trimestal do 
Instituto Histórico e Geográco Brasileiro do Rio de Janeiro. As fontes primárias foram obtidas por meio de 
observações sistemáticas e registros de imagens fotográcas realizadas em Porto Murtinho, durante o 
período de 2009 a 2015.

Mato Grosso do Sul, situado no Centro-Oeste Brasileiro, tem seu espaço geográco delimitado 
pelos rios Paraná e Paraguai. É a única unidade federada a fazer divisa com outros cinco estados, 
sendo eles: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Goiás, e com dois países, Paraguai e Bolívia. 
Essa particularidade permite o acesso fácil, tanto de outras regiões do Brasil quanto da América Latina, 
tanto para quem chega quanto para quem sai - fato que permite pensá-lo como uma região de 
passagem e de paragem.

O Estado é conhecido por suas extensas áreas de pastagens e pelos vastos “campos de 
vacarias”. O gado, criado solto no pasto, deixou rastros das reduções ameríndias, de colonização 
espanhola, que por aqui se aquerenciaram antes de ser expulsas pelos bandeirantes paulistas. “Desde 
muito cedo, introduziram os jesuítas, várias espécies de gado vacum, cavalar e lanígero, cuja 
importação zeram com rigorosa escolha” (SILVA, 2003, p.42).

O território sul-mato-grossense possui características que o distinguem dos demais estados da 
nação brasileira. Outrora palco de guerras e disputas, apresenta idiossincrasias que explicam tanto o 
processo de ocupação espacial quanto sua constituição econômica, política e cultural. Entre os traços 
expressivos da singularidade sul-mato-grossense, destacam-se a pecuária e a manifestação cultural 
Toro Candil, ambas indissociáveis e relacionadas à entrada de rebanhos bovinos nessa região do Prata 
durante o período missioneiro.

Por suas fronteiras e divisas adentraram gente do Leste, do Sul, do Nordeste e também de outros 
países da América Latina, da Europa e da Ásia. Fatores como as distâncias territoriais, que a princípio 
seriam convidativos àquele que pretendia fugir ao sco real das cidades litorâneas, tornavam-se 
grandes desaos para todos que pretendiam desbravar a região. Por muito tempo, as terras do sul de 
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Mato Grosso foram vistas "como hiatos enormes a deprimir os homens, a tornar impossível o contato das 
populações..." (SODRÉ, 1990, p. 21).

Devido às distâncias, ao isolamento das cidades e à precariedade das vias de acesso, o 
Paraguai tornou-se elo de importância fundamental para a comunicação da região com o resto do 
país e do mundo. Fica evidente que “os municípios próximos à fronteira tiveram uma profunda ligação 
com o Paraguai, que se manifestou não só no plano econômico, mas no campo cultural” (CENTENO, 
2008, p.121).

O habitante do sul do estado possui um linguajar próprio, um forte sotaque paraguaio-guarani. 
Isso se deve em parte à língua e à presença marcante do índio Guarani, que habitava anteriormente 
toda a região, e também à colonização de origem espanhola. Aos dois idiomas misturou-se a língua 
portuguesa.

Astúrio Monteiro Lima esclarece a questão: “Nós da fronteira, pouco a pouco, assimilávamos dos 
vizinhos guaranis, os hábitos, os costumes, o dialeto, o modismo e o estilo comercial” (1978, apud 
CENTENO, 2008, p. 121). Ou seja, os sujeitos das manifestações culturais e também sua cultura, migram 
de um lado para outro da fronteira por vários motivos. Às vezes basta sua condição de fronteiriços. 
Outras vezes, migram de seu lugar de origem por conta de exigências políticas e desavenças internas 
ou externas entre os povos. 

Mesmo antes da ocupação portuguesa, o boi era a medida de tudo. No mundo todo foi assim. 
Servia de alimento, transporte e moeda de troca. Vem do Latim o termo “pecus” que signica “gado” 
ou “cabeça de gado” e “pecúnia” “riqueza” (ALVES, 2015). Tal é sua importância, que ainda hoje 
poderosos, medem suas riquezas em número de cabeças de gado. Mato Grosso do Sul é um dos 
principais produtores do Brasil, possui um rebanho destinado basicamente ao corte na ordem de 25 
milhões de cabeças (ESSELIN, 2011).

Vários fatores contribuíram para o desenvolvimento da pecuária na região. Os primeiros 
colonizadores, ao avistarem os vastos “campos de vacaria” (FIG. 2), vislumbraram a possibilidade de 
que se tornassem “inesgotáveis fornecedores de gado a um mercado cada vez maior” (SODRÉ, 1990, p. 
12). O aumento da população no Leste do país, ocorrido em consequência da expansão da lavoura 
cafeeira, em São Paulo, representava mercado promissor.

O sul de Mato Grosso, após a guerra do Paraguai, tornou-se um grande produtor de erva-mate, 
nativa e abundante nessa região da fronteira. A necessidade do transporte da erva, em carretas, 
provocou um avivamento no regime pastoril (SODRÉ, 1990). Ao longo das carreteiras surgiram 
entrepostos para troca de animais e obtenção de mantimentos, futuros núcleos populacionais. 

Além disso, o Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do planeta, “considerado 
Patrimônio Nacional pela Constituição do Brasil de 1988 e Reserva da Biosfera pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 2000” (FAVERO et al., 2008) 
teve grande relevância na formação de Mato Grosso do Sul e no desenvolvimento da pecuária.

Os monçoeiros, na época das cheias, cortavam caminho pelas innitas águas do pantanal. Suas 
expedições eram constantemente atacadas pelos indígenas que habitavam a região. Os Paiaguás 
dominavam a parte baixa do pantanal e os Guaicurús, índios cavaleiros, a parte alta. “Toda a baixada 
do Xaraiés era dominada pelos Paiaguás. Os que seguiam o itinerário mais extremo defrontavam os 
temíveis Guaicurús” (SODRÉ, 1990). Seus rebanhos: bovino e cavalar, frutos de pilhagens, os tornaram 
hábeis na arte de cavalgar, tanto que foram apelidados de “índios cavaleiros”. Os cavalos e os bois, 
conforme Alves (2012) foram introduzidos pelos espanhóis em seus domínios e começaram a ser 
trocados com indígenas da nação guaicuru.

Figura 2 - Mapa dos Campos de Vacaria com as serras que separam as Bacias dos rios Paraná e Paraguai.

Fonte: MARTINS, Gilson Rodolfo. Breve painel etno-histórico do Mato
Grosso do Sul. Campo Grande: UFMS/FNDE, 1992. p.16).
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Para os sertanistas e monçoeiros que trilharam os caminhos do sul de Mato Grosso, nos séculos 
XVII e XVIII, a região que hoje corresponde à planície sedimentar do Pantanal era chamada pelos 
espanhóis de “Província Jesuítica do Itatim ou Campos de Xerez, onde encontravam o gado disperso 
das missões. Provavelmente, as primeiras cabeças de gado bovino entraram em território sul-mato-
grossense em 1580, isso aceitando-se essa data como sendo correspondente à primeira fundação de 
Santiago de Xerez” (ESSELIN, 2011, p. 66 e p.76). 

Há um consenso entre os historiadores sobre os limites do Itatim ou Campos de Xerez: “ao norte, 
os rios Taquari e Mbotetei; ao oeste, o rio Paraguai, o Apa, e a leste a Serra de Maracajú. Essa região é 
extremamente rica e plenamente apta ao desenvolvimento da pecuária, da criação do gado 
bovino sem o emprego de qualquer tecnologia” (ESSELIN, 2011, p. 66). Era denominada por sertanistas 

2no nal do século XVII que pretendiam chegar aos campos de gado como Vacaria .

Sobindo o rio Pardo tomando a barra do Anhandohy e Anhangohy que são dous rios 
nascidos de huma madre, navegando estes asima thé as vertentes que caem (...) 
adonde se acha por memoria algum gado vacum, chamado hoje as vacarias, (...). 
Correndo os tempos e continuando aqueles aventureiros as suas conquistas chegarão a 
navegar o rio Paragoai descendo huns pelo Coxiim outros pelo Matetéu outros pelo 
Cahy que todos saem das mesmas vacarias e entrando pelas grandes bahias que 
acompanhão as margens deste grande rio (...) (TAUNAY, 1930, p. 3 e 4. Apud ESSELIN, 
2011, p. 66).

Não por acaso, a cidade onde acontece o Toro Candil, está localizada a sudoeste do Mato 
Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai, no Pantanal, onde se encontra, também, a única 
porção do Chaco existente no País (FIG. 3). Conforme Sartori (2008) é preciso ir a Porto Murtinho para 
observar alguns aspectos do Chaco. “O clima é mais úmido na região leste, que corresponde ao setor 
desse município; o solo geralmente é seco, com baixa umidade, mas apresenta áreas alagáveis após 

3as chuvas, que ocorrem de setembro a fevereiro”  (SARTORI, 2008, p. 44).
Figura 3 -Bosques Chaquenhos no sul de Mato Grosso - 

Corumbá e Porto Murtinho

Fonte: HUECK, kurt. Op. Cit. Figura 4, p. 346. Apud Revista Albuquerque, p.61

Porto Murtinho permite, também, o contato e o conhecimento da manifestação cultural que 
tem o Toro como personagem principal. Em devoção à Nossa Senhora de Caacupé, ocorre há mais 
de setenta anos na cidade. Sua realização decorre de promessas feitas por imigrantes paraguaios e 
seus descendentes à Santa. De forma intrínseca e exclusiva dessa fronteira, como expressão de 
prática cultural transplantada do Paraguai, o Toro Candil, se mantém vivo até a atualidade. Tornou-se 
uma manifestação singular da cultura em Mato Grosso do Sul.

O Toro Candil pode ser entendido como uma “brincadeira” realizada por imigrantes 
paraguaios, que atravessaram a fronteira e se estabeleceram no Brasil por motivos diversos. Muitos 
fugiram da fome e da miséria predominantes no país vizinho no período de pós-guerra. Alguns fugiram 
das constantes crises e golpes de Estado que lhes impunham constrangimentos políticos. Outros foram 
atraídos por melhores alternativas de sobrevivência no Brasil. O fato é que, “os vencidos pelo 
situacionismo começaram a cruzar a fronteira em busca de trabalho. Muitos deles, exímios vaqueiros, 
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não encontraram diculdades em obter abrigo nas fazendas de gado que se desenvolviam na 
região” (ESSELIN, 2011, p. 253).

Por muito tempo, o Rio Paraguai foi a principal via de acesso (FIG. 4). Moradores faziam a 
travessia de barco das ilhas do lado paraguaio até Porto Murtinho. Foram empregados para trabalhar 
nas charqueadas e nos quebrachais da região. Na busca por melhores condições de vida, xaram-se 
em Porto Murtinho. A cidade conta, atualmente, com pouco mais de 16 mil habitantes, segundo 
estimativa do IBGE (2012). A maioria é de origem paraguaia. Ainda, hoje, os moradores do país vizinho 
atravessam o rio em busca de emprego, saúde, escola e alimentação. Muitos fazem de Porto 
Murtinho a sua casa e do Brasil o seu país. O município ainda tem na pecuária uma de suas atividades 
econômicas de maior expressão.

Figura4 - O rio que separa, também une Brasil e Paraguai.

Fonte: Arquivo da autora, 2009

Atualmente, o turismo de pesca ganhou relevo. O trecho do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, é 
conhecido como um dos mais piscosos do Brasil. Esse fato agrega grande preocupação, pois, a 
pesca, realizada de forma indiscriminada e sem o manejo adequado, acaba comprometendo o 
estoque pesqueiro da região. Outro fator negativo associado ao turismo de pesca é o tráco de 
pessoas e a exploração sexual de menores adolescentes.

No caso da brincadeira do Toro Candil, se quer pensar que, desde sua confecção manual até 
seu movimento pelas ruas da cidade, sua aparição pública, metaforizam em parte a travessia de 
muitos paraguaios para o lado brasileiro (FIG. 5). Esse fato é singular e agrega um potencial turístico a 
tal manifestação cultural, por ser especíca de Porto Murtinho e por estar associada às famílias de 
ascendência paraguaia que lá vivem.

Figura 5 - A confecção manual é parte do ritual do Toro Candil.

Fonte: Arquivo da autora, 2009).
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No Paraguai, os primeiros registros do Toro Candil, segundo Carvalho Neto (1996), datam de 1795. 
Ele era parte de um tipo de auto colonial chamado “Rua”, conjunto de cenas dramáticas com vários 
personagens: “Cambarangás, Guaicurús, Turcos, Moros y Húngaros, além do Toro”. Essa manifestação 
cultural, segundo o autor, consistiria em fragmentos daquele auto onde sobrevivem principalmente 
“los Kamba ra' anga y el Toro Candil” (CARVALHO NETO, 1996, p.340). Portanto, tais personagens 
seriam restos de “Rua”.

Además, dichas Rúas fueron dobles a las de las estas reales y los indios como siempre, 
fueron los brazos de todo.
Tales registros son, naturalmente invaluables. El gran viajero asistió en América a lo que 
en España, según él, estaba olvidado. “Son las Rúas olvidadas ya en España, donde sólo 
hay memoria en el nombre de la calle de arco del Conde Fernán Gonzáles de Burgo. Ni 
los ha visto en ninguna parte”. 
[...] Al Toro Candil, por otra parte, lo hemos visto sólo en la esta del Sagrado Corazón de 
Jesús. Nuestro calendario folklórico, sin embargo, lo consigna en las de San Juan de 
Villarrica (año 1938), Virgen del Carmen y Virgen del Rosario. Miguel Ángel Pesoa 
comunica al CEA – Centro de Estudios Antropológicos del Paraguay – haberlo visto en la 
esta de San Blas, patrono de Asunción, alrededor del año 1935. La 1.ª Semana Folklórica 
del Paraguay lo incluyó entre sus actos, a título de defensa de la tradición paraguaya 
(CARVALHO NETO, 1996, p.341).

Segundo esse estudioso da cultura paraguaia, os kamba Ra'anga (kambarangá, 
Cambarangá, Camba-ra-anga) são denominações usadas para designar os Mascaritas, que 
representam o papel de toreros voluntários do Toro Candil, e também dos Toros verdadeiros, na 
corrida de Toros (FIG. 6). “Al Toro le precedem dos Kambá disfrazados de toreros quienes le azuzan; 
otros Kambá le castigan com sus bolas tanimbú y sus vejigas, obligándoles a introducirse entre la 
multitud de jugadores, por n, vuelven a poner em fuga al toro y los Kambá” (CARVALHO NETO, 1996, 
p. 339).

Figura 6 - Mascaritas, toureiros do Toro Candil.

Fonte: Leandro Benites, 2015

Para o autor, Toro e fogo são símbolos de poder. “(...) el buey com sus cuernos llameantes, 
psicoanalíticamente, el símbolo del “padre”, amenazador, potente, castrador..., embestiendo contra 
los hijos, que lo expulsan, que lo vencen...el “fuego” símbolo de la potencia” (CARVALHO NETO, 1996, 
p. 338). 

Essa brincadeira, em Porto Murtinho, ocorre sempre no mês de dezembro na festa à Virgencita 
de Caacupé, padroeira do Paraguai e Santa de devoção da maioria dos murtinhenses. 

Segundo relatos de Dionísia Arguelho, conhecida como Dona Noni, a festa que acontece em 
sua casa, “teve início com sua mãe, Natividade Giménez, após uma promessa feita à Nossa Senhora 
de Caacupé, pois tendo de se mudar para o Brasil, teria de conseguir obter casa própria, para que, 
tendo onde morar, pudesse criar seus lhos dignamente” (TEDESCO, 2011, p.33). É realizada há mais de 
cinquenta anos.

Ainda hoje, as mesmas famílias de imigrantes paraguaios que ali chegaram entre as décadas 
de 1940 e 1950, em busca de emprego, com dignidade e um teto para morar mantém a devoção. Em 
contexto social diferente, esses imigrantes, ao chegarem, trouxeram na bagagem suas histórias, suas 
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memórias e uma promessa a cumprir. Ao encenarem o Toro Candil, desarquivam seus costumes, suas 
crenças e colocam em circulação a brincadeira, que os remete ao tempo em que viviam no país 
deixado para trás (FIG. 7). 

Figura 7  – Ataque do Toro Candil ao mascaritas.

Fonte: Leandro Benites, 2015

A gura central dessa manifestação cultural é o Toro. Consiste em uma armação de ferro, 
revestida com tecido, que imita o corpo de um bovino. Na extremidade dianteira, é xado o crânio do 
animal previamente abatido, sua cabeça. No lugar dos chifres, são xadas tochas embebidas em 
querosene, para dar melhor combustão. Ao serem acesas, o Toro com os chifres em chamas, ilumina a 
rua da noite murtinhense ao confrontar os mascaritas - espécie de toureiros ou, ainda, guras 
assemelhadas aos palhaços de rodeio que, provocam o Toro. Travestidos de mulheres, modicam a 
voz para não serem reconhecidos. Falam em falsete, em um sotaque que mistura o Espanhol, o 
Guarani e o Português. Nessa hora, um inusitado bailado que lembra uma tourada, porém, de veia 
cômica, é realizado.

A brincadeira, realizada na periferia da cidade, é antecipada pela pelota tatá, espécie de 
bola fogo, com a qual os mascaritas realizam o futebol de rua (FIG. 8). Tanto o Toro Candil quanto a 
pelota (bola em espanhol) tatá (fogo em guarani), são realizados por famílias paraguaias em 
devoção à Virgen de Caacupé. Nada impede que pessoas alheias a essa comunidade assistam à 
brincadeira, realizada em dois momentos: no pátio interno da casa do(a) promesseiro(a) e, 
posteriormente, na rua, em frente à sua casa. 

Figura 8 - A pelota tatá antecede a entrada do Toro Candil

Fonte: Leandro Benites, 2015
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No caso especíco do Toro Candil e da comunidade paraguaia de Porto Murtinho, percebe-se 
a ligação afetiva entre os devotos da Santa, quer por meio do parentesco, quer por meio de sua 
relação com o Paraguai. Fica explícito nessa brincadeira, realizada na periferia da cidade, a sua 
condição socialmente marginal e excluída. Quer se entender, a “comunidade” como “uma unidade 
social cujas relações dominantes entre os membros se caracterizam como pessoais diretas, afetivas e 
se contrapõem a 'sociedade', constituída de relações sociais dominantes de tipo impessoal, 
indiferente, contratual” (QUEIROZ, 1976, p. 123-124).

As famílias vivem em condições precárias, e com muita diculdade realizam a festa à Nossa 
Senhora. Nas varandas de suas casas, reúnem-se para comemorar. Contam, na maioria das vezes, 
com doações e, de acordo com o que conseguem, fazem o almoço, no dia 8 de dezembro. 
Compartilham com os familiares, vizinhos e devotos da virgem de Caacupé. No cardápio é comum 
pratos típicos da culinária da fronteira, como a sopa paraguaia, a chipa e o macarrão com frango. 

É notória a conança que depositam na “Virgen de los Milagros”. Além da grande devoção, a 
música é uma constante na vida e na festa dos murtinhenses. O ritmo frenético da polca paraguaia é 
veículo de fé. Em versos de adoração, executa-se o hino à Santa de Caacupé. Os promesseiros rogam 
à virgem o seu perdão. Como gratidão, as mulheres dançam a galopera e os homens travestem-se de 
mascaritas para enfrentar o Toro (FIG. 9).

Figura 9 – Promesseiros no altar da Santa

Fonte: Arquivo da autora, 2015

O Toro Candil teria, então, como função primeira reforçar os elos afetivos e culturais, rearmando 
a presença da comunidade paraguaia em Mato Grosso do Sul. Ele traria à tona, por meio de uma 
ligação histórica cravada em sua ancestralidade, fatos que contribuem para o entendimento das 
relações sociais em Porto Murtinho e em Mato Grosso do Sul, na atualidade. Contribui, também, para 
a inclusão e valorização das famílias paraguaias em razão de sua singularidade.

Com o registro de fatos e acontecimentos que remontam à época dos primeiros habitantes e 
desbravadores da fronteira, a intenção é a de contribuir para uma melhor compreensão dessa 
manifestação cultural e do espaço onde é realizada, bem como de sua importância enquanto 
prática cultural. O Toro, desde sua nomenclatura, difere do universo brasileiro das manifestações 
culturais que representam de alguma forma a pecuária nacional e que comumente têm o boi como 
elemento central.

No Brasil, manifestações culturais ligadas à pecuária podem ser vistas espalhadas pelo 

Nordeste, Norte, Sudeste e no Sul do Brasil. A cultura do boi deixou rastros da colonização portuguesa e 

esta é ainda hoje vivenciada pelo povo nas suas mais variadas formas de expressão, ritmos, 

indumentárias, adereços, personagens, instrumentos musicais e modos de se apresentarem. Talvez 

seja o Bumba-meu-boi a manifestação cultural mais conhecida em nosso país.
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Trata-se de um auto pastoril, não havendo nada parecido em Portugal. “Em Portugal havia a 
'tourinha', tourada de novilhas ou de ngimento. (...) Não encontrei a “tourinha no Brasil, mas o motivo 
emigrou”. Apesar de acontecerem touradas no Brasil, como a ideia de toureiros não prosperassem 
pelo sertão, foram substituídos por vaqueiros negros ou caboclos, personagens mais integrados ao 
lugar. “Quem cuida ou toma conta do 'boi' não é o toureiro, é o vaqueiro” (CAMARA CASCUDO, 1956, 
p. 62).

Entende-se, então, que os “Bois” são práticas culturais que se formam a partir da mistura de 
elementos originados na Metrópole e de adaptações ocorridas nas diversas regiões pecuárias do 
País. “Acredita-se que, no Brasil, tenham se misturado representações dramáticas e 'tourinhas', 
resultando a dança dramática Bumba-meu-Boi” (QUEIROZ, 1976, p. 183). De acordo com a região em 
que é realizado, o “boi” recebe um nome. No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí é 
conhecido como bumba meu boi; no Pará e Amazonas é boi-bumbá; no Ceará e Espírito Santo é boi 
de reis, boi-surubim ou boi-zumbi; em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Cabo Frio e Macaé, bumba ou 
folguedo do boi; em Santa Catarina e Paraná é conhecido como boi de mamão e, em Mato Grosso, 
chama-se Boi à Serra. 

Em face dessas diferenças ditadas pelas singularidades de cada região, reconhece-se que a 

brincadeira do Bumba-meu-Boi não é a mesma encontrada em Portugal. “Não se trata propriamente 

de um traço cultural trazido de Portugal, mas de um folguedo que se formou no Brasil mesmo, porém, 

com elementos provenientes de Portugal” (QUEIROZ, 1976, p. 183). 
Durante os séculos XVI e XVII, em Portugal, eram frequentes pequenos dramas. Nas procissões 

se apresentavam as “Touras” ou “Tourinhas”. Eram fabricadas com uma armação de vime coberta de 

pano, sob a qual se ocultava um homem que precedia ou seguia o cortejo dançando. Na dança, os 

papéis femininos desempenhados por homens “são reminiscências do tempo antigo em que era 

considerado indecente que uma mulher representasse nas comédias” (QUEIROZ, 1976, p. 183). Além 

disso, essa manifestação cultural se constitui em veículo de crítica e meio de controle social. Por meio 

do improviso dos versos e dos personagens são denunciados os abusos de poder cometidos pelas 

autoridades.
Também, o Toro Candil, realizado em Porto Murtinho, não é o mesmo realizado no Paraguai, 

ainda que contenha elementos provenientes daquele país. Das várias manifestações culturais 

conhecidas e que envolvem a pecuária bovina, nenhuma se assemelha a essa realizada em Porto 

Murtinho. O Toro Candil se constitui como paródia das corridas de toros ou das toradas espanholas 

(FIG. 10). É a sobrevivência de um auto chamado rua, onde, no Paraguai, apareciam, também, outras 

guras tais como: índios guaicurus, negros e monstros. Em Mato Grosso do Sul, assim como no Brasil, sua 

realização é restrita à fronteira do Brasil com o Paraguai, região desbravada anteriormente pelos 

Jesuítas espanhóis e, consequentemente, permeada pela cultura espanhola. 

Figura 10 – Na rua, a encenação do Toro Candil.

Fonte: Leandro Benites, 2015

Tanto o Bumba-meu-Boi quanto o Toro Candil, consciente ou inconscientemente, tematizam as 

relações sociais de força e poder entre patrão e empregado, padre e pajé, médico e curandeiro, 

latifúndio e pequenas propriedades, homem e mulher, pai e lho, combatendo o poder que castra e 
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domina. No caso do Toro Candil, a força puricadora é representada pelo fogo emitido pelos seus 

chifres, expressão simbólica da busca pela superação das desigualdades.

NOTAS
1Este trabalho é parte de uma pesquisa maior desenvolvida no Programa em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional da Universidade Anhanguera – UNIDERP, sob orientação do professor Doutor Gilberto Luiz Alves, 
intitulada Toro Candil: uma singularidade cultural de Porto Murtinho em Mato Grosso do Sul.

2A região de Vacaria, no Itatim, difere dos chamados campos de Vacaria. O primeiro era o lugar onde se 
encontrava gado solto no pasto. O segundo, conhecido por suas campinas verdejantes, região de campos 
limpos, mais tarde, a partir do século XIX, abrigariam inúmeras cabeças de gado vacum e cavalar. Eram assim 
denominados pelos pioneiros vindos de Minas Gerais. “O colonizador, ali chegando e encontrando um cenário 
de campos largos e abertos, tem a ideia imediata de que aquelas áreas naturais são ideais para o 
desenvolvimento da pecuária. (...) pode ser assim descriminada em suas linhas geraes. Começando em Campo 
Grande, continua-se pelo Anhanduhy abaixo até a altura das cabeceiras do Santa Luzia, dahi segue pelo ribeiro 
chamado Alavanca até o Rio Vaccaria, corta este e o Brilhante e segue pelo Dourados; abrange toda a parte 
da sua bacia que faz divisa com o Amambahy e atingindo então a borda Oeste da chapada vai seguindo-a ao 
Norte até de novo alcançar o Anhanduhy e o Botas em Campo Grande. (LISBOA, 1909, p. 117 apud ESSELIN, 
2011, p. 63-65)”.

3Alguns autores consideram que a área do Chaco no Brasil está dentro de uma sub-região do Pantanal 
denominada Nabileque; outros já a reconhecem como pertencentes a sub-região de Porto Murtinho. De 
qualquer forma, encontra-se dentro do Pantanal. 
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RESUMO

Hoje sabemos o quanto nos orienta o estudo dos compadrios para o 
entendimento das redes sociais rmadas através do sacramento do batismo, 
seja entre partes iguais, seja entre grupos diferentes. Porém, ainda é um tema 
pouco estudado para o interior da Zona da Mata mineira, principalmente no 
que diz respeito aos apadrinhamentos de pessoas do mesmo grupo. 
Pensando em aprofundar nesta temática, procuramos abordar nesta 
comunicação, as relações de compadrio presentes nos batismos e 
casamentos entre membros da elite muriaense, bem como de seus escravos, 
com o objetivo de acompanhar algumas trajetórias individuais, com 
especial destaque para o Desembargador Antônio Augusto Bicalho 
Canêdo e Manoel Garcia de Mattos. Desembargador Canêdo, como era 
chamado, foi um grande proprietário de terras, possuidor de um número 
signicativo de escravos, dono de um monte mor volumoso para uma região 
recém-ocupada e um político ativo nas Minas Gerais. Manoel Garcia de 
Mattos, político atuante, fazendeiro e comerciante de prossão, aparece 
algumas vezes como padrinho de batismo e testemunha de casamento nos 
livros consultados. Através da análise de alguns estudos de casos, 
procuramos mostrar a variedade dos laços de compadrio, ligando-os ao 
prestígio adquirido ou mesmo concedido, a m de preencher uma lacuna 
no que diz respeito às pesquisas referentes ao tema para a região. Além de 
fontes batismais e matrimoniais, estaremos cruzando dados com as atas 
municipais e os inventários post-mortem, todas para o século XIX. 

Palavras-chave: Compadrios. Relações sociais. Elite. Zona da Mata mineira.

ABSTRACT
Nowadays is known how the study of cronies guides us to the understanding 
social networks rmed through the sacrament of baptism, in case of between 
equal parties, whether between different groups. However, it is still a topic not 
so studied within the mining Zona da Mata, particularly with regards to 
patronage of same group. Deepening this theme, we have tried to approach 
this research, about relations cronyism present in baptisms and marriages 
between members of muriaense society, in order to as well as their slaves, 
follow some individual trajectories, with special emphasis on the associate 
judge Antônio Augusto Bicalho Canêdo and Manoel Garcia de Mattos. 
Associate Judge Canêdo, as it was called, was a large landowner, possessed 
of a signicant number of slaves, who owns a massive mor lot to a newly 
occupied region and an active politician in Minas Gerais. Manoel Garcia de 
Mattos occupies the high post of mayor, farmer and trader, who appears 
several times as godfather and wedding witness in the consulted les. Through 
the analysis of some case studies, we intend to show the variety of crony 
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relations linking them to the prestige acquired or granted in order to ll a gap in the research about 
families for this region. In addition to baptismal and matrimonial sources, we will be crossing data with 
municipal minutes and postmortem inventories, all about the nineteenth century. 

Keywords: Cronyism. Social intercourse. Elite. Zona da Mata mineira.

INTRODUÇÃO

N
osso foco de análise aqui proposto, perpassa por uma freguesia interiorana, localizada na 

Zona da Mata mineira, denominada de São Paulo do Muriahé, e é para esta freguesia que 

nossas lentes estarão voltadas neste artigo, a m de analisar alguns traços originados das 

redes sociais rmadas na pia batismal e no sacramento do matrimônio, relacionado à elite local. 
Quando falamos em elite local, entenderemos àqueles que possuíam bens, na forma de 

escravos, terras, uma atividade comercial destacada, além de títulos, que sempre acompanhavam 
seus nomes, como “doutor”, “dona”, ou uma patente militar, tal como “capitão”, “sargento”, 
“alferes”, etc. Eram pessoas que possuíam um determinado prestígio econômico e/ou social, algumas 
vezes fundadas muito mais no nome de família do que da situação econômica em si (HOLANDA, 

1
1999).  Esclarecemos que a característica de ser elite do interior mineiro, alguns anos após a abertura 
das áreas proibidas, como designado pela Coroa portuguesa, não pode ser comparada a outras 
regiões, visto ser povos recém-chegados, com raras exceções, o que deniria o conceito abordado.

Desta categoria social, originavam os representantes políticos, magistrados, doutores, etc., e 
que acabavam por criar uma rede social rmada e consagrada via batismo e casamentos, baseada 
em alguns interesses que poderiam ser pessoais, coletivos ou mesmo baseados em algumas  
instituições determinadas, como a Igreja, o Estado e a família, gerando uma relação de reciprocidade 
entre as partes. Neste sentido, Xavier e Hespanha (XAVIER; ESPANHA, 1993, p. 93-381) esclarecem que 
as redes clientelares celebradas entre partes iguais ou não com o “mais amigo” corporizavam a 
natureza das estruturas sociais, passando a ser vista como relações “normais”, criando um amálgama 
entre os envolvidos.

Portanto, “  a noção de 'amizade desigual', que subordinava a reciprocidade ao respeito à 
hierarquia social, tornava-se o elemento legitimador das relações de poder internas ou externas aos  
grupos sociais” (VENÂNCIO; SOUZA; PEREIRA, 2006, p.273-294). No compadrio, especicadamente, 
estes vínculos se tonavam mais fortes, gerando laços de parentescos para toda vida, conforme 

1
algumas pesquisas realizadas para a região mineira ou para outras localidades.  

Vemos assim que a família, enquanto uma  gerir relações complexas, instituição social poderia
nas quais todo seu contexto poderia ser construído baseado em intricados cruzamentos, tomando 
forma dentro de interesses e acordos pessoais, o que acabaria por dar um contorno de poder de uns 
sobre os outros.

Partindo do princípio de que o compadrio pode ser uma das formas de análise profunda de 
uma sociedade, estaremos acompanhando a trajetória de dois membros provenientes da elite local, 
residentes na freguesia de São Paulo do Muriahé, durante o século XIX. Pessoas possuidoras de amplo 
respeito social e prestígio político, como o Desembargador Antônio Augusto Bicalho Canêdo e 
Manoel Garcia de Mattos. Desembargador Canêdo, como era mais conhecido, foi o primeiro juiz da 
Comarca de Muriaé e Manoel Garcia de Mattos, presidente da Câmara Municipal, entre os anos 1867 
à 1868 e vereador suplente, entre os anos de 1872 à 1874.

Para esta pesquisa serão exploradas fontes documentais, como os arquivos paroquiais de 
batismos e casamentos, presentes no arquivo da Matriz São Paulo, além de inventários post-mortem 
dos sujeitos envolvidos, pesquisados junto ao Fórum tabelião Pacheco de Medeiros. Todas as fontes 
consultadas são provenientes do século XIX, período em que a freguesia é legalmente ocupada e se 
consolida economicamente. Porém, antes de aprofundar nos sujeitos envolvidos, trataremos do papel 
do batismo em si.

1.1 O batismo e suas representações

�O Evangelho Cristão nos orienta para o batismo enquanto conversão e remissão dos pecados 
(Mt.3,11). Através do sacramento do batismo, o batizando poderia puricar de seu pecado original e 
anunciar a entrada do pagão para a vida em comunidade, abrindo as portas da Igreja Católica para 
outros possíveis sacramentos. 

 Sem o sacramento do batismo era impossível participar dos rituais, como a conrmação, a 
eucaristia, a penitência, o matrimônio, a ordem, a extrema-unção. “O batismo é o primeiro de todos os 
sacramentos e a porta por onde se entra na Igreja Católica, e se faz, o que o recebe, capaz dos mais 
sacramentos, sem o qual nem um dos mais fará nele o seu efeito” (CONSTITUIÇÕES, 1853). 
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O batismo possuía uma função mais do que religiosa, incorporando formalmente os recém-
nascidos à Igreja Católica, dando um documento ocial a cada criança, sem levar em consideração 
a situação matrimonial dos pais (BEOZZO, 1993, p.51).

Numa revisão de propostas, os ritos da Igreja foram registrados no Sínodo Diocesano de 1707, 
sendo aceitas e publicadas nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia em 1720 e em 
adaptações feitas às resoluções do Concílio de Trento à realidade da Colônia (KJERFVE; BRÜGGER, 
1991). 

Assim, esses registros foram moldados após o Concílio de Trento (1545-1563) numa amostra 
única de registro da cerimônia como forma de controlar e até informar sobre os possíveis membros 
dessa Igreja. “Era preciso resguardar um caráter universal e igualitário para os registros de cada 
católico” (MARCÍLIO, 2004, p.14). 

O batismo aparecia numa dinâmica de integração das pessoas à sociedade, possibilitando 
estabelecer laços parentais ctícios (BEOZZO, 1993, p. 52; SCHWARTZ, 2001), no qual não se baseava 
exclusivamente em laços consanguíneos, abrindo maiores possibilidades de convivência, seja com 
seu próprio grupo, seja com a elite local e ainda com homens livres pobres e forros. 

A prática do batismo pelos católicos é antiga, muito embora o seu signicado tenha mudado 
no tempo até se tornar um momento de puricação do pecado original. No século IX, aparece 
obrigatoriamente a presença de padrinhos e madrinhas como uma espécie de pais espirituais, uma 
aceitação acima até mesmo dos pais biológicos ou carnais (VASCONCELOS, 1997, p. 15).

Tudo leva-nos a crer, que o papel do batismo no século XIX tinha uma função espiritual ou 
sagrada muito maior do que hoje em dia e representava “um elemento central na vida da 
comunidade, um rito de passagem”. De acordo com Donald Ramos, “o batismo fazia parte da vida 
da alma, era um rito que aproximava a pessoa da salvação e servia como um momento de 
renascimento quando o pecado original era trocado pela graça divina” (RAMOS, 2004, p. 49). 

A busca da salvação, almejada pelos indivíduos, permitia um acampamento dessas relações 
instituídas a partir da pia batismal para a família, ampliando esta teia de relações familiares, e que de 
fato, encontrou no Brasil, um campo propício para sua aceitação fortalecendo os dogmas da Igreja 
Católica.

Analisar os registros paroquiais é hoje uma das formas possíveis de mergulhar em um passado 
que, até então, parecia distante e permite nos aproximarmos de um universo de investigações sociais. 

Sabemos que são enormes as formas de exploração dos registros paroquiais como forma de 
reconstituição das relações mais íntimas da sociedade, melhor ainda, quando for possível cotejar 
estas curvas com informações à luz dos acontecimentos a m de possibilitar um quadro mais amplo 
de análise (NADALIN, 1994, p.64). 

Sheila de Castro Faria enfatiza que os “estudos demográcos da família, do cotidiano e das 
formas de produzir, quase todos necessitando de fontes cartorárias e paroquiais, não são em geral 
possíveis” (CASTRO, 1998, p. 26), exatamente pelas diculdades de pesquisá-las por serem fontes 
maçantes, encontradas ainda escondidas no interior do país e por não existir uma preocupação em 
conservá-las, além de se encontrarem muitas vezes escondidas em arquivos particulares, 
impossibilitando sua pesquisa.

O que faremos aqui é um exercício de leitura destas fontes mesmo que nelas estejam contidas 
análises ocultas, mas que através de cruzamento de dados é possível lê-las com olhar crítico e 
pormenorizado.

1.2 Registros de batismos e casamentos: alguns dados prévios

Noutro momento, tivemos oportunidade de trabalhar com batismos e casamentos 
relacionados aos grupos populacionais em geral, com dados coletados junto aos arquivos paroquiais 
da Matriz São Paulo, em Muriaé. Observamos um número grande de mães naturais ligadas aos grupos 
de escravos, numa média de 77,62%, porém, se somarmos toda população observamos uma 
mudança neste quadro, cerca de 17,02% dos lhos batizados são declarados naturais.

Com um reduzido número de casamentos de escravos, numa freguesia caracterizada por 
pequenos e médios plantéis, com raras exceções, o perl dos proprietários a levarem seus lhos a 
batizar apenas uma vez era na ordem de 58,4%, enquanto que os que levavam 22 vezes giravam na 
casa de 0,5%, ou seja, dois proprietários; e apenas um proprietário aparece com 33 escravos 
batizados, cerca de 3% do total geral. Esclarecemos que em todos os registros efetuados para 
batismos de escravos, prevalecia à superioridade de lhos naturais, independente do número de 
vezes que o mesmo senhor aparecia, o que denota esta característica para os lhos nascidos, 
independentes do tamanho da escravaria.
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Com relação aos apadrinhamentos há uma prevalência de livres apadrinhando escravos, tanto 
para os padrinhos como para as madrinhas, tanto para lhos de mães naturais como legítimas. Porém, 
chama-nos atenção o número de padrinhos com sobrenomes idênticos aos do proprietário.

Cerca de 57 casos, num total de 950 batismos de escravos, para os anos de 1850 a 1888, ou seja, 
aproximadamente 5,5% tinha como padrinhos algum parente do proprietário. De acordo com dados  
levantados por Rômulo Andrade, duas conclusões partem desta análise: 1ª. eram raras essas situações 
de parentesco; 2ª. ter padrinhos parentes do senhor, não constituíam, necessariamente, em 
passaporte para a alforria, já que apenas em dois casos o escravo é presenteado com a liberdade de 
pia. Portanto, um número reduzido se comparado ao total (ANDRADE, 1995).

Um dado interessante observado e que vale aqui ser frisado, é o número de casamentos 
consanguíneos entre a população livre, mesmo observando um grande número de casamentos em 
que o vigário não faz qualquer tipo de anotação sobre esta possibilidade, o que equivale a mais de 
90% dos casamentos efetuados. Casamentos consanguíneos são efetuados na sua grande maioria 
entre parentescos de 2º grau.

Mesmo não existindo uma preocupação com a preservação e permanência em adotar os 
sobrenomes dos pais no Brasil Império, não fechamos os olhos para a quantidade de uniões de casais 
que apresentam sobrenomes em comum, algo em torno de 31%, do total geral de 1814 celebrações. 
Um indicativo de que mesmo não sendo obrigatório o uso de adotar sobrenomes do marido, muitos 
casais que se uniam possuíam sobrenomes em comum, o que gera a suposição de possibilidade de 
parentesco não noticado pelo vigário.

Entendemos que o matrimônio era visto como uma questão patrimonial. Os casamentos entre 
parentes teriam, então, o objetivo de resolver, ou pelo menos tentar resolver, problemas de uma 
possível dispersão patrimonial. Os casamentos consanguíneos estavam ligados à posse da terra, 
mesmo que os nubentes não declarassem tal intenção na documentação consultada.

Observamos que as organizações familiares foram estratégias visíveis entre os abastados, entre 
os escravos, entre os nativos e entre os camponeses. Tais estratégias basearam-se na permanência da 
terra, na criação de laços de solidariedades, no apoio familiar e intrafamiliar, criando segurança e 
estabilidade em uma sociedade de concentração da riqueza em mãos de poucas pessoas. Desta 
forma, arranjar um bom casamento e ter um padrinho com prestígio social foi um mecanismo de 
manter-se rme aos olhos da Igreja e da sociedade. Possuir proteção de um padrinho era obter alguns 
benefícios que a própria categoria social pertencente não lhes possibilitava usufruir, ou mesmo, uma 
solidicação deste grupo.

Ao cruzarmos a documentação pesquisada, notamos a presença de alguns grandes 
proprietários de escravos com características econômicas variadas, como o Desembargador Antônio 
Augusto Bicalho Canêdo e Manoel Garcia de Mattos, que assumem um perl político e social na  
freguesia e que, consequentemente, reete nas relações sociais rmadas, seja através de casamentos 
consanguíneos, seja por apadrinhamentos. 

É sobre estes sujeitos que falaremos a seguir.

1.3 O universo das redes sociais rmadas por uma elite local: estudos de caso.

Agraciado pelo Imperador com o Título de Cavaleiro da Ordem da Rosa, Antônio Augusto 
Bicalho Canêdo foi um juiz inuente nas Minas Gerais e no Brasil. Filho do Comendador e Conselheiro 
Municipal, Manoel José da Silva Canêdo, e Balbina Honória Severina Augusta Carneiro Leitão, de 
origem portuguesa e espanhola, respectivamente. Veio para o Brasil junto de seus pais, Capitão José 
da Silva Canêdo e Angélica Neto da Silva, por volta do século XVIII, xando-se na região do Serro de 

4
Santa Bárbara e Barbacena, antigo Arraial da Borba do Campo (CANÊDO, 1983, p. 19 a 23).

Desembargador Canêdo concluiu sua formação de ensino básico em Barbacena, mas foi em 
Olinda que teve formação superior, recebendo o título de Bacharel em Ciências Jurídicas. De acordo 
com Letícia Bicalho Canêdo, “num Brasil agrário, escravista, despovoado, analfabeto e composto de 
elites jurídicas já deixa entrever a carreira que o levou de Juiz a Desembargador do Tribunal da 
Relação de Goiás, de Deputado Provincial à lista Tríplice para escolha de Senador” (CANÊDO, 1983. 
p.20).

Aos vinte e cinco anos de idade, após sua colação de grau, inicia sua carreira judiciária como 
promotor de justiça no Termo de Paraybuna. Em 1854, é nomeado Juiz Municipal de Órfãos, do Termo  
de Barbacena, mais tarde Juiz de Direito da Comarca de Parnaíba, e em 1862, é empossado Juiz de 
Direito da Comarca de São Paulo do Muriahé (MANOEL, 2015, p.176). 

Fora casado em dois matrimônios. O primeiro com Dona Antônia Severina Augusto, da qual 
deixa três lhos: Augusta da Silva Canêdo Alves Pequeno, Antonina da Silva Canêdo Moreira Penna e 
Christina Canêdo de Almeida Magalhães. E em segundo núpcias contraiu matrimônio com sua 
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sobrinha, Eudóxia Augusta de Oliveira Penna, que passa assinar depois do enlace, Eudóxia Augusta 
Canêdo, também nascida em Barbacena, lha de Guilhermina Teodolina, neta de Balbina Honória e 
do Comendador Manoel da Silva Canêdo. Segundo consta em seu inventário post-mortem, neste 
segundo casamento obtivera seis lhos, assim descritos: Antônio, Balbina, Agenor, Affonso, Christianno 
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e Guilhermina.

Desta família originou várias personalidades brasileiras, dentro de alguns casamentos 
endogâmicos bem-sucedidos e da monopolização das funções judiciais, administrativas e de 
segurança, se destacando o Visconde de Carandaí, Affonso Penna (Conselheiro do Império e mais 
tarde Presidente da República), Belisário Penna, médico sanitarista e Ministro interino da Educação e 
Feliciano Penna, senador da República (CANÊDO, 1983, p.22). 

Vemos assim, que o sujeito por nós analisado obteve uma educação renada para época, 
galgou altos cargos, tanto no judiciário, quanto político, seja como Deputado da Assembleia 
Provincial de Minas Gerais pelo Partido Conservador, seja presidente da mesma casa. Segundo dados 
colhidos, quando chegou a Muriahé ocupou as terras devolutas da Fazenda Barra Alegre que 
estavam em posse de um trançador de couros, o que não foi difícil reconhecê-las como legítimo dono. 

Conforme consta no seu inventário, Desembargador Canêdo foi um dos maiores proprietários 
de escravos da localidade, perfazendo um total de 103 escravos, possuía uma soma de monte-mor 
avultante de bens para a região, num total de 506:644$000 (quinhentos e seis contos, seiscentos e 
quarenta e quatro mil réis), somando com alguns poucos bens deixados em Barbacena. É o 
proprietário que mais aparece nos assentos de batismos de escravos, um total de 34 escravos 

6batizados.
Deste total, 30 escravos (88,2%) foram batizados como naturais e 4 (11,8%) como legítimos. Fica 

claro que, apesar de ser um grande produtor agrícola, com plantações de 86 mil pés de café, arroz, 
mandioca, cana-de-açúcar, feijão, milho e ser possuidor de 632 alqueires de terra e ainda 
instrumentos com todo o aparato, inclusive integrantes escravos para uma banda de música, 
prevaleciam às uniões tidas como ilegítimas. 

Porém, pouco tempo o juiz passava na cidade. De 1863 a 1865, dividia o seu tempo entre Ouro  
Preto, onde funcionava a Assembleia Provincial e Muriahé; e de 1868 a 1874, estava sempre na Corte  
exercendo seu mandato de Deputado no Parlamento. (CANÊDO, 1983, p.25). Acredita-se que estaria 
aí a causa de ele raramente aparecer apadrinhando ou testemunhando os sacramentos celebrados, 
nota-se que quem fazia esta função era sua esposa de segunda núpcias, Eudóxia Augusta Canêdo, 
ou mesmo seu genro e lhos, conforme analisaremos a seguir.

Dentre os apadrinhamentos de batismos celebrados pelo Desembargador, observamos a 
presença do mesmo em quatro celebrações, nas quais apadrinha três lhos de membros da elite local.   
Olintho, nascido à 03 de março de 1885 e batizado dia 27 de maio de 1885, lho do Dr. João 
Chrisóstomo Leopoldino de Magalhães e de Dona Helena Augusta Brandão de Guimarães. Fausto, 
nascido dia 07 de janeiro de 1881, recebendo os santos óleos dia 29 de junho de 1881, lho de 
Francisco Luis Vieira Maldonado e Dona Josephina Augusta de Lima Maldonado. Outra criança de 
nome e data de nascimento não identicado, batizada a dia 18 de abril de 1876, lha(o) do Capitão 
Antônio Carlos da Costa Carvalho e de Dona Maria Luísa Continho de Carvalho; e por m sua escrava 
Elisa, nascida dia 21 de outubro de 1876, lha natural de Rita, batizada no Natal do ano de 1876. Dona 
Eudóxia Canêdo se faz presente no batismo de Olintho e da criança de nome não identicado, 
enquanto que sua lha, Dona Balbina Augusta de Oliveira esteve acompanhando como madrinha de 
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Fausto e Dona Emília Augusta de Lima o acompanhou na celebração do batismo de Elisa.

Notamos através do cruzamento de dados alguns indícios importantes. Como frisamos 
anteriormente, Desembargador Canêdo era um homem político e de negócios, assim, sobrava pouco 
tempo para estar na freguesia, o que poderia justicar o número reduzido de apadrinhamentos de 
batismos, mas nem por isto insignicante. Em todas as celebrações, notamos um extrapolar do tempo  
determinado pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, por haver um tempo máximo 
entre o nascimento e o batismo da criança, pois deveriam ser batizadas até no máximo oito dias de 
vida. 

Mesmo que fossem encontradas nos livros de batismos anotações avulsas coladas ao livro 
justicando o lançamento posterior do batizado, e mesmo havendo por quatro vezes a presença de 
um representante legal com procuração em seu nome; acreditamos que em todos os batismos 
exibidos, com a presença do desembargador e da esposa, houve a espera de tempo para que o 
padrinho se zesse presente, o que pode indicar um respeito, poder e acordos, ou seja, a presença 
carnal do desembargador poderia ser uma exigência entre as partes. No caso do batismo de Elisa, 
lha de sua escrava, ao que indica não foi diferente, mesmo aproveitando o Natal para a celebração, 
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o que merece ser melhor investigado.
Em se tratando dos pais dos batizandos observamos membros da elite muriaeense, com 

exceção de sua escrava. Dr. João Chrysóstomo Leopoldino de Magalhães era lho de um grande 
comerciante e político local, o Tenente Coronel José Maurício de Magalhães. Fora juiz de paz, 
vereador, Presidente da Câmara e agente administrativo municipal entre os anos de 1881 a 1882. Dr. 
João Chrysóstomo exerceu no município altos cargos políticos, como Deputado Estadual na 
Assembleia Estadual, entre os anos de 1874 a 1875, Intendente do Município, entre 02 de janeiro de  
1893 a 31 de janeiro de 1894, além de excelente advogado, como consta nas atas da Câmara 
Municipal (MANOEL, 2015, p.78-87.v1).

Dentre os lhos do desembargador batizados, dois deles tem como padrinho o próprio Dr. João 
Chrysóstomo e num deles a madrinha foi sua esposa, Helena Augusta Brandão de Guimarães e noutro 
Dona Balbina Augusta de Oliveira. O que chama a atenção são as redes sociais rmadas entre as 
famílias Bicalho, Canêdo, Penna, Pinto, Alves Pequeno, Magalhães, além de outras; todas elas ligadas 
a uma elite local. Sua lha ou tia da criança, Dona Augusta Canêdo Penna e seu marido Domingos 
Moreira Teixeira Penna, consagram-se padrinhos de Maria, nascida à 27 de março de 1879 e batizada 
no dia 01 de junho de 1879. O mesmo acontecendo com Dona Balbina Augusta de Oliveira, Dona 
Augusta Canedo Alves Pequeno e Dona Maria Guilhermina de Oliveira Penna, as duas primeiras, lhas 
do desembargador do primeiro matrimônio e seus respectivos maridos. 

Em se tratando de batismos realizados por sua esposa sem a presença do Desembargador, 
noticamos seis batizados. Dois destes batismos são relacionados a suas enteadas e genros, Dona 
Augusta Canêdo Alves Pequeno e Augusto Pinto Alves Pequeno; Dona Antônia Augusta Canêdo e 
Domingos Moreira Teixeira Pereira e em nenhum dos dois casos celebrados nos prazos denidos pela 
Igreja. Um batizado é realizado oito meses após o nascimento e o outro, cinco meses depois. Um dado 
interessante coletado é que quatro das lhas batizadas tem o mesmo nome da madrinha e em quatro 
seu marido não está presente, mas é representado por um procurador legal.

Mesmo entendendo que as testemunhas de casamento não têm a mesma representação do 
batismo, não fechamos os olhos a este tipo de análise. No primeiro livro existente na Paróquia, 
observamos três presenças do Desembargador testemunhando casamentos, uma com seu genro, Dr. 
Augusto Pinto Alves Pequeno, casado com Dona Augusta Canêdo Alves Pequeno e outra com 
Generoso Furtado Leite, os dois ligados a elite local e um em que a fonte omite a outra testemunha; e 
por seis vezes no segundo livro de casamento, divide esta função com sua esposa, lhos e amigos. Ao 
que nos parece, sempre que o desembargador estava na cidade testemunhava casamentos, mesmo 
que em números reduzidos, o que também acontecia com os batismos.

Procuramos a presença de outro morador da freguesia que tivesse uma representação social e 
econômica na freguesia. Seguindo o mesmo parâmetro acima, optamos, então, para o segundo 
maior proprietário de escravos que aparece nos livros de batismos, Manoel Garcia de Mattos. 

Manoel Garcia de Mattos teve um papel importante na freguesia por nós analisada. Quando 
da instalação da Câmara Municipal de Muriahé, em 1866, fez parte do grupo de cidadãos eleitos para 
compor a corporação de representantes do município, entre os anos de 1876 a 1868, exercendo o 
cargo de Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal da localidade, e entre os anos de 1872 
a 1874, ocupou o cargo de vereador suplente aos 64 anos de idade.

De descendência portuguesa, lho de Francisco Garcia de Mattos e Dona Anna Francisca 
8Pires , na região de Chapéu D`Uvas - Juiz de Fora, possuía uma prole de sete irmãos: Manoel Garcia de 

Mattos, Francisco Garcia de Mattos Júnior, Joaquim Garcia de Mattos, Antônio Garcia de Mattos, Rita 
Francisca Pires e Maria Francisca Pires. De acordo com Elione Silva Guimarães, Francisco Garcia de 
Mattos não era um proprietário produtor de gêneros agrícolas, mas era tropeiro de prossão e pelo 
visto, seus lhos que se espalharam pela região da Zona da Mata mineira, também tiveram a mesma 
função econômica, pelo menos no que diz respeito a Manoel e Francisco, ambos residindo em São 
Paulo do Muriahé (GUIMARÃES, 2004; MANOEL, 2015).

Consultando o inventário post-mortem de Manoel Garcia de Mattos, nota-se um total de dez 
lhos quando da abertura do documento, em 1879: Dona Ana Thereza de Jesus, casada com 
Cândido José Cerqueira, Dona Antônia Maria de Jesus, casada com Antônio Pinto Monteiro, Dona 
Maria Thereza de Jesus, casada com Francisco Antônio, Dona Rita Maria de Jesus, casada com Firmino 
Corrêa de Almeida, Dona Maria Verônica do Sacramento, casada com Domingos Pereira da Silva, 
Dona Euciana Maria de Jesus, casada com Francisco Pereira da Silva, além dos lhos solteiros, 
Francisco Garcia de Mattos, Mariano Garcia de Mattos, Joaquina Maria de Jesus e Marcelino Garcia 

9de Mattos
Consultando seu inventário post-mortem, notamos que as tropas também se faziam presentes. 
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São ao todo noticados entre bestas, burros e cavalos, 51 animais. Mas ao que indica, nosso sujeito era 
um grande investidor em seus negócios, pois, além dos muares, possuía 21 cabeças de gado, 31 

10escravos , além de uma plantação de milho, cana-de-açúcar, 8 mil pés novos de café, 28 mil pés de 
café em bom estado e 14 mil pés de café velho, além de senzalas, casas na cidade, na fazenda, 
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moinho de limpar café, etc.  Notamos, então, que Manoel Garcia de Mattos, além de inuente 
político da região, fora alguém bem resolvido economicamente. 

Este senhor, por 22 vezes, aparece nos livros de batismos de escravos como proprietário de 
escravos. Fazendo uma análise desses lhos, onze deles são do sexo feminino e onze do sexo 
masculino. Do total apadrinhando observamos uma equiparação entre padrinhos livres e escravos. 
Dez padrinhos livres, dez padrinhos escravos, dentre estes, dois do mesmo plantel e dois casos são 
indenidos. Para as madrinhas observamos uma pequena superioridade para madrinhas escravas. Do 
total analisado oito são livres, treze são escravas e um caso é indenido. Das madrinhas, sete são do 
mesmo plantel dos batizandos. Com relação ao nascimento desses escravos, quinze deles são lhos  
legítimos e sete são lhos naturais.

Em se tratando dos batismos de seus lhos, nossa fonte só nos permitiu vislumbrar três de seus 
lhos: Mariano, batizado a 08 de novembro de 1858, sendo padrinhos seu tio, Mariano Garcia de 
Mattos, e Dona Antônia Maria de Jesus; Joaquim, nascido à 13 de agosto de 1864 e batizado vinte e 
um dias após seu nascimento, dia 4 de setembro de 1864, por Sebastião Pinto Monteiro e Dona Maria 
Cândida Teixeira; e Rita, batizada dia 20 de março de 1853, por João Francisco Cerqueira e Marianna 
Cândida Cerqueira. Os dois últimos padrinhos são irmãos de seus genros, Cândido José Cerqueira e 
Antônio Pinto Monteiro. 

� Nos casos em que o marido não está presente nos batismos é substituído por lhos e por 
membros da elite local, como o advogado Luiz Orozimbo Alves de Mesquita. Deste total, identicamos 
vinte e um lhos legítimos e um órfão, em que não apresenta nome do pai e nem da mãe, porém, sem  
qualquer tipo de observação do vigário. Dentre os vinte e dois casos, onze apresentam data de 
nascimento e de batismo, em apenas um deles ultrapassa um mês entre o nascimento e o batismo. 

Por dez vezes, Manoel aparece como testemunha de casamento, dividindo esta função com o  
Dr. Luiz Orozimbo Alves de Mesquita e seu lho, Francisco Garcia de Mattos e outros membros da 
sociedade local.

Vemos, assim, que Manoel Garcia de Mattos tinha um perl diferenciado em sua escravaria em 
relação ao Desembargador pela prevalência de lhos legítimos, o que pode estar ligado a sua 
religiosidade, como é frisado por Joel Peixoto Manoel.  O que vale dizer é que tanto ele quanto a 
esposa tem uma representação social representativa nos apadrinhamentos de batismo ou como 
testemunha de casamento, o que não quer dizer que o juiz era um desconhecido em suas redes 
sociais.�

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo procurou analisar as relações econômicas e sociais gerenciadas por dois membros 

da elite muriaense: Antônio Augusto Bicalho Canêdo e Manoel Garcia de Mattos, ambos políticos 
inuentes e grandes comerciantes. Ao que consta, a linhagem familiar do Desembargador Canêdo 
deu a ele uma educação de qualidade o que pode ter sido uma das causas dele galgar postos 
políticos mais altos a nível regional e nacional, enquanto que Manoel Garcia de Mattos, por mais que 
notamos evidências de que havia entre ele e seus negociadores um contato intenso com a Corte, isto 
não foi suciente para obter maiores cargos públicos.

Os números apresentados nos permitem a visualização de certas tendências que dominaram a 
prática do compadrio na freguesia analisada, mesmo que seja baseado na amostra de dois estudos 
de casos. Estes sujeitos buscavam sempre apadrinhar grupos de pessoas do mesmo nível social, 
mesmo aparecendo alguns apadrinhamentos de escravos, feitos por eles ou por familiares destes. O 
padrinho de seus lhos eram, originalmente, pessoas também com posses ou títulos, ou mesmo pessoas  
do mesmo grupo familiar que o seu, seja irmão, lho mais velho ou sobrinho.

Mesmo que não tenha sido objeto direto desta pesquisa, cruzamos algumas vezes com o 
circuito matrimonial e notou-se a presença de alianças que conjugavam enlaces endogâmicos e 
exogâmicos, muito comum entre os familiares das famílias, Canêdo, Bicalho, Penna, como estratégia 
de ascensão e enraizamento social, ou mesmo mecanismo de manutenção de poder e prestígio 
social. 

São Paulo do Murahé se dene como freguesia em que uma elite determinava costumes, 
regras, ações, mas nem por isto foi impossível ampliar as redes sociais dos mais simples, como pobres e 
escravos. De acordo com nossa análise, os lhos serem naturais ou não independeriam do tamanho 
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da escravaria, como apresentado em nossa pesquisa, por haver uma predominância de lhos 
legítimos no plantel de Manoel Garcia de Mattos, enquanto que o inverso se via na escravaria do 
Desembargador. 

O papel social assumido por Eudóxia Canêdo parece evidente. Seja como madrinha, seja 
como proprietária de escravos que na falta do marido tinha que assumir a função de gestora dos 
negócios do mesmo. São novas hipóteses que se abrem para novas pesquisas.

NOTAS
1 Para maiores detalhes, ver: ANDRADE, Rômulo Garcia de. Limites impostos pela escravidão à comunidade 
escrava e seus vínculos de parentesco: Zona da Mata de Minas Gerais, século dezenove. A subjetividade do 
escravo perante a coisicação social própria do escravismo. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 1995. FREIRE, 
Jonis.  Compadrio em uma freguesia escravista: Senhor Bom Jesus do Rio Pardo (MG), 1838-1888. XIV Encontro de 
Estudos Populacionais, ABEP. Caxambu, 2004. ANDRADE, Vitória F.Schettini de Andrade. ANDRADE, Vitória 
Fernanda Schettini de. Batismo e apadrinhamentos de lhos de mães escravas. São Paulo do Muriahé, 1850-1888. 
Dissertação de Mestrado: USS. Vassouras, 2006. BRUGGER, Sílvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e 
sociedade (São João Del Rey – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007. Dentre outros.

2 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O homem cordial. In: Raízes do Brasil. SP: Companhia das Letras, 1999.
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Livros de Batismos da Matriz São Paulo, 1850-1888.

7Livros de Batismos da Paróquia São Paulo, 1850-1888.

8Contrariando Joel Peixoto Manoel (p19), de acordo com Elione Silva Guimarães, Francisco Garcia de Mattos, 
pai de Manoel Garcia de Mattos, fora casado primeiramente com Dona Anna Francisca Pires, e não Dona Maria 
Tereza de Jesus.
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11Inventário post-mortem de Manoel Garcia de Mattos. Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, Muriaé. Maço 
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 SOCIABILIDADES URBANAS: 
MEMÓRIAS SOBRE FESTIVIDADES 

RELIGIOSAS EM CÁCERES/MT (PRIMEIRA 
METADE DO SÉCULO XX)
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RESUMO
As sociabilidades estabelecem-se mediante um conjunto de relações tecidas 
pelos indivíduos e as formas como estas se concretizam nos mais distintos 
espaços, como nas escolas, igrejas, praças, bares, festividades, entre outros, 
são rmadas mediante as relações tecidas por estes indivíduos em suas vidas 
cotidianas. Desse modo, o objetivo desse trabalho é analisar as memórias de 
moradores de Cáceres/MT sobre algumas festividades religiosas que ocorriam 
em Cáceres/MT na primeira metade do século XX, a saber, São Benedito, São 
João,  D iv ino Espí r i to Santo,  bem como eventos  que ocorr iam 
concomitantemente a elas, como as touradas e cavalhadas.  Tais festividades 
religiosas traziam momentos de rupturas ao movimento regular das cidades, na 
medida em que se constituíam nas principais festividades das mesmas, as ruas 
da pequena urbe eram tomadas por um verdadeiro espetáculo, as procissões, 
as esmolas, missas, as danças a beira das ruas. Toda cidade envolvia-se nesses 
eventos, cantando, rezando, dançando, enm divertindo-se.

Palavras-chave:Memória. Sociabilidades. Festividades religiosas.

ABSTRACT
The sociability are established by a set of relationships woven by individuals and 
the ways these are realized in the most different areas, such as in schools, 
churches, squares, bars, festivals, among others, are fastened by means of 
relationships woven by these individuals in their everyday lives. Thus the object in 
this paper is to analyze the memories of the Cáceres citizens about some of 
religion festivals occurred in Cáceres in the rst half of the twentieth century, 
namely St. Benedict, St. John, the Holy Spirit, comes as events occurring 
concurrently to them, such as bullghting and “cavalhadas”. The religious 
festivities brought moments of ruptures to the regular movement of the city, to 
the extent that it constituted the main festivities of the same, the small cities 
streets were taken by a real spectacle, processions, almsgiving, masses, dances 
on the verge of streets. The entire city gets involved in this event, singing, 
praying, dancing, in short having fun. 

Keywords: Memory. Sociability. Religion Festivities.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O
 objetivo desse texto é discutir alguns espaços de sociabilidades, mais propriamente as festas 
de santos que ocorriam em Cáceres/MT, na primeira metade do século XX, a partir das 
narrativas orais de uma parcela de moradores desta cidade. Pelas narrativas orais foi possível 

perceber como se conguraram as vivências e experiências dos sujeitos no universo citadino de 
Cáceres, se expressando de múltiplas formas, resultantes da mistura de variadas culturas, etnias, 
grupos sociais, ao mesmo tempo em que demarcavam espaços de convivências especícas de cada 
grupo social. As memórias revelaram percursos, espaços e as mais variadas sociabilidades que aí se 
uma gama de redes de interação que se estabeleciam pelos diversos espaços da cidade, como a 
casa, rua, clubes, jardins, nesse texto é dado enfoque às sociabilidades religiosas. 

Os relatos orais revitalizam os narradores, na medida em que possibilitam a estes tanto produzir 
como atribuir signicações aos tempos vividos. As narrativas permitiram conhecer os mais distintos 
espaços urbanos, que no decorrer do tempo se tornaram inexistentes, revelam ainda 
comportamentos, costumes, hábitos, valores, enm, uma série de símbolos do tempo vivido pelo 
narrador. Compreendo que os relatos orais possibilitam construir uma versão plausível sobre 
determinado acontecimento/evento/, bem como as vivências do narrador, no entanto, há que se 
levar em consideração os interesses envoltos no processo de rememoração. É nesse sentido que 
“construir narrativas acerca dos eventos passados não é copiar, imitar “tal como foi”, mas um ato 
criativo, produtor de efeitos de encenação, que reúne e congura os múltiplos eventos passados na 
tessitura das tramas, conferindo-lhes inteligibilidade. Em última instância, cria a vida no território dos 
mortos” (GUIMARÃES NETO, 2006, p. 146).

O ato de narrar é criador, pois desenha os espaços em que transitam os moradores das cidades, 
da mesma maneira em que as imagens produzidas sobre as ruas, becos, praças e etc. revelam 
também suas histórias. Seus moradores mediante o trabalho de rememoração “subordinam a 
conguração gráca urbana a uma representação em que a vida, nos detalhes, nas “artes do fazer”, 
é recoberta em seus múltiplos signicados culturais” (GUIMARÃES NETO, 2006, p. 151). É nesse processo 
de rememoração que os narradores tecem uma teia de signicações simbólicas aos espaços, tanto 
público como privado. Quanto a descrição dos espaços nos relatos orais, os mesmos trazem à tona, as 
marcas dos acontecimentos, conguram paisagens em que os sujeitos históricos habitam. Para tanto, 
as lembranças enquanto fonte para reconstituição desses espaços permite vislumbrar 

uma “outra espacialidade”, podendo ser compreendida em diferentes dimensões 
temporaiss, multiplicando o campo das imagens- referentes aos espaços frequentados e 
vividos (...) os trajetos diários de cada um dos homens, e de todos- desenham e 
redesenham a memória social, passos que projetam um destino oscilante, difícil, 
conitante (GUIMARÃES NETO, 1996, p. 213).

Os “lugares da cidade” por se constituírem em espaços das experiências humanas, com suas 
complexidades tecidas por feixes de singularidades expressam na memória das pessoas que deles se 
apropriam a ressignicação do vivido e se constituem também enquanto “lugares de memória” 
(NORA, 1993, p. 13), que “nascem e vivem do sentido que não há memória espontânea, que é preciso 
criar arquivos (...)”, enm, criar lugares para que a memória possa se manter viva. Constituindo 
enquanto verdadeiros patrimônios culturais, projetam-se simbolicamente atrelando-se a um passado 
vivo, marcando a presença ao mesmo tempo em que reforça os laços identitários do lugar (ANDRADE, 
2008).

Para Halbwachs (2003) a memória é um processo de reconstrução, devendo ser considerado 
em dois sentidos; o primeiro refere-se ao fato de que não se trata de uma repetição linear dos 
acontecimentos e vivências no contexto de interesses atuais; por outro lado, se diferencia dos 
acontecimentos e vivências que podem ser evocados e localizados em um determinado tempo e 
espaço envoltos num conjunto de relações sociais. A partir dessas considerações, proponho mediante 
as narrativas orais analisar o que chamo de sociabilidades religiosas, isto é, as festas de santos e 
concomitantemente a elas, as touradas e as cavalhadas que ocorriam em Cáceres/MT na primeira 
metade do século XX.  

ESPAÇOS CITADINOS E SOCIABILIDADES
Muito além de sua denição por aspectos físicos e históricos, as cidades também se constituem 

por acontecimentos que reúnem experiências humanas com singularidades sociais próprias de cada 
indivíduo que se reconhecem e se validam nos grupos de pertencimentos. Os relatos orais 
possibilitaram redesenhar os espaços de Cáceres sob o olhar de seus frequentadores, além de mostrar 
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as impressões que estes possuíam/possuem sobre os mesmos, que até então haviam sido ignorados 
pelos documentos e histórias ociais.  

Os mais variados grupos sociais que transitam na cidade procuram representar o “real” de 
acordo com suas perspectivas e interesses, que de certa maneira também são contraditórios e 
divergentes, na medida em que as relações sociais que se estabelecem nos espaços citadinos são 
determinadas historicamente. Sendo capazes de fornecer elementos para compreensão dos desejos 
e projetos de seus moradores, captar e investigar práticas e comportamentos dos citadinos, permitem 
ainda dar visibilidade à aspectos de suas vidas cotidianas como os modos de viver, morar, trabalhar, 
se divertir, que não são contemplados nos relatos de história ocial das cidades. 

Os espaços se constituem enquanto parte das relações sociais tecidas nas cidades. Isso permite 
assinalar que estes não podem ser pensados apenas como cenários, mas como organismos formados 
a partir das relações estabelecidas pelos indivíduos que neles habitam com as mais diversas 
perspectivas. Dessa maneira, a urbe é então

passível de leituras através de sua disposição cartográca, dos agentes produtores do 
espaço e de sociabilidades, das segregações dos sujeitos, dos sentidos e de outros temas 
possíveis, pois múltiplos podem ser os olhares direcionados para as cidades e suas 
histórias escritas em seu espaço e nas práticas de homens, mulheres e crianças que as 
habitam (MEDEIROS NETA, 2011, p.14). 

A cidade e suas experiências de urbanidade são possuidoras de sociabilidades, que ocorrem 
nos seus mais variados espaços e se constituem como produto dessas práticas. Estas, possuem uma 
função socializadora e são revestidas de educabilidades, pelas quais se moldam valores e estilos de 
ser e estar visto que a cidade possui um papel social advindo da experiência de urbanidade, das 
práticas e vivências estabelecidas pelos sujeitos. Nesse sentido, as sociabilidades aqui trabalhadas 
dizem respeito aquelas desenvolvidas nos espaços urbanos de Cáceres nas primeiras décadas do 
século XX, ocorrendo como resultado das vivências e relações sociais estabelecidas pelos mais 
distintos sujeitos sociais. Cada sujeito em seu tempo, a partir de seu grupo social, vive experiências 
diferenciadas, isso signica que as sociabilidades nos espaços citadinos apontam para diferentes 
condições de construção do meio social e de vivências, ao passo em que os modelos 
comportamentais dos indivíduos em um determinado grupo se ajustam na medida do possível às 
realidades materiais (MEDEIROS NETA, 2011).

Pelos espaços da cidade que as narrativas orais possibilitam conhecer, percebe-se que os 
comportamentos humanos, tanto individuais como coletivos, conguram a dinâmica social urbana, 
nesse sentido, as diversas práticas de sociabilidades que se povoam de signos e habitam os labirintos 
sociais são também perceptíveis através das narrativas das pessoas. Os cantos, becos, avenidas, ruas, 
jardins, brincadeiras, entre tantos outros espaços e práticas que compõem a cidade são visíveis 
mediante a memória daqueles que percorreram esses lugares, viveram, viram e compuseram os 
círculos de interações estabelecidos nesses espaços.

As sociabilidades se constituem em formas de associação no qual os sujeitos desejam estar 
juntos, com o objetivo de terem um momento sociável sem quaisquer outros objetivos ou interesses 
para além desses. Para o sociólogo alemão Georg Simmel (1997), a sociabilidade resulta do processo 
de interação entre os sujeitos na sociedade, a mesma seria o resultado da sociação que se constitui na 
maneira pela qual os indivíduos se agrupam em unidades que correspondem aos interesses comuns. 
Nessa perspectiva a sociabilidade seria então, uma forma de sociação. Constitui-se ainda pela 
maneira na qual os indivíduos agrupam-se em unidades que satisfazem seus interesses comuns, sejam 
temporários ou duradouros, conscientes ou inconscientes. A partir do momento em que o indivíduo se 
encontra em uma sociedade, mediante aquilo que Simmel (1997) denomina de impulsos/interesses 
passa então a desenvolver conteúdos e interesses, que podem ser tanto materiais e/ou individuais, 
proporcionando o processo de sociação. Para o autor, a maneira como esse processo de sociação se 
desenvolve, passa a existir por si mesma. Este processo se constitui na sociabilidade. 

Dessa maneira, interesses e necessidades especícas fazem com os sujeitos se agrupem em 
determinados espaços compartilhando os mesmos ideais. Todas as formas de sociação se 
caracterizam por um sentimento comum entre seus membros, ao mesmo tempo em que a satisfação 
obtida na interação também constitui parte do processo. A denição simmeliana de sociabilidade foi 
empregada aqui no intuito de analisar as diversas maneiras de interação entre sujeitos e grupos que se 
estabelecem e se relacionam nos espaços citadinos mediante de redes de associação que incluem 
amigos, irmãos, vizinhos, colegas e chegados, o que não signica ausência de conitos, interesses 
especícos e lutas por armação e distinção, entre membros do mesmo círculo social, como já foi 
assinalado. 
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Para Medeiros Neta (2011) as sociabilidades remetem para as realidades sociais relativamente 
vericáveis na vida social e sua prática organizada, pois a sociabilidade é a forma principal da vida 
sociável. Por sua vez, essa possui então, dois sentidos: 

Um mais amplo, envolvendo formas mais gerais de relações sociais, e outro mais restrito, 
referido às formas especícas de conivência com os pares. Na primeira concepção 
considera-se uma associação espontânea sem quaisquer regras preestabelecidas e, na 
segunda acepção atenta-se às ações ditadas por normas, regulamentos, estatutos, 
com caráter de permanência e um local xo (MEDEIROS NETA, 2011, p.64).

As sociabilidades ocorrem nos espaços urbanos enquanto resultado das vivências e relações 
sociais estabelecidas pelos indivíduos em sociedade. Cada sujeito em seu tempo e em sociedade vive 
experiências diferenciadas a partir do grupo social que possui como referência. Nessa perspectiva, as 
sociabilidades nos espaços citadinos apontam para uma multiplicidade de condições na construção 
do social e de vivências, pois os modelos de comportamento mais ou menos se ajustam as realidades 
materiais de cada um. 

As mais diversas memórias encontram-se presentes no tecido urbano, transformando seus 
espaços em lugares únicos ao mesmo tempo em que denota um forte valor afetivo tanto para os que 
neles vivem, tanto para quem apenas os visitam, lugares que apenas não possuem memória, mas que 
grupos signicativos da sociedade, os transformam em verdadeiros “lugares de memória” (GASTAL, 
2008). As narrativas são importantes registros que possuem como ponto de partida as lembranças, 
eternizam lugares como referências para revisitação do passado, ao passo em que carrega em si “os 
mais diversos sentimentos documentados e aorados em narrativas, sonhos e percepções” (GASTAL, 
2008, p. 57), que escapam ao documento escrito. 

Os comportamentos humanos tanto individuais quanto coletivos conguram a dinâmica social 
urbana; a cidade se torna visível pelas relações que estabelece entre as pessoas, os lugares e os 
acontecimentos do passado. Cada pessoa rememora uma cidade a partir da sua concepção e a 
constrói mediante as diferenças e contextos em que habita num espaço citadino, ato este que 
Calvino (1990, p. 17) dene como “sem guras e sem formas” preenchida pelas cidades que cada 
indivíduo possui dentro de si, e externaliza em suas práticas cotidianas pelos múltiplos espaços que 
percorre e pelos sentidos que emite.

A arquitetura das signicações da cidade de Cáceres ganha movimentos multifacetados, nos 
relatos de memória de pessoas que contaram suas experiências de vida, as narrativas expressam uma 
cidade mediada pelas relações simbólicas, que também institui tempos de vida, possibilita conhecer 
os espaços de convivências sociais, bem como as estratégias de uso e as diferentes signicações que 
legitimam ou não os lugares da cidade.

É possível armar que embora as sociabilidades ocorram sem nenhum outro interesse ou 
propósito se não a interação, isto é, o objetivo de estar em um momento sociável entre os indivíduos, 
Simmel (1997) aponta que a sociabilidade entre membros de grupos sociais diferentes é “inconsistente 
dolorosa”, ou seja, as sociabilidades só se efetivam entre membros pertencentes a um mesmo grupo 
social, como já foi discutido. O que pode ser percebido nas narrativas, visto que quando se reportam a 
espaços de convivência social, os narradores demarcam o grupo social em que pertenciam, 
permitindo ainda através dos espaços que descrevem, das sociabilidades que participam, identicar 
o grupo social em que pertencem. A rememoração do passado passa pela escolha da forma como 
as pessoas desejam que outros percebam espaços e acontecimentos e dessa forma são verbalizados 
como verdades acontecidas.  O ato de contarem suas vivências cria artifícios que produzem 
encontros dos narradores consigo mesmo quando recriam no passado as experiências da própria 
vida.

Pensar a sociedade e as relações dos habitantes com a cidade nas mais diversas facetas da 
vida urbana implica em compreender também o fato de que a relação dos homens com o meio 
físico-social altera as sociabilidades urbanas, que em si possuem uma função formativa, sendo ela 
instituidora de educabilidades, na medida em que são revestidas de comportamentos e valores 
próprios. Mediante os espaços e práticas de lazer, os indivíduos podem trocar vivências e experiências 
de estarem juntos coletivamente. Momento em que cada indivíduo deve garantir ao outro aquele 
máximo de valores sociáveis compatível com o máximo de valores recebidos por esse indivíduo 
(BARRAL, 2012).

O homem sociável, pensado por Simmel (1997) pressupõe que este indivíduo enquanto 
partícipe das sociabilidades não tenha nenhum outro objetivo a não ser a interação, no entanto, o 
mesmo autor assinala que ao penetrar nos espaços de sociabilidades o indivíduo perde todas as suas 
qualicações de sua personalidade, na medida em que precisa se atentar para as “exigências” do 
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grupo. Para Simmel (1997, p. 172) o princípio de sociabilidade deve ser entendido como “axioma de 
que cada indivíduo deveria oferecer o máximo de valores sociais (...) compatível com o máximo de 
valores que o próprio indivíduo recebe”. 

NA CIDADE, AS SOCIABILIDADES: TOURADAS, CAVALHADA E FESTAS DE SANTOS 
Espetáculo típico da Espanha, a tourada surgiu em meados do século XVII com o objetivo de 

representar o triunfo do povo, foi nesse momento que o antigo esporte antes reservado aos heróis e a 
aristocracia, passou a ser um divertimento também para as categorias populares (MOZER, 2010). A 
tourada é um espetáculo considerado por muitos como sangrento no qual um toureiro enfrenta um 
touro dentro de uma arena, na maioria das vezes o touro acaba sendo morto de maneira cruel e sua 
carcaça é arrastada para fora da arena e sua carne é vendida aos açougues locais. A luta toda 
possui em média 20 minutos de duração.

As touradas são compostas por quatro etapas, a corrida, que consiste em correr para provocar 
o touro, em geral utilizando-se uma capa vermelha, ou outra cor vibrante, a segunda a sorte de varas, 
é quando o touro recebe três espetadas em seu corpo, e logo após inicia-se a terceira, a chamada 
sorte das bandeirinhas, que são sardos revestidos de papel colorido, sendo lançados cerca de seis 
bandeirinhas no animal. A última parte é a sorte de matar, em que deve ser realizada apenas pelo 
toureiro experiente na prática (MOZER, 2010).

A tourada constitui em um espetáculo na Espanha, Portugal, França e em países da América 
Latina, como México, Peru, Venezuela entre outros. No Brasil, entre o nal do século XIX e início do 
século XX, as touradas foram muito comuns acontecendo em várias regiões, inclusive Cuiabá e 
Cáceres, e só foram proibidas em 1934. Trazidas para Mato Grosso pelos portugueses, as touradas 
chegaram a Capitania logo após a elevação de Cuiabá à condição de vila em 1727 compondo as 
atividades do calendário, sobretudo de festas religiosas da Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 
ocorrendo no fechamento da Festa do Senhor Divino. Seguindo a tradição portuguesa, não era 
permitido matar o touro, como era costume nas touradas espanholas. 

Como mencionado acima, as touradas foram muito comuns na cidade de Cáceres, o evento 
reunia grande parte da população da cidade, conforme consta nas narrativas o espetáculo era 
realizado na Praça Duque de Caxias, com duração de até dois dias. Na maioria das cidades, as 
touradas eram realizadas em festas populares, em Cáceres o evento ocorria durante a festa do Divino 
Espírito Santo. 

Tidas como violentas, as touradas passaram a receber muitas críticas por parte de alguns 
membros da sociedade, tais críticas não decorriam no sentido de luta pela defesa dos animais que 
sofriam e muito durante o espetáculo, mas sim devido a concepção de que as touradas passaram a 
ser sinônimo de atraso, selvageria, em contraponto com as novas sociabilidades que os espaços 
citadinos possibilitavam. Nas falas de alguns entrevistados aparecem essa associação das touradas 
com a violência e a selvageria, como por exemplo, nos relatos de Sr. José Duarte, um morador de 
Cáceres de 85 anos e que assistiu vários desses eventos, arma que a “tourada era violenta”, em 
contrapartida, as cavalhadas eram tidas como mais “civilizadas” na medida em que não 
empregavam tanta violência, sobretudo com os animais.  

As narrativas também dividem os argumentos quanto aos frequentadores do evento, alguns 
entrevistados armam que o espetáculo era assistido tanto pelas elites como por populares. No 
entanto, havia a divisão de espaços entre elites e populares, como por exemplo, a disposição odos 
camarotes, os de maior conforto e com uma melhor vista para o espetáculo eram destinados para 
aqueles que dispunham de recursos para pagarem um valor mais alto e logo embaixo cavam os 
populares em camarotes mais desconfortáveis, havia também um camarote reservado somente para 
o festeiro, isto é, para aquele responsável pela organização do festejo. O Sr. Lúcio Morais faz algumas 
revelações sobre o evento. 

A tourada era dois dias, lá na praça Duque de Caxias. Tinha o Curro, grande, né? do 
tamanho dessa praça, cercada e em cima os palanques e embaixo os camarotes, eram 
pessoas mais humildes, em cima eram das famílias que alugavam; tinha o camarote do 
festeiro que chegava lá dentro de um quadro, com uma banda de música tocando 
atrás, subia lá com um bandeira do Senhor Divino e cava lá no palanque (MORAIS, 
2005)1. 

A disposição das pessoas para assistir ao evento em camarotes especícos de acordo com sua 
condição social e econômica, não consistia em uma realidade exclusiva de Cáceres, mas uma 
característica própria do evento, conforme mostra os estudos de Mozer (2010), no qual segundo a 
autora, eram oferecidos distintos lugares na arena em que ocorreria o evento, em que os lugares a 
sombra e mais confortáveis eram destinados as pessoas de posses e aos presidentes das touradas, 
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enquanto que os assentos mais desconfortáveis e em geral ao sol, eram destinados ao público em 
geral.

Outra moradora, D. Eloise Paiva pertencente a elite política e econômica da cidade, arma 
que o evento era destinado ao “pessoalzinho humilde” da cidade, no entanto, a armação dada 
pela entrevistada, de acordo as informações emitidas pela mesma ao longo dos relatos, pode-se 
conjecturar esta ligação que a entrevistada estabelece entre as touradas (vista por muitos como 
cruel) e os populares, se dá no sentido de (re)armar que estes, são em sua essência, “ bárbaros” e 
coniventes com um espetáculo cruel, ao mesmo tempo em que busca desvincular as elites da 
participação nesse tipo de evento, quando na verdade se sabe que as mesmas eram tão presentes 
quanto os populares. 

Mediante as narrativas não foi possível identicar até quando as touradas zeram parte das 
sociabilidades dos moradores de Cáceres, no entanto, partindo da formulação de que as touradas 
em geral eram associadas a barbárie e a violência, “uma fábrica de assassinos” (CAMARGO, 2005) a 
partir do momento em que o evento passou a ser proibido no Brasil, na década de 1930, penso que em 
Cáceres a continuação da prática não durou muito tempo, tendo em vista que a cidade buscava 
excluir tudo que remetesse ao “barbarismo” e a “selvageria”, era preciso sobretudo, banir aspectos 
culturais que demonstravam atrasados. 

Os entrevistados utilizaram extensamente a memória individual para falar sobre 
acontecimentos que consideraram dignas de lembrança para construir uma memória coletiva e 
social da cidade, entre esses eventos, estão ainda as festas religiosas, como Divino Espírito Santo, São 
Luiz e São João, que se constituíram em grandes eventos, mobilizando grande parte da população, 
desde a organização e principalmente nos festejos.

No que diz respeito as festas religiosas, uma das mais grandiosas e populares de Cáceres no 
início do século XX era a festa do Divino Espírito Santo, que pode ser identicada como festa de 
celebração a Pentecostes, isto é, a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Originária de Portugal, a 
festividade foi amplamente difundida durante o século XVII sob forte inuência dos franciscanos, além 
de contar com o patrocínio da Coroa e pelas categorias sociais mais abastadas, caracterizando-se 
pelos “cortejos e cerimoniais ricos e suntuosos, com espetáculos impressionantes; e implementação 
desse culto, preferencialmente em zonas de inuência dos grandes centros” (ABREU apud SOUSA; 
ERTZOGUE, 2013, p. 104).

Para Le Goff (1990) o calendário vai muito além do campo histórico, estando mais ligado ao 
quadro do funcionamento da sociedade, revelando a tentativa humana de dominar o tempo 
natural. Como objeto cientíco e cultural, está mais ligado a crenças do que as observações 
astronômicas, dependendo mais da dimensão cultural das sociedades. O calendário se constitui no 
“produto e expressão da história: está ligado às origens míticas e religiosas da humanidade (festas), 
aos progressos tecnológicos e cientícos (medida do tempo), à evolução econômica, social e cultural 
(tempo do trabalho e tempo de lazer)” (LE GOFF, 1990, p. 13). E nessa construção cultural do tempo, as 
festas cristãs encontram espaços para ressurgirem em diferentes dias do ano. É sabido que desde o 
início do cristianismo o culto aos santos constitui uma das principais manifestações que envolvem as 
crenças e práticas dos éis e devotos.

A festa do Divino chegou ao Brasil mediante a colonização portuguesa. As referências no que 
diz respeito às origens das festas do Divino no Brasil são muito escassas e não muito precisas, entretanto, 
Sousa e Ertzogue (2013) assinalam que a introdução dessa festividade data do período entre o 
primeiro e o terceiro quartos do século XIX, embora em algumas regiões a mesma parece ter sido 
introduzida em meados do século XVIII. 

Nas narrativas a festa do Divino aparece como um dos principais eventos festivos de Cáceres, a 
organização cava a cargo dos chamados festeiros também denominados de imperador e imperatriz 
do Divino, isto é, algumas pessoas, em geral uma família que cava encarregada de organizar a 
festividade, provendo tudo quanto fosse necessário. Embora esses festeiros fossem os responsáveis, 
uma espécie de gerentes, a promoção de um evento na dimensão da festa do Divino, demandava 
uma grande quantidade de pessoas para sua organização, e para esse m, grande parte dos éis se 
mobilizava para o bom andamento do evento. Por ser uma das mais signicativas festas que ocorriam 
em Cáceres, os festeiros da festa do Divino “eram pessoas de mais destaque na sociedade” (BAPTISTA, 
1998), geralmente pertencentes as elites. 

As festas religiosas praticadas em Cáceres se constituíam em grandes acontecimentos que 
tomavam conta da cidade. O calendário cristão era rigorosamente observado, era, sobretudo, o elo 
essencial entre as “datas rituais e as artes de fazer”, criando espaços de convívio muito especiais, além 
de costumes a parte, trazer em si a esperança, quebrar a monotonia da vida que se desenrolava ali, 
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cotidianamente (GUIMARÃES NETO, 1996, p.258), possibilitando diversas festividades, estabelecendo 
encontros e interação entre os citadinos. As datas religiosas traziam momentos de rupturas ao 
movimento regular das cidades, na medida em que se constituíam nas principais festividades das 
mesmas, as ruas da pequena urbe eram tomadas por um verdadeiro espetáculo, as procissões, as 
esmolas, missas, as danças a beira das ruas, a lavagem do santo, etc... Toda cidade envolvia-se nesses 
eventos, cantando, rezando, dançando, enm divertindo-se. 

A comerciante D. Joana Albuquerque de 79 anos, que nasceu e viveu toda sua vida em 
Cáceres, relata que todas as manhãs, durante a realização da festa que durava cerca de duas 
semanas, um grupo de pessoas por cerca de três dias que antecediam a realização do evento, saía às 
ruas para pedir “esmolas”, que consistia na arrecadação de dinheiro, entre outros donativos como 
porcos, galinhas, novilhos, que eram consumidos durante a festa. Para o recolhimento dessas esmolas, 
um grupo de pessoas percorria a cidade indo nas casas dos moradores. Parte do valor arrecadado 
era revertido para construção da catedral, que segundo consta em algumas narrativas foi construída 
mediante as doações (as esmolas) dos citadinos. Durante as madrugadas eram celebradas as missas, 
posteriormente as pessoas se dirigiam à casa dos festeiros para o café da manhã. Em seguida, um 
grupo saía as ruas para arrecadarem as esmolas, e logo após, se dirigiam novamente à residência dos 
festeiros, no qual era oferecido almoço para todos os presentes. Descrevo a seguir um trecho da 
entrevista de D. Joana, em que constam detalhes desse tão esperado evento: 

era aquela semana inteira de festa na casa do dono da festa, então ganhava muito 
novilhas, era porco, então todo dia quando tinham as esmolas todo mundo acabava e 
ia pra casa da festa, lá tinha almoço e tudo; e tinha o grande baile. Esse baile era a rigor, 
todo mundo vestido mesmo; então cada família hora que entrava pra chegar na festa, 
cava um senhor lá com uma, como que eu vou dizer, não é um mastro, tipo de uma 
bengala assim, é um bordão, bordão grande, assim ele batia: poou, poou, poou, três 
vezes assim e anunciava: “Família de tal, está entrando” aí a banda tocava uma salva 
de música assim, aí entrava aquela família (ALBUQUERQUE, 2006).

O trecho acima descreve momentos de sociabilidade festiva em que grande parte da 
população se ajuntava para festejar o Espírito Santo, a narradora emite uma série de detalhes que 
compunham o andamento do evento, e nessa descrição percebe-se que a construção da festa se dá 
a partir de uma visão elitizada, ao ponto de não aparecer no relato, qual a participação dos 
populares nesse evento, embora se saiba que estes também participavam. 

Como se pode ver no fragmento acima todas as noites durante a realização da festa ocorriam 
os bailes, em que as pessoas se vestiam a caráter da festa, a animação cava a cargo da banda do 
Quartel, possivelmente a mesma que tocava nas apresentações musicais que ocorriam no coreto do 
Jardim Público. Segundo os narradores, esses bailes eram verdadeiros “bailes de gala” no qual as 
pessoas principalmente as de posse, aproveitavam do momento para deslarem com seus trajes 
importados, vindos especialmente de Paris, era como se fosse um desle de moda europeia da 
época.

Pelo que consta no jornal A Razão, a festa era realizada em junho de todos os anos. Segundo o 
mesmo periódico, a escolha do festeiro para a organização da próxima festividade era realizada 
durante o evento, sendo precedida de uma missa.  O trecho a seguir, se refere a um aviso publicado 
no periódico destinado aos festeiros do ano de 1935, no qual constam:

Os abaixo assinados, festeiros do Glorioso Senhor Divino Espírito Santo, no corrente anno, 
tem a honra de convidar aos devotos e ao povo em geral, para comparecerem aos 
actos das festas que constarão de missa solenne para a escolha dos novos festeiros (...). 
Pedem, encarecidamente, o maior número de anjinhos na procissão (A RAZÃO, 1935, p. 
3).

Participante assíduo do evento, o Sr. Lúcio Morais em seu relato traz outros aspectos referentes a 
tão esperada festa do Divino: 

tinha o leilão, tinha missas, tinha a esmola (...) tinha a quermesse aí na Praça, tinham 
várias, não parava. Era baile, tinha missa de madrugada, saía da missa ia pra casa da 
festa e dançava até as nove, dez horas; e tinha o almoço que o povo ia, tudo de graça! 
Agora não havia gelo aqui, tudo era quente; espumava a cerveja, a gente bebia assim 
mesmo, não tinha gelo! (MORAIS, 2005).

O periódico A Razão de junho de 1935, arma que as esmolas arrecadas durante o evento, 
seriam revertidas para construção da Catedral da cidade, como também consta nos relatos orais. 

Entre as várias formulações das práticas cotidianas, as da crença compõem estratégias das 
mais variadas linguagens e sentidos. As formas como se estabelecem as práticas de crer fabricam o 
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real por inteiro, ao mesmo tempo em que designam convicções não impositivas entre os atores 
envolvidos (ARAÚJO, 2013). Para Michael Pollak (1992, p. 02) a memória se constrói e se estabelece 
mediante uma relação estreita entre os acontecimentos vividos pelo indivíduo ou por aqueles 
descritos por Pollak como “por tabela”, os lugares que serviram de palco aos acontecimentos e os 
personagens que atuaram nos episódios. 

A festa do Divino proporcionava a socialização entre os moradores da cidade de Cáceres, 
alterando o ritmo de suas vidas. As missas, esmolas, os cânticos, os bailes, eram momentos de 
interação e alegria que tomavam conta dos participantes. Ao narrarem sobre a festividade os 
entrevistados retratam com afetividade as experiências vividas por aqueles que assistiram e 
participaram de um dos mais importantes eventos festivos da cidade. Assim, os “cultos com seus 
cerimoniais, com as suas festas (...) realizavam continuamente a fusão entre esses dois materiais da 
memória (passado individual e passado coletivo). Provocavam a lembrança de épocas 
determinadas e continuavam como ocasião e pretexto dessas lembranças durante toda a vida” 
(BENJAMIN, 1989, p. 32). 

A celebração de festas religiosas como a do Divino possibilitava a aproximação entre os sujeitos 
envolvidos, ao mesmo tempo em que estes sentiam-se partícipes de um grupo. A comemoração 
produz uma estreita relação com a memória, relembrando “um passado recente ou não, capaz de 
criar sentimentos afetivos e pertencimentos sociais” (ARAÚJO, 2013, p. 255).  Os festejos eram 
verdadeiros espetáculos, mobilizando um grande número de pessoas, no qual, praticamente toda a 
cidade era tomada pelo colorido dos desles, pelas músicas tocadas pela pequena banda, enm, a 
festa se constituía em pontos e interação entre os vários sujeitos que habitavam na urbe. 

Era durante a realização da festa do Divino Espírito Santo, que também ocorriam as 
cavalhadas. De reminiscência dos torneios hípicos da Idade Média, na Europa Feudal, a cavalhada 
inclui a concepção de vida e dos ideais das Cruzadas tanto nos torneios e jogos, como a prática dos 
cavaleiros com o intuito de aprimoramento militar, além da “ideologia da supremacia e armação da 
cristandade frente aos inimigos personicados em mouros” (PEREIRA, 1983, p.199).  De maneira geral, 
as cavalhadas se constituíam na expressão da cultura popular, nas quais são reproduzidas as lutas 
entre os cristãos e mouros, sendo “representadas em Portugal e Espanha como uma forma de difundir 
uma ideia de “vitória do Cristianismo”, recriando o combate que foi vivenciado na Península Ibérica” 
(GONÇALVES, 2011, p. 53).

Em Cáceres as cavalhadas eram realizadas na Praça Barão de Rio Branco, com uma duração 
de quatro dias, com um período de organização de aproximadamente um mês para preparação dos 
animais que participariam das corridas. De acordo com as entrevistas, as cavalhadas eram uma das 
festas mais bonitas e caras, na medida em que os cavaleiros necessitavam estar muito bem 
ornamentados para participarem das corridas, o tratamento com os cavalos também dispensava um 
gasto signicativo, além da premiação entre outras despesas.

O Sr. Joaquim Fontes que durante muitos anos frequentou o espetáculo, relembra como eram 
as cavalhadas: 

A cavalhada eu assisti. Eu ainda me lembro das últimas cavalhadas, que realizaram aqui 
na Praça Barão de Rio Branco; umas das festas mais bonitas e caríssimas, porque as festas 
eram (...) os cavaleiros eram bem ornamentados e cada cavaleiro oferecia um brinde, 
uma jóia para a fã dele, a namorada dele, vinha na velocidade, tirava a argolinha com 
a lança e quando acertava, ia oferecer à namorada dele, ou a fã dele; o presente era 
uma jóia, uma coisa assim; corria dinheiro também. (FONTES, 2005) (grifo meu).

Assim como nas touradas, durante a realização das cavalhadas haviam pelo menos dois tipos 
de camarotes; os mais confortáveis para aqueles que dispunham de recursos nanceiros, e os mais 
simples e desconfortáveis que consequentemente podiam ser alugados por um valor mais acessível.  
Note que no trecho da narrativa do ex-tropeiro, o Sr. Joaquim Fontes aparece a tentativa de 
demarcação social, quando o mesmo arma que era um frequentador das cavalhadas e que estas 
festas eram “umas das festas mais bonitas e caríssimas” que ocorriam na cidade. Voltando a 
organização da festividade, os dois grupos que compunham a cavalhadas eram diferenciados pelas 
cores vermelha (para os Mouros) e azul (para os Cristãos). Segundo a ex-exploradora da poaia, D. Ana 
Leite de 97 anos, a equipe vencedora sempre era o time azul (os cristãos): “Tinha que pôr o dinheiro e 
tudo, e corria e ganhava, sempre ganhava o azul. O vermelho era mais (...) mas era interessante 
porque era uma luta do tempo dos cristãos. Os mouros roubavam a princesa, tacavam fogo no 
castelo, tudo aí na Praça. Era diferente dos tempos de hoje. E o povo a gritar, a bater palmas, davam 
dinheiro” (LEITE, 2005). 

A organização das cavalhadas obedecia basicamente a mesma das touradas, a cada ano 
eram escolhidos o imperador e a imperatriz (os também chamados festeiros) que cavam 
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responsáveis pelo andamento do evento. Durante o espetáculo, a alimentação era realizada sempre 
em sua residência. Ao que constam nas narrativas, todo dinheiro gasto com as despesas da festa eram 
arrecadas com um sistema parecido com as esmolas para festa do Divino, mudando apenas a 
terminologia para prendas. Toda a premiação dada aos competidores era concedida mediante as 
prendas.

Nas entrevistas alguns narradores referem-se as cavalhadas como um evento mais 
democrático, em um jogo de comparação com as touradas, a prática recebeu muitas críticas dos 
entrevistados que a consideravam muito violenta. Outro relato que reforça um argumento utilizado, 
de que muitos entrevistados assemelham a prática mais violenta das touradas ao cotidiano dos 
populares, aparece no trecho que reproduzo a seguir, o relato foi proferido pelo Sr. José Duarte, 
membro de uma das mais importantes famílias da cidade nesse período, este arma que “a 
cavalhada não, já era uma festa mais diplomática, mais na, vamos dizer” (DUARTE, 2005). Questões 
que já foram debatidas em outros momentos desse trabalho.

Outra festividade religiosa muito popular na cidade e que aparece com muita frequência nas 
2

narrativas é a festa de São Benedito. Introduzida ainda no período colonial, a festa de São Benedito  se 
constitui em uma das maiores manifestações da crença cristã no Brasil. O culto a São Benedito foi 
introduzido em Mato Grosso já nos primeiros anos de ocupação, quando foi construída a Igreja do 
Senhor Bom Jesus, ano de 1722, exatos três anos depois do processo de fundação do Arraial do Senhor 
Bom Jesus do Cuiabá, em 1719. A construção da Capela de São Benedito na denominada Rua do 
Sebo é o primeiro registro em que consta o culto e devoção ao santo negro, São Benedito (MENDES, 
2010). 

Tanto na documentação escrita e ocial que possuo bem como nas narrativas, não foi possível 
identicar exatamente o ano em que o culto e devoção a São Benedito foram introduzidos em 
Cáceres, no entanto, pela proximidade com Cuiabá, é possível conjecturar que esse processo tenha 
ocorrido com pouco espaço de tempo, em relação a Cuiabá. 

A festividade era realizada no mês de junho de cada ano, e sua organização seguia o mesmo 
modelo da festa do Divino, cada ano eram eleitos o imperador e a imperatriz (festeiros) que seriam os 
responsáveis pela realização do evento no ano seguinte, inclusive pela alimentação dos devotos, o 
que demandava uma quantidade signicativa de recursos nanceiros por parte dos festeiros, mesmo 
contando com os donativos por parte dos éis. A festa durava cerca de quinze dias, com missas, 
quermesses, procissões, culminando em grandes bailes na casa dos organizadores. 

O periódico A Razão, em uma edição de 1935, publica a seguinte notícia sobre a festa de São 
Benedito: 

Os festeiros do glorioso São Benedito, no corrente anno, têm o prazer de convidar a todos 
os éis e ao povo em geral, para assistirem à missa cantada e procissão que farão 
celebrar, em honra daquele Santo no dia 23 desse mês (domingo). A missa solenne, 
como de costume, será pela manhã na Catedral, para a escolha dos festeiros, e a 
procissão à tarde. Pedem, (os festeiros) encarecidamente, aos devotos a nesa de 
fazerem comparecer na procissão, o maior número de anjinhos, para o maior 
brilhantismo desse ato (A RAZÃO, 1935, p.3).

Um elemento referente a festa do São Benedito aparece nos relatos de D. Marta Ribeiro, é a 
fabricação de luminárias de barro, um vasilhame em forma de uma tigela. Segundo consta nas 
narrativas de D. Marta, assim que chegavam ao m do processo, os vasilhames eram abastecidos com 
azeite e em seguida acesos. Esse sistema de iluminação realizado nos dias da festa possibilitava que as 
pessoas se divertissem por mais tempo, pois nesse período Cáceres ainda não possuía o sistema de 
iluminação elétrica, e o sistema de iluminação de lampiões a querosene era insuciente. O processo 
de fabricação era realizado por homens, mulheres e crianças, no qual cada um exercia um papel no 
processo, conforme consta nos relatos de D. Marta. 

Reunia aquela porção de gente pra fazer aquela luminária de barro, aquela porção de 
barro, as gurizadas e os homens traziam e as meninas iam fazer. Eu adorava fazer, eu 
fazia aquela quantidade de repente, fazia bem feito aquela panelinha de barro e ia 
pondo. E já outro, ia pondo azeite e um palito um (...), paviozinho, azeite. Outro punha 
azeite, outro punha pavio e assim ia, mas estendia na praça inteirinha, tudo, um perto do 
outro, assim. A frente da Igreja cava tomada que ninguém podia passar, aí acendia (...) 
aquelas pessoas que colaboravam queria acender, acendia tudo cava iluminado a 
praça, era iluminação, era lindo demais (...) (RIBEIRO, 2005).

Outras festas de santo que eram realizadas em Cáceres também aparecem nos relatos, como 
São Luiz (o padroeiro da cidade) e São João. Segundo os relatos de D. Eloise Paiva, a festa de São João 
iniciou com a inauguração do Clube Humaitá, os bailes continuaram a ser realizados nesse mesmo 
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clube. No entanto, a entrevistada não faz referência ao ano, na documentação que disponho 
também não consta essa informação. Considerada como uma das mais importantes festas populares 
do Brasil, a celebração a São João em Cáceres, constituía em uma prática que trazia grande diversão 
para seus participantes. Embora fossem “ocialmente” realizados no Clube Humaitá, alguns 
entrevistados assinalam que os bailes poderiam também serem realizados em casas de famílias, como 
pagamento de promessa por recebimento de alguma benesse por parte de São João.

A preparação para celebrar o nascimento de São João Batista iniciava pelo menos com uma 
semana de antecedência com a produção das comidas típicas compondo o ritual da festa, como 
paçoca de pilão, pé-de-moleque, quentão entre outras iguarias, a decoração que eram produzidas 
por costureiras locais, ajuntar a quantidade de lenha necessária para manter a fogueira acesa 
durante praticamente toda a noite, por um prazo de três dias. O evento durava entre quatro e cinco 
dias.

Como nas outras festas de santo, responsáveis pela organização do evento tinham as guras 
dos festeiros, no entanto, grande parte dos participantes contribuía de alguma maneira, seja com 
doações em dinheiro, com alimentos, enm com os preparativos de um modo geral. 

Segundo os relatos de D. Eloise Paiva, na primeira sala do Humaitá havia um altar destinado 
para uma imagem de São João que era cuidadosamente enfeitada com tas coloridas. As pessoas 
também se vestiam a caráter, com roupas bem coloridas, conforme consta no relato, “tinha um altar 
feito na saletinha, na primeira sala do Humaitá, ali era o altar do santo; então, era festa, tudo de traje 
de baile de São João, vestidinho de chita, tinha amarrado no cabelo, tudo isso, mas era uma festa 
que chamava atenção” (PAIVA, 2005). Os bailes eram embalados pela banda do Quartel se 
estendiam até ao amanhecer, quando os éis saíam pelas ruas carregando o santo, e em seguida se 
dirigiam para o rio Paraguai para a lavagem do mesmo.

O relato que reproduzo a seguir traz valiosas contribuições para se entender a dimensão do 
valor simbólico da festividade e o fortalecimento das redes de sociabilidades entre os participantes: 

aquilo ali era só brincadeira, o pessoal comia, bebia, brincava quatro, cinco dias. Ali 
naquela festa de São João fazia fogueira, aquela fogueira o pessoal ali pulando o fogo, 
comendo batata assada na beira da fogueira de São João, ali quando era madrugada 
ia levar São João na água e tomava banho lá tudo, aí vinha nós tudo pra beira do fogo 
comer batata assada e pular a fogueira; no São João era tempo de frio, naquele tempo 
fazia frio, e aqueles pessoalzão cantando, outra hora brincando de roda na beira do 
fogo ali tudo, durante o dia da festa era aquilo (FONTES, 2005).

O conjunto de imagens exprime o caráter público e popular das festas de santo: um espaço 
festivo que integrava ruas e casas abertas a todos, as visitações, com as comidas típicas, as rezas, 
promessas, brincadeiras, pedidos, simpatias entre outras.  Miticações de toda natureza, como as 
vestimentas adequadas, representações do antigo e do novo, são estas, algumas das características 
que mobilizavam e encantavam a população (GUIMARÃES NETO, 1996).

Com o passar dos tempos as festas de santo com essas características foram aos poucos se 
tornando inviáveis. Até a década de 1940, Cáceres ainda era uma cidade pequena, uma “grande 
família” (BAPTISTA, 1996) fator este que possibilitava a realização de grandes festas populares como as 
do Divino e de São Benedito, aos moldes como apresentei nos parágrafos anteriores, na medida em 
que a cidade tomou outras dimensões, os festeiros já não conseguiam organizar eventos que 
conseguissem atender todos os citadinos. A tradição de alimentar os participantes durante toda a 
realização do evento tornou-se quase impossível, segundo consta nas narrativas, embora houvesse a 
contribuição de praticamente todos os participantes, o aumento populacional tornou inviável manter 
esse costume, outro fator que contribuiu foi proibição da fogueira de São João de maneira tradicional, 
a lenha como era feita.

Nos dias dos acontecimentos festivos, o público e privado, o próximo e o mais distante, 
mediante as práticas culturais de uso, trocas, enm sociabilidades estabelecidas entre os sujeitos 
envoltos, como nos bailes de carnaval, saraus, procissões, esmolas entre outras maneiras de interação 
entre os sujeitos, produziam a cada evento ou encontro entre os familiares e chegados, sentimentos 
de pertencimentos a um grupo e um lugar, ao passo que também abriam espaço para o “ensino-
aprendizado das técnicas e saberes práticos” (RODRIGUES; PALHETA FERREIRA, 2013), aprendidos 
mediante as vivências pessoais e em grupo, que são também transmitidas de geração em geração, 
embora sofram ao longo do tempo, como assinalado anteriormente mudanças, e até mesmo 
desaparecem com o passar dos dias. 

De um modo geral, todas essas comemorações remetem à ideia de evocação da memória 
cujas celebrações são reveladas das mais variadas maneiras, diferentes perspectivas, abordagens, 
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remetendo ao caráter multifacetado da memória, que tende a dar ênfase para alguns 
acontecimentos/fatos, ao mesmo tempo em que outros são esquecidos.  Como característica do 
processo de rememoração, os narradores ao se referirem a esses eventos, sempre fazem a 
contraposição entre o passado, época áurea, mais colorida, divertida e o presente como responsável 
pelo apagamento desses momentos, no qual tudo aquilo que fez parte da infância, da juventude, 
enm da vida dos mesmos, são agora esquecidos pelas novas gerações. Os espaços de memória são 
destruídos ou simplesmente abandonados, antigas práticas de convivências e sociabilidades entre os 
citadinos são com o decorrer do tempo esquecidas. O novo tempo inaugurado pelas tecnologias foi 
também o responsável pela destruição daquele “mundo ideal”, que agora é construído pelo trabalho 
de rememoração. 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES
No decorrer no texto procurei discutir o estabelecimento de algumas sociabilidades, como as 

festas de santos e concomitantemente as cavalhadas e touradas em Cáceres/MT na primeira 
metade do século XX, a partir das memórias dos citadinos que viveram no período aqui trabalhado. As 
sociabilidades possibilitavam o estabelecimento de laços de convivência entre os citadinos, ao 
mesmo tempo em que demarcavam também a ideia de pertencimento a um determinado grupo 
social, ao passo em que também revelaram as desigualdades e a elitização em alguns espaços de 
convívio. 

O trabalho com as narrativas apontou o estabelecimento de uma gama de sociabilidades 
local, muitas delas transcendiam os limites, da casa, rua, bairro, mobilizando grande parte dos 
citadinos de Cáceres, ampliando o capital social e simbólico das redes de interação nas quais os 
sujeitos circulavam, trocavam informações e transmitiam saberes e práticas. Foi possível notar, um 
conjunto de concepções e percepções sobre as práticas desses sujeitos que integravam uma teia de 
relações sociais, em meio a um espaço social multifacetado. Foi possível perceber que as 
“sociabilidades religiosas” se constituíam em eventos que mobilizam grande parte dos moradores de 
Cáceres, proporcionando momentos de alegria, distração, transformando o cenário da pequena 
urbe.

Desse modo, a utilização das narrativas orais possibilitou conhecer/registrar a ocorrência de 
sociabilidades que não existem mais, ou já foram modicadas para se adaptarem às transformações 
da cidade, como as touradas e cavalhadas que hoje subsistem apenas nas memórias daqueles que 
participaram ou viram tais eventos. 

NOTAS 
1Embora possua carta de cessão autorizando a citação total e/ou parcial das entrevistas, optei por utilizar 
pseudônimos, mantendo assim preservadas a identidade dos (as) entrevistados (as).

2 Para maiores informações sobre o culto a São Benedito no Brasil e em Mato, ver: MENDES, Marcos Amaral. 
Identidade e território: estudo sobre a devoção o a São Benedito em Cuiabá – Mato Grosso. 2010, 355 s. 
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RESUMO
A década de 1920 marca o início da produção do escritor mato-grossense 
Virgílio Corrêa Filho. A obra do escritor é vasta. Da narrativa forjada sob sua 
pena, destaco as formas pelas quais o bandeirante paulista, agente 
responsável pela descoberta das minas de ouro em Cuiabá, no século XVIII, é 
apresentado por Corrêa Filho em sua obra. Representados como agentes 
civilizadores, portadores de valores como coragem, honra e intrepidez, a ação 
dos bandeirantes nos sertões indevassado de uma América com limites 
geográcos pouco denidos constitui-se, para Virgílio Corrêa, como ponto de 
partida da própria história mato-grossense. Desse modo, o presente texto tem 
por objetivo analisar o contexto que marca o início da produção de Virgílio 
Corrêa Filho, bem como os sentidos que as ações dos bandeirantes assumem 
em sua narrativa, qual seja de sujeitos históricos que se constituem como 
elementos fundantes da identidade mato-grossense. 

Palavras-chave:Identidade. Mato Grosso. Virgílio Corrêa Filho.

ABSTRACT
The 1920 decade marks the start of production of Mato Grosso writer Virgílio 
Corrêa Filho. The writer's work is vast. From the narrative forged under his pen, we 
highlight the forms by which the São Paulo trailblazer, responsible agent for the 
ndings of gold mines in Cuiabá, on the eighteenth century, is presented by 
Corrêa Filho in his work. Represented as civilizing agents, carriers of values   like 
courage, honor and intrepidity, the action of trailblazers in unsighted hinterlands 
of an America with little geographical dened boundaries constitutes, for 
Virgílio Corrêa, as the starting point of the Mato Grosso own history. Thus, this 
paper aims to analyze the context that marks the start of Virgílio Corrêa Filho 
production and the way that the actions of trailblazers take in his narrative, 
whatever it is, of historic subjects that are founding elements of Mato Grosso 
identity.

Keywords: Identity. Mato Grosso. Virgílio Corrêa Filho.
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INTRODUÇÃO

N
a virada do século XIX para o XX o Brasil vivia um momento de acentuadas mudanças. No que 
tange as transformações políticas, o regime republicano, instituído1889, experimentava, 
naqueles que eram os seus primeiros anos, uma fase de grande instabilidade. Até a eleição de 

Campos Salles, em 1898, as diversas vertentes político/ideológicas disputavam entre si as mais diversas 
instâncias de poder, tanto no centro da República, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, quanto 
nas demais regiões do país. Instalou-se, à época, uma atmosfera de incertezas, denominada por 

1
Renato Lessa (1988) de “anos entrópicos” .

Para o historiador Edgar Carone (1983, p. 36), nos primeiros anos após a Proclamação da 
República, vericou-se "um processo violento em que o plano estadual e o federal inuenciavam-se 
mutuamente". Nesse sentido, não é possível desconsiderar o fato de que as tensões vivenciadas no 
período imediatamente posterior a Proclamação da República - e que persistiram, com maior ou 
menor intensidade pelas décadas seguintes -, representam, inegavelmente, um período de 
reordenamento dos fazeres, práticas e concepções sobre o político no Brasil.

Reetindo a partir das perspectivas apontadas por Carone (1983) e por Lessa (1988), verica-se 
que, assim como em outras regiões do país, Mato Grosso não passou ao largo da instabilidade que 
marcou o redimensionamento do político que caracterizou, de forma acentuada, o início da era 
republicana no Brasil. Os anos de 1889 a 1917 foram anos de grande agitação política na região. Neste 
período, disputas geradas em torno do controle do mando acarretaram sucessivas interrupções dos 
mandatos de Presidentes de Estados, que ocorreram como resultado das lutas intraoligárquicas. Tais 
disputas, não raro, terminavam em enfrentamentos armados, como os que ocorreram em 1892, 1899 e 
1906. Os confrontos eram organizados por facções partidárias que pretendiam tomar para si o controle   
político do Estado de Mato Grosso a qualquer custo, e pela reação daqueles que se julgavam alijados  
do poder. 

Ao longo desse período os grupos políticos que se formaram sob a liderança de atores como os 
irmãos Joaquim e Manoel Murtinho, Generoso Paes Leme de Souza Ponce e Antônio Paes de Barros 

2estiveram no primeiro plano da cena política mato-grossense.  
A fase mais intensa das disputas intraoligárquicas começou a arrefecer na segunda metade da 

década de 1910. À época uma crise entre lideranças do Partido Republicano Constitucional, que tinha 
de um lado o Senador mato-grossense Antônio Azeredo, gura central do partido e da política 
estadual; e, de outro, o então presidente do Estado Caetano Manoel Faria de Albuquerque, que 
passou a fazer oposição ao partido que o elegeu e rmou aliança com Pedro Celestino, líder 
oposicionista e dirigente do Partido Republicano Mato-Grossense – PRMG, culminou com o 
impeachment de Caetano de Albuquerque.

 O desfecho das disputas intraoligárquicas pelo controle do mando em Mato Grosso, em 1916, 
culminou com a realização de um acordo rmado entre as duas lideranças mais expressivas do Estado, 
Antônio Azeredo, vice-presidente do Senado e líder do PRC mato-grossense e Pedro Celestino Corrêa 
da Costa, chefe oposicionista que capitaneava as forças do PRMG. O pacto foi mediado pelo então 
presidente da República, Wenceslau Bráz (1914-1918), e marcou o início de uma etapa em que a 
resolução dos conitos políticos, no seio da elite local, passou a ser conduzida através da conciliação 
de interesses. Dali por diante, até o m da Primeira República, em 1930, não mais ocorreram atritos e 
rupturas políticas abruptas como as que marcaram as primeiras décadas da política republicana em 
terras mato-grossenses.

A conciliação resultou na indicação de um candidato a Presidente do Estado que, em tese, 
pairava acima de quaisquer interesses partidários. O nome escolhido pelos representantes das forças 
políticas do Estado foi o do religioso católico D. Francisco de Aquino Corrêa, bispo de Cuiabá. O líder 
espiritual, transmutado em chefe temporal permaneceu à frente do governo de Mato Grosso entre os 
anos de 1918 a 1922.

A novidade de um presidente religioso na vida política mato-grossense consiste 
exatamente no início da relação que ele estabeleceu entre política e sociedade. Seu 
posicionamento vai fazer amadurecer as condições para uma passagem da convivência 
violenta para a que assume as exigências do diálogo (PIERIN, 1996, p.20).

A década de 1910 não se restringiu às mudanças no fazer político em Mato Grosso.   Foi também 
uma época marcada por uma perspectiva de desenvolvimento e modernização econômica no 
Estado. Neste sentido, são representativas dos esforços para dinamização da economia e, ao mesmo 
tempo, de desenvolvimento das vias de comunicação, a construção das Ferrovias Madeira-Mamoré, 
concluída em 1912, e Noroeste do Brasil, em 1914. A primeira destas vias foi construída no extremo norte 
da região, no atual Estado de Rondônia, destinava-se, primordialmente, a facilitar o escoamento da 
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borracha produzida naquela área; a outra, localizada no sul do antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso 
do Sul, objetivou facilitar o transporte do gado produzido na região e de seus subprodutos ao mercado 
paulista, bem constituir-se como alternativa ao transporte de cargas e pessoas realizado na bacia do 
Rio Paraguai, que, até então, era o meio de comunicação mais utilizado pelos mato-grossenses.

No que diz respeito à construção da Ferrovia Noroeste do Brasil, conforme analisa Paulo Roberto 
Cimó Queiroz (1997), além de uma iniciativa com vistas a alavancar a economia, havia também uma 
clara intensão de integrar o Estado, percebido e representado de muitas formas como uma terra 
longínqua, ao "corpo" da Nação. Em outras palavras, a construção da ferrovia Noroeste do Brasil tinha 
um componente político, qual seja: a ocupação dos "espaços vazios" e a integração da fronteira oeste 
do Brasil às regiões mais desenvolvidas do país. Desse modo, esta ferrovia serviu não só como um 
"instrumento civilizacional”, de integração e modernização, mas também como forma de transformar a 
visão predominante sobre a região, tida como "sertão longínquo" situado nos "conns da civilização" 
(GALETTI, 2000).

Ainda no que se refere ao sul do antigo Mato Grosso, as transformações em curso naquele 
período trazem consigo uma maior dinamização econômica e social para áreas que até então eram 
exploradas quase que exclusivamente por empresários ligados política e economicamente à capital 

3do Estado, Cuiabá. Esta era a situação da região onde se localizava a Cia Matte Larangeira , empresa 
que durante anos foi controlada pela família Murtinho, e que detinha o monopólio de exploração da 
erva-mate. 

A pesquisa de Lylia Galetti reforça alguns dos aspectos abordados por Paulo Roberto Cimó 
Queiroz, especialmente quando esta arma que tanto a Ferrovia Noroeste do Brasil como os 
empreendimentos que se estabeleceram no sul do antigo Mato Grosso traziam consigo novos interesses 
sociopolíticos e econômicos e representavam ameaças a hegemonia até então exercida pela elite de 
Cuiabá, capital do Estado. Os textos dos autores acima mencionados deixam claro que a dinamização 
da economia no sul do antigo Mato Grosso, bem como a chegada e/ou maior inserção e novos atores 
sociais, passou a representar uma ameaça à posição de domínio político e cultural até então exercido 
pela elite cuiabana. Segundo Galetti (1995, p. 13),

[...] o futuro nada animador projetado para a região norte do Estado e para a sua capital 
[Cuiabá], a percepção de uma identidade estigmatizada pela barbárie, a dolorosa 
consciência do atraso de Mato Grosso em relação ao “progresso e a civilização” de 
outros estados brasileiros e da Europa; a exaltação da natureza como forma de 
compensar a carência de sinais mais evidentes de uma cultura civilizada e, ao mesmo 
tempo, como um passaporte para a modernidade são representações que conguram, 
[...], uma espécie de “crise de identidade” na sociedade mato-grossense [da ns dos anos 
1910 e inícios dos anos 1920]. Um momento crucial no qual se acentuam as incertezas, 
angústias e medos em relação ao futuro, e no qual, simultaneamente, são mobilizadas as 
energias intelectuais e afetivas que impulsionavam a redenição de sua identidade 
coletiva.

Outro aspecto apontado como inquietação à elite mato-grossense era a consciência de nas 
representações produzidas sobre Mato Grosso difundiam-se constantemente imagens negativas sobre 
a região. Nos relatos produzidos por cronista e viajantes, o lugar era descrito como uma terra de “índios 
e bugres”, situada num lugar “distante e desconhecido”, nos “conns da civilização”.  

Esta consciência da distância geográca, econômica e cultural que separava Mato 
Grosso de regiões mais “civilizadas”, fossem localizadas no Brasil ou em outros países, 
especialmente europeus, não era exclusiva de estrangeiros ou brasileiros de outras 
regiões. Fazia parte também dos horizontes mentais de parcela signicativa das elites 
locais que quase sempre atribuíam esta distância à ausência de meios de comunicação 
ecazes com o litoral, ao descaso a que a região havia sido relegada pelo governo 
central, à falta de “braços” para o trabalho e à “indolência” da população nativa [...].

[...] o aprofundamento das desigualdades regionais no território brasileiro no início deste 
século [XX], acentuado a percepção de que constituíam um obstáculo no caminho do 
progresso, parece ter levado também a uma ênfase sobre os aspectos negativos que 
compunham as imagens do sertão (GALETTI, 1995, p. 6).  

4Às representações  existentes sobre Mato Grosso, somava-se às expectativas presentes no seio 
da elite intelectual mato-grossense de ns da década de 1910, tanto no que se refere à necessidade de 
reetir sobre o passado (tendo em vista as comemorações do centenário da Independência e do 
bicentenário de descobrimento de ouro em Cuiabá que se aproximavam) quanto pelos aspectos da 
agitada conjunta histórica regional, que desde a Proclamação da República marcava o cotidiano 
político do Estado. Nesse sentido, no governo de D. Aquino Corrêa da Costa (1918-1922), depois 
ensarilhadas as armas, uma grande energia serviu de móvel para que a intelectualidade pudesse 
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reetir sobre o passado mato-grossense.
Num momento em que as discussões sobre a concepção de Nação estavam muito presentes no 

meio político e intelectual no Brasil, D. Aquino tomou medidas no sentido de criar espaços para que a 
intelectualidade local pudesse mobilizar suas forças produtivas e debruçar-se sobre a história do 
Estado. Dentre as ações que marcaram o esforço do bispo-Presidente destacam-se a criação do 
Instituto Histórico e Geográco Mato-Grossense – IHGMT (1919) e do Centro Mato-Grossense de Letras – 
CML (1921). 

A criação destas duas agremiações literárias estão intimamente ligadas às tentativas de 
reconciliação entre o passado e o presente do Estado, isso porque ao mesmo tempo em que tentava-
se solapar a atmosfera de beligerância política vivenciada desde os primeiros dias da República, a 
aproximação do bicentenário da fundação da Capital de Mato Grosso, Cuiabá, que ocorreria em 
1919 e do centenário da independência do Brasil, em 1922, suscitavam sentimentos ligados tanto à 
exaltação da Nação quanto do “torrão” local. No que concerne ao debate sobre a construção da 
Nação, havia entre os intelectuais brasileiros um esforço no sentido de colocar

[...] a República Federal como o 'produto nal' de um longo processo histórico linear pode 
ser explicada em grande parte pelos fortes questionamentos da legitimidade do sistema 
político. Decidida a renovar a legitimidade do sistema por meio da evocação dos 
'momentos gloriosos' da história do republicanismo no Brasil, a elite republicana se baseou 
em elementos discursivos como o 'progresso', a 'civilização' e, sobretudo, a 'raça' 
(SCHUSTER, 2014, p. 4 – Destaques do autor). 

Nesse sentido, em Mato Grosso coube ao IGHMT e ao CML, instituições criadas numa conjuntura 
que em que convergem aspectos acima pontuados, quais sejam: o m dos conitos políticos em Mato 
Grosso, e início de uma fase de desenvolvimento econômico que ocorria fora dos limites imediatos da 
tradicional elite local e, ainda, um contexto de signicativa relevância simbólica no que se refere a 
ideia de pensar a Nação brasileira, fomentar e discutir, a partir da produção de seus membros, sobre o 
passado da região.

 O processo de (re) construção da história local tomou como ponto de partida o momento da 
incorporação das terras mato-grossenses aos domínios luso-brasileiros, no século XVIII, quando da 
descoberta de ouro as margens do rio Cuiabá pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Conforme 
nota Lylia Galetti (2000, p. 273), em consonância com a atmosfera suscitada no nal da década de 
1910 e início da seguinte, “[...] as comemorações do bicentenário entraram para a história de Mato 
Grosso como um momento de renascimento cultural cujo mérito é, em grande medida, creditado à D. 
Aquino”.

Assim, terminada a fase mais conituosa das disputas pelo controle do mando em Mato Grosso, 
que tiveram lugar após a Proclamação da República, iniciam-se as “batalhas” em torno da 
constituição de uma história/memória do lugar. Para Jacques Le Goff (2003, p. 469),

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 
coletiva, cuja busca das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje, na febre e na angústia.

Mas a memória não é somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de 
poder. 

 Como bem apontou Osvaldo Zorzato (1998, p. 23), o que ocorreu em Mato Grosso após a 
Proclamada a República, notadamente da década de 1910 em diante, é que “a parcela dominante 
da população que emerge como força política regionalizada, busca criar a sua própria memória, 
atrelando-a, dentro do possível, à ideia de nação em formação”.

Retornar a uma pretensa origem, que signicava, em larga medida, a escolha/eleição de um 
marco entre tantos outros possíveis, a partir de elementos que convergiam aos interesses e pretensões 
em jogo entre os envolvidos na trama, era ao mesmo tempo uma forma de exaltar a nação e a 
pretensa centralidade de Cuiabá, primeiro núcleo ocupacional da região, e dos cuiabanos, ao 
processo de constituição de Mato Grosso. Essa ponderação nos permite compreender a importância 
que a formação da fronteira e o destaque que a atuação do chamado bandeirante, enquanto 
agente desse processo, vai ocupar nos escritos produzidos naquele momento. 

Ao ser tomado como objeto de estudo pelos intelectuais vinculados ao IHGMT, no início do 
século passado, a processo de incorporação da área que correspondia ao território mato-grossense 
passou a ter uma conotação simbólica, tendo em vista a relação estabelecida com a incorporação do 
território à constituição geográca do Brasil, algo que se liava a ideia de construção de uma Nação 
grandiosa, homogênea e promissora. 

O bandeirante paulista, na narrativa de autores como Virgílio Corrêa Filho, será tomado como 
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continuador da obra iniciada no planalto de Piratininga, e, assim, representado como agente da 
5“própria edicação do país” (ABUD, 1985, p. 99).  Ao se reportar a fase de anexação da região aos 

domínios luso-brasileiros, por ocasião dos descobrimentos de ouro às margens rio Coxipó, no início do 
século XVIII, e à xação de núcleos ocupacionais que se tornariam, posteriormente, Mato Grosso, 
Virgílio Corrêa Filho atribui aos bandeirantes a origem do mato-grossense/cuiabano, conforme veremos 
adiante. As narrativas construídas nesse período, concernentes a formação histórica de Mato Grosso, 
buscam identicar ou aproximar a formação dessa espacialidade a um suposto processo de 
ampliação dos limites da Nação, de maneira que se atribui à atuação dos bandeirantes, o papel de 
precursores do mato-grossense, o qual teria assim, lugar central na construção identitária que começa 
a tomar forma a partir da historiograa produzida no interior do IHGMT. Conforme escreve Lylia Galetti 
(2000, p. 80):

Nos quadros do Instituto Histórico mato-grossense, fundado em 1919, é ainda a conquista 
territorial e a defesa da fronteira contra os espanhóis, na esteira da narrativa fundadora 
do IHGB, que vão produzir os heróis e grandes personagens da história regional, tidos 
como herdeiros das qualidades atávicas dos bandeirantes paulistas e, aos mesmo tempo, 
portadores dos valores da civilização europeia trazidos pelos portugueses. 

Entre os intelectuais que formavam o escol do IHGMT estavam: o Presidente do Estado, Bispo D. 
Francisco Aquino Corrêa, e os escritores Estevão de Mendonça, Filogônio de Paula Corrêa, José 
Barnabé de Mesquita, Virgílio Corrêa Filho e Antônio Fernandes de Souza. 

No presente texto, destaco a atuação de Virgílio Corrêa Filho. A escolha se deve ao fato de 
considerar que, ao narrar a história do Mato Grosso, o escritor deixa entrever, através de um conjunto de 
indícios presentes em seus livros, os sentidos de um constructo identitário, que não se dissocia do projeto 
de escrita da Nação presente nas demais agremiações congêneres, inspiradas no Instituto Histórico e 
Geográco Nacional – IHGB, que caracteriza-se pela valorização de aspectos da história local, num 
momento em que debruçar-se sobre ao passado era uma maneira de dimensionar o presente, 
notadamente como forma de integrar a história de Mato Grosso a ideia de Nação brasileira que após a 
Proclamação da República passou a ser tecida. 

A ESCRITA DE VIRGÍLIO CORRÊA FILHO E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
MATO-GROSSENSE

Nascido em Cuiabá em oito de janeiro de 1887, no seio da tradicional família Corrêa da Costa, 
Virgílio Corrêa Filho teve uma formação muito semelhante à dos demais membros das famílias mais 
abastadas da região: depois de completar a formação básica em Cuiabá, seguiu para o Rio de 
Janeiro, onde completou sua formação na Escola Politécnica. 

Engenheiro de formação, Virgílio trabalhou em diversos empreendimentos como na construção 
das Estradas de Ferro Noroeste do Brasil (1909), em Mato Grosso, Maricá (1911) e Central do Brasil (1912), 
no Rio de Janeiro. Trabalhou também na construção da estrada de rodagem que ligava a Capital de 
Mato Grosso, Cuiabá, à Chapada dos Guimarães, em 1910. Mas foi como escritor e não como 
engenheiro que Virgílio Corrêa Filho ganhou notoriedade. Atuando como professor do Liceu Cuiabano 
e, depois, como membro do IHGMT, instituição que ajudou a fundar, em 1919, data comemorativa do 
bicentenário do descobrimento de Cuiabá, Corrêa Filho tornou-se, efetivamente, um homem das 
letras.

De acordo com Vilma Eliza Trindade (2001, p. 12), dado o grande número de textos escritos por 
Virgílio Corrêa Filho, é “impossível estabelecer o número exato de sua vasta e variada produção”. Ao 
qualicar o escritor mato-grossense, escreve:

[...] é possível pensa-lo a partir da categoria gramsciana de “intelectual orgânico”, ou 
seja, aquele que dispõe de um complexo de relações com as estruturas de poder que o 
mantêm, atuando para atender aos objetivos do grupo social dominante (...) (TRINDADE, 
2001, p. 26 – Destaque da autora).  

Para Vilma Eliza Trindade o fato de Virgílio Corrêa Filho ter sido um intelectual vinculado a 
instâncias de produção de ocial de saber, como o IHMGT, e, depois, o IHGB e o Conselho Nacional de 
Geograa, permite classicá-lo como “intelectual orgânico”, que atuou, em determinado período, em 
“instituições que desempenharam funções relevantes para promover e legitimar a política do Estado 
Novo, irradiando da capital da República para todo o país os ideais nacionalistas de Getúlio Vargas” 
(TRINDADE, 200l, p. 26).

Além dos aspectos apontados pela autora, consideramos que a caraterística marcante da 
escrita virgiliana, qual seja, a de exaltação da Nação/região, perpassa toda a sua obra. Em outras 
palavras, consideramos que a exaltação da nacionalidade está presente na escrita de Virgílio Corrêa 
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Filho mesmo antes do Estado Novo. É preciso apontar, ainda, para a forma como o trabalho 
historiográco era realizado pelo Instituto Histórico e Geográco Brasileiro - IHGB e as agremiações a ele 
vinculadas. Neste sentido, cabe destacar que: 

Para além das especicidades políticas e regionais, coube aos institutos a montagem de 
uma nomenclatura própria, bem como a elaboração de uma agenda com personagens 
e fatos, da qual muitos historiadores pouco se libertaram. Presos a um projeto 
enciclopédico que encontrava ordem e encadeamento onde existiam apenas eventos 
singulares em sua experiência regional, esses prossionais se comprometeram com a 
construção de uma história nacional, que tendo o presente em mira, forjava o passado 
em tradição.

Versáteis no esforço de acomodar os modelos nascidos alhures, tais historiadores 
detinham-se como que de esguelha, nas vicissitudes da versão local (SCHUWARCZ, 1993, 
p. 175). 

Para os efeitos do presente trabalho, destacamos as estratégias de produção da narrativa 
histórica levada a cabo por Virgílio Corrêa Filho, nas quais cam patentes a idealização do bandeirante 
e da vinculação desses sujeitos à história de Mato Grosso, tal como aparecem na obra As Raias de Mato 
Grosso e, posteriormente, em Luiz de Albuquerque, o fronteiro insigne. A primeira das obras aqui 
analisadas é composta por quatro tomos, publicados entre os anos de 1924 e 1926 e a segunda em 
1941, e correspondem a uma das mais relevantes obras elaboradas por um historiador local sobre a 
conquista e a incorporação do território mato-grossense aos domínios de Portugal naquele período.

O conjunto dessas publicações nos permite observar alguns dos elementos constitutivos da 
identidade mato-grossense. Esta identidade, forjada a partir do IHGMT, segue, todavia, os mesmos 
“padrões” do Instituto Histórico e Geográco Nacional – IHGB. A respeito na natureza da produção 
intelectual dos Institutos Históricos e Geográcos, observa Lilia Moritz Schuwarcz (2004, p. 137) “os 
institutos corporicam, pois, o local para a criação de falas ociais sobre o país, bem como o espaço 
reservado a um discurso sobretudo enaltecedor da nação”. 

Nesse sentido, Virgílio Corrêa Filho, seguindo um estilo de escrita estritamente vinculado ao lugar 
de onde ele fala, apresenta o bandeirante como o precursor do mato-grossense. As narrativas 
buscavam atribuir ao bandeirante valores como: “bravura”, “destemor”, e “ímpeto” que, incorporados 
pelos que aqui se estabeleceram, acabaram por “modelar” a sociedade mato-grossense. Na obra de 
Virgílio Corrêa Filho os bandeirantes são caracterizados como “povo audaz e forte, que rompendo os 
sertões bravios, iniciou a colonização de Mato Grosso” (CORRÊA FILHO, 1922, 105).

Para o autor o processo de ocupação das terras situadas além da linha de Tordesilhas pelos luso-
brasileiros, no século XVIII, foi decorrente “[...] do choque das duas raças expansionistas, que 
modelaram, à sua feição, o povo sul americano” (CORRÊA FILHO, 1925, Vol. III, p. 08). Em sua análise, 
desde o momento em que chegaram à América, parecia claro o “ideal expansionista” dos 
colonizadores ibéricos. Ao mencionar as dúvidas oriundas da linha estabelecida em Tordesilhas, ele 
escreve:

Como quer que seja não resta dúvida que, na mais favorável das hipóteses, apenas 
estreita nesga do atual território mato-grossense conservar-se-ia brasileiro, por jazer a lesta 
da divisa geodésica, estabelecida em Tordesilhas, incorporando-se a parte principal, em 
que se enquadraria toda a bacia hidrográca paraguaia e guaporeana, à América 
espanhola.
Em conquistá-lo, poraram fortemente os representantes de ambos os reis (de Portugal e 
Espanha), trazendo-lhe para os conns das orestas e campinas o aventureiro gênio 
peninsular, perito assim no velejar por mares desconhecidos, como devassar os sertões 
misteriosos, que lhe silenciavam sobre as tragédias martirisantes de que foram 
protagonistas anônimos (CORRÊA FILHO, 1924, Vol. I, p.12).   

Ao atribuir aos bandeirantes uma aura de “heróis camonianos”, Corrêa Filho os identica como 
“desbravadores, homens audazes, capazes de desaar os perigos impostos pelo sertão bravio”, ou seja, 
os adjetivos presentes na narrativa constroem a imagem de homens que tiveram a competência de 
enfrentar todas as diculdades de seu tempo, o período colonial, para “cumprir uma missão”, qual seja: 
distender os limites do território nacional e incorporar parte das terras que estavam além dos limites do 
Tratado de Tordesilhas para os portugueses, dando origem, portanto, ao que se tornou a capitania de 
Mato Grosso.

Ao abordar o contexto em que os sertanistas andavam pelo interior da América do Sul, o autor 
credita aos bandeirantes aquilo que ele considera como sentido de uma “empreitada épica”, a 
conquista do “desconhecido”, do “misterioso”, no sentido de que pelas mãos dos paulistas se pode 
garantir a extensão territorial do Brasil, conquistada ao longo do período colonial.  
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Em suas arrancadas épicas, varejavam os sertões desconhecidos, exploravam rios e 
montes; e foram esbarrar, não raro, no alto dos Andes. 
Muitos sumiram no anonimato, sem que de seus feitos casse registro algum; outros, mais 
felizes, devem à tradição a glória de serem atualmente relembrados (CORRÊA FILHO, 
1924, Vol. I, p. 41). 

Valendo-se de relatos de cronistas, Corrêa Filho atribuiu aos paulistas a superioridade racional 
capaz de fazê-los superar as adversidades dos caminhos que os conduzia ao sertão. Em determinado 
trecho da narrativa, o escritor mato-grossense se vale de um dos maiores escritores de língua 
portuguesa, Luiz de Camões, a m de reforçar a componente patriótica dos bandeirantes. Para o autor, 
assim como os descobridores que “singraram os mares a m de distender os domínios portugueses” sem 
temer o que estava além da linha do horizonte pouco conhecido na virada do século XV para o XVI, o 
bandeirante também não ousou avançar os limites da Serra da Mantiqueira para “conquistar” os 
sertões desconhecidos do território americano. Segundo Corrêa Filho, 

A política sombria de anexação, si lograra manietar Portugal, não conseguira desbrar os 
colonos do Brasil, onde se caldeava, ao calor S. Paulo, a raça forte e indomável dos 
mamelucos, afeitos à vida rude dos sertões, em luta com elementos de toa a casta. [...]

Antônio Raposo Tavares – da estirpe dos camonianos varões assinalados – compreendia o 
espírito das raças, quando ao investir contra as missões de Guairá, intima-lhes, aos 
respectivos diretores, vimos expulsar-vos desta região, que é nossa e não do rei de 
Espanha (CORRÊA FILHO, 1925, Vol. III, p. 36 - Grifos do autor). 

Ao dar destaque à expressão que denota a ação de expulsão dos espanhóis da região de 
Guaíra, conhecido reduto jesuítico que, por longo período abasteceu o comércio de índios praticado 
pelos bandeirantes, Corrêa Filho corrobora a construção da legitimidade da apropriação que os 
bandeirantes paulistas zeram sobre a terra que, até então, era ocupada por missões jesuíticas 
espanholas, tornando, assim, o bandeirante o patriota que, seguindo a política de exploração e 
ocupação territorial, dá origem, a partir do século XVIII, após os descobrimentos de ouro em Cuiabá, ao 
mato-grossense.

 Em outro trecho de As Raias de Mato Grosso, Virgílio arremata a construção do expansionismo 
bandeirante, de forma a vincular esse processo a gênese de Mato Grosso.  Segundo o autor,

A princípio, até o penúltimo quartel do século XVI, celebrizam-se, destarte, os 
exploradores castelhanos, que varejam a região denominada dos Xarayés, de onde 
alcançam o Guaporé; para o m, menos dramática, si bem que mais proveitosa, ocorre o 
povoamento do vale do Aquidauana, tendo Xerez para centre de operações (sic).

No século seguinte, XVII, depois da expansão até o rio Pardo, sofream-lhes o avanço os 
paulistas, que, a partir de 1632, não consentem na permanência de espanhóis nos 
campos das Vacarias e suas imediações.

Sobrevém o ciclo épico das bandeiras a que o planalto de Maracajú depara tablado 
empolgante, para os reencontros com os adversários.

Em incursões atrevidas assenhoraram-se, de passagem, de toda a zona meridional de 
Mato Grosso, cuja posse o descobrimento de outro, no Coxipó, consolida em 1719, pelo 
povoamento duradouro (CORRÊA FILHO, 1924, Vol. I, pp. 16/17). 

A escrita de Corrêa Filho contribuiu para reforçar o aspecto de “grandiosidade” imputada à 
ação bandeirante. Neste constructo, a cursiva de Virgílio transforma o bandeirante em embrião “ideal” 
de uma sociedade que se rmou “isolada” das demais, no longínquo sertão.

Outra característica presente na escrita de Virgílio Corrêa Filho, no que se refere a idealização do 
bandeirante, é o seu aspecto de civilizador dos “desbravadores”. Nesse sentido, o bandeirante era o 
contraponto ao universo do sertão e do índio, portador de valores ligados ao universo cultural de um 
mundo externo, representado não só pelo litoral, mas também pela cultura europeia, espacialidade 
original do português colonizador, transformado em bandeirante pela imposição das necessidades 
existenciais da vida na colônia. Desse modo, a narrativa da ocupação do território mato-grossense 
empreendida pelos bandeirantes tornou-se, na escrita virgiliana, a expansão da civilização ante a 
barbárie, representada, sobretudo, pelo índio. Ao narrar o que chama de “ciclo bandeirante” ainda no 
primeiro dos quatro tomos de As Raias de Grosso, arma que os bandeirantes “remataram, entre lances 
de heroísmo e sofrimento, os ensaios anteriores, que aos poucos se ia revelando ao conhecimento dos 
civilizados o território mato-grossense” (CORRÊA FILHO, 1924, Vol. I, p.16). 

No Tomo III da mencionada abra, a m de contextualizar a construção das fronteiras do Estado, 
Corrêa Filho retoma o processo em que portugueses e espanhóis, em busca de riquezas, terras e mão 
de obra, ocuparam a área que se tornou Mato Grosso. 
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Depois de aludir acerca da presença espanhola na bacia do Rio da Prata, o autor se atém a 
presença dos padres da Companhia de Jesus, que ainda subordinados a Espanha, estabeleceram 
reduções indígenas que passaram a ser atacadas pelos bandeirantes paulistas.  Na sequência, ao 
narrar a expulsão dos jesuítas das reduções e a preação dos índios e, posteriormente, a descoberta de 
veios auríferos que contribuiu para xar o luso-brasileiro na região, Corrêa Filho credita aos 
bandeirantes, a “responsabilidade” pela expansão das fronteiras do Brasil para além dos limites xados 
pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494.  

O bandeirante passa, assim, a representar um elemento do nacionalismo, uma vez que coube a 
ele a expansão dos limites do território nacional. Para corroborar a ideia de bandeirante como agente 
da expansão de uma suposta nacionalidade, Corrêa Filho escreve:

Assim foi que, antes de cerrar o século XVII, os paulistas dilataram o território de sua 
capitania através do Paraná, até o alto do Amambay, nos plainos de Vaccaria, onde 
estabeleceram ativo centro de operações contra os guaranis (CORRÊA FILHO, 1925, Vol. 
III, p.52). 

Ao qualicar as entradas como uma “empreitada épica” ou “missão histórica” o escritor 
modica as feições do bandeirante. Sob sua “pena” o bandeirante deixa de ser um preador de índios 
para tornar-se o civilizador do sertão. Do mesmo modo, a atuação dessas personagens representa 
além do caráter de “heroísmo”, um senso de “patriotismo”, uma vez que souberam, acima de tudo, 
assegurar os interesses luso-brasileiros ante as pretensões espanholas sobre o território do futuro Mato 
Grosso. 

Da forma como é abordada, a ação bandeirante se reveste de uma aura de nobreza, o que os 
torna “símbolo” da grandiosidade da nação. Ao se xar na terra, após o descobrimento dos primeiros 
veios auríferos, o bandeirante se torna, portanto, o elemento fundacional do território e do homem 
mato-grossense. 

A exaltação à gura do bandeirante, torna-se, com a criação da Capitania de Mato Grosso, em 
1749, a gloricação da gura do “defensor fronteiriço”, que eram os Capitães Generais nomeados pela 
coroa portuguesa para administrar a região, com a “missão” de manter os interesses e a presença 
espanhola o mais distante possível do território luso-brasileiro. Desse modo, a atuação dos capitães 
generais em defesa da fronteira torna-se, na escrita de Virgílio Corrêa Filho, o esforço de nossos 
“antepassados” na conservação e defesa do território mato-grossense contemporâneo. Assim, a gura 
do bandeirante acaba se congurando no embrião “ideal” de uma sociedade que se rmou “isolada” 
das demais, mas, ao mesmo tempo, constituída por homens que não mediram esforço para manter a 
integridade territorial nacional.

Dentre os capitães generais que serviram em Mato Grosso, Corrêa Filho destaca Luiz de 
Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, cognominado por ele de “o fronteiro insigne”. Albuquerque 
governou Mato Grosso entre os anos de 1772 a 1789; ao todo foram “16 anos, 11 meses e sete dias”. 
Embora não tenha constituído família, e nem criado raízes mais profundas em Mato Grosso, Luiz de 
Albuquerque acabou sendo “adotado” pelos intelectuais mato-grossenses como se fosse nato da 
sociedade local, em parte por sua longa estadia na região, como também pela importância do 
trabalho que segundo o autor, o capitão general teria realizado enquanto esteve à frente da capitânia 
de Mato Grosso, época em que esta região era objeto de litígio entre luso-brasileiros e espanhóis 
(ZORZATO, 1998).

O contexto do governo do Luiz de Albuquerque foi o período colonial, época em que se 
buscavam soluções para a questão dos limites entre as possessões territoriais portuguesas e espanholas 
na América. Nesse período, cabia aos governantes das capitanias fronteiriças, empreenderem ações 
que rmassem a presença luso-brasileira nas mal traçadas linhas que a Coroa portuguesa reivindicava 
para si.

Logo, Luiz de Albuquerque, apresentado como “o vigilante defensor das raias lusitanas”, teve 
destaque nas representações elaboradas por Corrêa Filho. O escritor procurou demonstrar e valorizar a 
atuação do capitão-general como forma de atribuir, ao mesmo tempo, patriotismo em relação a 
Portugal e a sua colônia, o Brasil, e apego a Mato Grosso. A construção narrativa empreendida por 
Virgílio Corrêa Filho confere a Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres uma aura de herói. As 
ações do “defensor fronteiriço” são caracterizadas como esforços em “defesa da Nação” e são 
rememoradas como um dos pilares que constituiriam, conforme faz crer, a identidade mato-grossense. 
Vejamos, na passagem seguinte, as considerações sobre o capitão-general: 

Não se contentava em promover internamente reformas, que melhorassem as condições 
de vida dos seus governados, e lhe impulsionassem o desenvolvimento.
Diligenciava, em particular, a integridade territorial de seu domínio, pelo fortalecimento 
da faixa fronteiriça, que planeou, liberta de ameaça de invasão (CORRÊA FILHO, 1941, p. 
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52).

Corrêa Filho, tomando como aspecto central as disputas entre Portugal e Espanha pelas terras 
na América Meridional, que incluíam a capitânia de Mato Grosso, descreve de certa maneira todo o 
trabalho realizado por Luiz de Albuquerque, durante os anos em que esteve à frente do governo de 
Mato Grosso.

Ao tratar sobre as estratégias do capitão-general, Corrêa Filho aponta que ele “planeja (va) 
defesa eciente, amparada em redutos militares” para combater as “ameaças”, tanto de espanhóis 
quanto de povos indígenas (CORRÊA FILHO, 1941, p. 191).

Com relação aos indígenas, especialmente Guaicuru e Paiaguá, Corrêa Filho os apresenta na 
biograa de Luiz de Albuquerque como marginais e como empecilho às monções que vinham de São 
Paulo com destino a Mato Grosso. Segundo ele,

Os paiaguás, associados, ou não aos guaicurus, constituíam o terror dos viajantes, que 
varavam os sertões, desatados de Camapuam, no divisor de águas do Paraná e 
Paraguai, à conuência do Cuiabá e S. Lourenço, até onde chegavam as suas algaras 
(CORRÊA FILHO, 1941, p. 184).

Escreve, ainda, que depois de inúmeras tentativas empreendidas por seus antecessores, Luiz de 
Albuquerque teria enviado um grupo de hábeis sertanistas com a missão de afugentar os indígenas. De 
acordo com a narrativa de Virgílio Corrêa Filho, a intensão do então governante da capitania de Mato 
Grosso era afastar os “intrusos”, tanto os indígenas quanto os castelhanos. Nesse sentido, Luiz de 
Albuquerque,

Planej(ou) defesa eciente, amparada em redutos militares com que pontilh(ou), por 
igual destinados a policiar o rio [Paraguai] contra os índios, [e também os castelhanos] e 
rmar a posse portuguesa na região até então deserta, bem que varejada anualmente 
pelos sertanistas (CORRÊA FILHO, 1941, p. 191).

Outro ponto bastante enfatizado na biograa de Luiz de Albuquerque diz respeito à construção 
do forte e dos núcleos de ocupação, onde “o atilado general empreendeu a ocupação de postos 
avançados, ao longo da fronteira, em rosário protetor das linhas raianas” (CORRÊA FILHO, 1941, p. 192), 
destinados a preservar o território, a comunicação e o comércio praticado através dos rios Paraguai e 
Guaporé, vitais para a sobrevivência de Mato Grosso. 

Nesse sentido, no ano de 1775, Luiz de Albuquerque determinou ao capitão Mathias da Costa 
que fossem tomadas as providências para a construção de um forte na localidade de Fecho dos 
Morros, às margens do Rio Paraguai. Ali nasceu, então, o Forte Coimbra. Corrêa Filho destaca também 
a construção de outro forte, o Príncipe da Beira, iniciado em 1776. Segundo Luiz de Albuquerque, o 
objetivo da construção dessa forticação era:

Flanquear o [rio] Guaporé de um monumento, que lhe concretizasse a magnicência do 
plano político, alteado à margem do rio, cujas águas tingiram, mais de uma vez, do 
sangue peninsular dos paladinos dos dois imperialismos [Portugal e Espanha], que ali 
andavam às testilhas (CORRÊA FILHO, 1941, p. 199).

Corrêa Filho descreve também os esforços de Luiz de Albuquerque, no sentido de estimular a 
ocupação do território mato-grossense por núcleos de populações não indígenas, uma vez que estas 
terras “desguarnecidas” estariam extremamente vulneráveis às tentativas de avanço dos espanhóis. 
Suas ações constituíam-se, desse modo, em estratégias para reforçar a estratégia de ocupação 
portuguesa em terras que ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas, de 1494.

No que se refere à representação sobre Luiz de Albuquerque, os contornos de heróis que lhe 
foram dados por Virgílio Corrêa Filho se tornam cada vez mais evidentes a medida em que se percorre 
as páginas de sua biograa. Ao narrar em tom de heroicidade as ações praticadas pelo capitão-
general Corrêa Filho, acabou tecendo uma imagem de um governante que esteve acima do bem de 
mal e para quem coube, de forma intransigente, defender os interesses da “nação em construção”. 

Esta representação ou construção de uma imagem para Luiz de Albuquerque pode ser 
percebida, por exemplo, no trecho em que Corrêa Filho narra a contestação feita pelo capitão-
general ao primeiro-ministro português, Martinho de Mello, na ocasião em que Portugal rmou com a 
Espanha o Tratado de Santo Idelfonso, em 1777, considerado pelo “fronteiro insigne” lesivo a Mato 
Grosso.

Ao tomar conhecimento do tratado de 1777, que lhe baldava a execução do plano 
integral de fronteira, gerado pela sua dedicação inexcedível aos interesses da capitania, 
Luiz se Albuquerque não pode calar a sua crítica às incongruências subscritas pelos 
plenipotenciários [...].
Especialmente a de 10 de agosto de 1780, que faz acompanhar de um mapa de Mato 
Grosso, “feito por um curioso de Cuiabá”, em que traça a lindeira de sua preferência 
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“desde o março do Jaurú, até a nova povoação de Albuquerque, ou mais para baixo 
ainda, onde se acha o presídio de Nova Coimbra, desde o ano de 1775, porque somente 
desta maneira caria inteiramente salva e privativa dos portugueses a navegação 
preciosíssima de Mato Grosso para Cuiabá.” (CORRÊA FILHO, 1941, pp. 208/209- Destaque 
meu).  

Virgílio Corrêa Filho relata que, na ocasião em que se pronunciou criticamente ao ministro 
português, Luiz de Albuquerque elaborou um documento denominado “Ideia Geral da Fronteira”, 
contendo um esboço sobre pontos desconhecidos da geograa mato-grossense que poderiam 
fornecer elementos que facilitariam as discussões sobre a delimitação das raias de Mato Grosso. 

Ao nal de sua obra, Corrêa Filho conclui: Luiz de Albuquerque “era o defensor vigilante das raias 
lusitanas, que aplicava ao desempenho de sua patriótica missão toda penetrante inteligência que 
fosse capaz”. Ao redigir essa narrativa, o escritor mato-grossense contribuiu indelevelmente para, na 
esteira das ações atribuídas aos bandeirantes, sobretudo ao   nomeá-los como agentes de expansão 
dos limites territoriais brasileiros, matizar as ações de defesa realizadas por Luiz de Albuquerque e, assim, 
introduzir o “fronteiro insigne” no rol dos heróis que granjeiam o chamado “panteão” mato-grossense. 

A TÍTULO DE CONCLUSÃO
Situada no contexto imediatamente posterior aos conitos políticos que marcaram os anos 

iniciais da República em Mato Grosso, a obra de Virgílio Corrêa Filho contribui para dar contornos 
denidos a identidade local. Neste sentido, a análise da escrita empreendida pelo autor permite 
compreender como foram tecidos os os da história que atam passado e presente da história de Mato 
Grosso, narrada a partir da criação do IHGMT, e continuada por aqueles que se vinculam ao tipo de 
escrita produzidos no âmbito dos Institutos Históricos. 

Como intelectual orgânico que foi Virgílio Corrêa não deixou, ao longo de sua vida, o objetivo de 
escrever sobre Mato Grosso, sem perder de vista a construção de uma narrativa que integrava à região 
a ideia Nação, ressaltando os esforços de “seus maiores” no sentido de conquistar e preservar o 
território e a soberania nacional. Sob este enfoque, a atuação do bandeirante transmutado em mato-
grossense caracteriza-se como o de agente formador da Nação e defensor dos interesses de um Brasil 
grandioso. 

NOTAS
1Para Renato Lessa a instabilidade da primeira década republicana, que ele denomina de "anos entrópicos" é 
resultado da ausência de uma rotina política, ou seja, da "não institucionalização e [d]a não denição de regras 
da constituição do que o autor chama de polis. Para ele é no governo de Campos Sales, com a 
instrumentalização da chamada "política dos governadores", que o regime republicano passa a ter estabilidade. 
Cf: LESSA, Renato. A invenção republicana. Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira República 
Brasileira. São Paulo: Vértice Editora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988.

2 Após a Proclamação da República, os partidos e arranjos políticos em Mato Grosso tiveram caráter efêmero. 
Num primeiro momento Generoso Ponce e os irmãos Joaquim e Manoel Murtinho foram aliados. Permaneceram 
como aliados até 1899. À época, interesses divergentes levaram os irmãos Murtinho a estabeleceram aliança 
com Antônio Paes de Barros, surgindo então o Partido Republicano Constitucional. Ao longo dos anos de 1899 a 
1902 os embates entre as facções partidários em Mato Grosso, tendo de um lado correligionários e Generoso 
Ponce e, de outro, os dos Murtinho, foi constante. A partir de 1906, as tentativas de autonomia política de Antônio 
Paes de Barros em relação aos seus antigos aliados levou a rearticulação da aliança entre Ponce e os Murtinho. 
Para maiores detalhes sobre o contexto político mato-grossense após a Proclamação da República, ver: 
FRANCO, Gilmara Yoshihara. A o(ᴙ)dem republicana em Mato Grosso: disputas de poder e rotinização das 
práticas políticas  – 1889-1917. 231 s. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"-UNESP, Franca-SP, 2014.

3 O início dessa atividade, de forma mais sistemática em Mato Grosso, remonta à concessão de monopólio de 
exploração dos ervais nativos, localizados no sul da província, a Thomáz Larangeira, no ano de 1882. Por meio de 
Decreto Imperial, de 09 de dezembro de 1882, Larangeira adquiriu o direito de explorar parte da área em que se 
encontravam ervais nativos no sul de Mato Grosso.  Posteriormente, em 1902, sua empresa foi incorporada pelo 
Banco Rio e Mato Grosso - BRMT, cujo maior número de ações pertencia à família Murtinho. A extensão da área 
explorada por Tomás Larangeira e, posteriormente, pela Cia Mate, foi alterada diversas vezes, de modo que, 
genericamente, todo o extremo sul de Mato Grosso, que abrange, atualmente, desde o município de Porto 
Murtinho até Eldorado, teve seus campos arrendados para a exploração da erva mate. Sobre a atuação da 
empresa Matte Larangeira, ver: ARRUDA, Gilmar. Frutos da Terra: os trabalhadores da Matte Larangeira. Londrina: 
Ed. UEL, 1997; QUEIROZ, Paulo Roberto Cimó. Joaquim Murtinho, banqueiro: Notas sobre a experiência do Banco 
Rio e Mato Grosso (1891 - 1892). Estudos Históricos. Vol 23, nº 45. Rio de Janeiro: jan/jun 2010, p. 132. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21862010000100006&script=sci_arttext. Acesso 22/11/2012.
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4 Segundo Lylia Galetti nas representações mais correntes sobre Mato Grosso duas visões antagônicas se 
destacam: ufanismo e péssimo. Os textos que apresentavam uma visão otimista da região estavam associadas a 
ideia de existência de uma natureza exótica e inexplorada, que guardava a possibilidade de um futuro promissor; 
a representações carregadas de pessimismo viam Mato Grosso como espaço de barbárie, formada por uma 
população de índios e bugres, com uma natureza intocada, posto que distante da civilização. Cf. GALETTI, Lylia. O 
estigma da barbárie e a identidade regional. Texto apresentado no XVIII Simpósio Nacional de História da Anpuh. 
Recife: jun. de 1995, p. 2 (mímeo)

5 Segundo Antônio Celso Ferreira os intelectuais paulistas, vinculados ao Instituto Histórico e Geográco de São 
Paulo - IHGSP desde a década de 1870 passaram a produzir escritos que davam ao bandeirante um caráter 
mítico e à sua ação pelos sertões do Brasil ares de epopeia. Cf:-FERREIRA, Antônio Celso. A epopeia bandeirante: 
letrados, instituições, invenções históricas (1870-1940). São Paulo: Unesp, 2002.
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RESUMO
O principal objetivo deste artigo é compreender a relação entre o civismo 
apregoado durante o regime militar e sua relação com os preceitos cristãos 
da Igreja Católica na formação dos/das estudantes. Para este m foram 
elencadas as seguintes questões: Que valores morais eram considerados 
essenciais para a formação dos cidadãos/ãs brasileiros/as? Como a religião 
cristã é representada no Guia de Civismo? Neste estudo utilizamos os escritos 
de Roger Chartier (1999) para compreendermos o processo de 
transformação de um texto em livro, que não leva em consideração apenas 
o trabalho do autor, mas volta-se para a interferência de vários outros sujeitos 
na forma material que assume o texto, como os editores, impressores, 
tipógrafos, ilustradores e revisores. 

Palavras-chave:Educação. Civismo. Ditadura Civil-Militar.

ABSTRACT
The main objective of this article is to understand the relationship between the 
civism preached during the military regime and its relation with the Christian 
precepts of the Catholic Church in the formation of the students. For this 
purpose the following questions were listed: What moral values   were 
considered essential for the formation of Brazilian citizens? How is the Christian 
religion represented in the Guide to Civics? In this study we use the writings of 
Roger Chartier (1999) to understand the process of transforming a text into a 
book, which does not take into account only the author's work, but turns to the 
interference of several other subjects in the material form that assumes Such 
as editors, printers, typographers, illustrators and reviewers.

Keywords: Education. Civility. Civil-Military Dictatorship.
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INTRODUÇÃO

A
 década de 1960 no Brasil foi marcada por uma profunda crise política e econômica. À época 
o presidente do Brasil era Jânio Quadros, que assumiu o governo no dia 31 de janeiro de 1961, 
num momento em que a inação e a dívida externa brasileira atingiam altos índices. O 

presidente Jânio Quadros adotou uma política externa independente, reatando relações 
diplomáticas com a União Soviética e a China comunista, opondo-se aos Estados Unidos contra a 
invasão de Cuba. 

Essa política externa descontentou os Estados Unidos, parte dos chefes militares brasileiros e 
líderes da União Democrática Nacional (UDN), partido que o havia apoiado durante as eleições para 
presidente. Diante das pressões que vinha sofrendo, no dia 25 de agosto de 1961 Jânio Quadros 
renunciou à Presidência da República, deixando o cargo para o vice-presidente João Goulart, o 
Jango, que estava na China em viagem ocial. A renúncia de Jânio Quadros foi uma tentativa de 
golpe. A este respeito Toledo (2004, p. 18) arma:

Goulart foi empossado em setembro de1961, após a fracassada tentativa golpista de 
Jânio Quadros. Com sua inesperada renúncia, JQ visava, contudo, o fechamento do 
Congresso que lhe fazia oposição. Não tendo o povo saído às ruas para exigir dos 
militares a volta do renunciante, o golpe se frustrou. A emenda parlamentarista, imposta 
ao Congresso nacional pela junta militar, pode ser interpretada como um “golpe 
branco”. O Congresso, acuado e ameaçado pela espada, reformou a Constituição sob 
um clima pré-insurreicional, contrariando, assim, dispositivos constitucionais da Carta de 
46.

Com essa reforma constitucional, João Goulart assumiu a presidência sob um regime 
parlamentarista, no qual assumiria a presidência, mas teria seus poderes controlados por 
parlamentares. No entanto, em 1963, com o apoio de diversos setores empresariais, de alguns setores 
políticos nacionalistas e conservadores, o presidencialismo foi retomado e o presidente João Goulart 
passou a governar efetivamente. (TOLEDO, 2004).

Porém, João Goulart era visto com certo receio pelas elites políticas e econômicas, haja vista 
que, mesmo sendo um latifundiário, defendia a classe trabalhadora, sindicatos e sindicalistas. Além 
disso, desejava criar reformas em benefício de algumas camadas da população e propôs projetos 
que mudariam diversos setores da sociedade. Estes projetos foram as chamadas Reformas de Base. De 
acordo com Chiavenato (1994), as Reformas de Base abarcariam diversas áreas, a saber: 
administrativa, eleitoral, urbana, tributária, bancária, universitária, cambial e agrária. Para o autor, a 
proposição das Reformas de Base dividiu as opiniões da sociedade do seguinte modo: 

De um lado estava o governo, apoiado pelos nacionalistas e pelas esquerdas, 
esperançoso na força do povo e conante na capacidade de manipulação dos 
sindicatos. Do outro, juntaram-se as elites econômicas e a direita política, patrocinadas 
pelo capital estrangeiro. No meio, mas pendendo rapidamente para a direita, 
encontrava-se a classe média: os seus setores mais politizados alinhavam-se com a 
política reformista; os mais conservadores, temendo a comunização do país, aceitavam 
a retórica da Igreja e a propaganda direitista. Os militares seriam o el da balança. 
(CHIAVENATO, 1994, p. 15).

Esta divisão da sociedade evidencia o clima de tensão que o país estava vivenciando. O temor 
das elites políticas e econômicas, bem como parte da classe média, se dava em virtude da iminência 
da perda de poder, político e econômico, caso as Reformas de Base fossem concretizadas. Além 
disso, o apoio dos Estados Unidos ao país demonstra a preocupação com uma possível ascensão do 
comunismo. Essa articulação da direita com o capital estrangeiro dá indícios de que o golpe de 1964 já 
estava sendo organizado. A crise política que levou ao golpe de 64 se agravou a partir do comício na 
Central do Brasil, onde o presidente João Goulart anunciou o plano para as Reformas de Base. Os 
jornais intensicaram os boatos de que o presidente, “com o apoio do PCB, do CGT e das forças 
políticas nacionalistas — preparava um golpe de Estado”. (TOLEDO, 2004, p. 23).

No entanto, as Reformas de Base beneciariam outras camadas da população que apoiavam 
o presidente. Segundo Germano (2005), as mobilizações populares em favor das reformas de base se 
intensicaram e o conito entre capital e trabalho acentuou-se, agravando a crise de direção política 
do Estado. As mobilizações populares repercutiam nos setores de educação, cultura e também no 
campo religioso, afetando não só a política interna, mas também externa. Nesse contexto de 
mobilizações internas a Igreja também se fez presente e, nesse sentido, Germano (2005, p. 50) 
acrescenta: 

Greves, mobilizações, assembleias, crescimento das organizações sindicais, surgimento 
das Ligas Camponesas e dos Sindicatos Rurais faziam parte do contexto político da 
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época. Até mesmo a Igreja Católica preocupava-se com a situação social e política e, 
temendo perder o controle do seu “rebanho”, organizou sindicatos rurais, concorrendo 
com o PCB (Partido Comunista Brasileiro) e com as Ligas Camponesas. A Igreja chegou a 
criar um sistema de radiodifusão educativa com o MEB (Movimento de Educação de 
Base) e envolveu-se em campanhas eleitorais em favor de candidatos cristãos.

Diante das mobilizações populares, parte dos empresários e dos militares, apoiados pela ala 
conservadora da Igreja e das camadas médias, acusava o presidente de ser cúmplice do comunismo 
internacional. No dia 19 de março de 1964, autoridades civis e religiosas realizaram em São Paulo a 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma passeata contra as reformas de base propostas 
pelo governo.

De acordo com Chaui (2004), o movimento para derrubar João Goulart da presidência do Brasil 
foi preparado nas ruas com o movimento “Tradição, família e propriedade” com o intuito de 
responsabilizar as esquerdas pela desagregação da nação, cujos valores deveriam ser defendidos “a 
ferro e fogo”.  

Segundo Germano (2005), o golpe foi saudado por parte das camadas médias urbanas, 
lideradas por setores da Igreja Católica, responsável pela realização da referida Marcha, precedendo 
a deposição de João Goulart. Com a deposição de Jango, Castelo Branco assume a Presidência da 
República em abril de 1964, justicando a “Revolução” como uma alternativa para salvar a 
democracia do fantasma comunista. 

Porém, a justicativa de salvar a democracia não é o que se vê no decorrer dos 
acontecimentos; sobre isso Germano (2005, p. 53-54) se manifesta:

Assim, não obstante o golpe ter sido desferido em nome da democracia, o que de fato 
ocorre é uma implantação gradual de uma ditadura militar, cujo suporte doutrinário é a 
Ideologia da Segurança Nacional, cunhada na Escola Superior de Guerra. Tal ideologia 
é fortemente inuenciada pelos valores e interesses dos EUA, expressos em conformidade 
com os pressupostos da Guerra Fria, qual seja, o da existência de um intransponível 
antagonismo Leste-Oeste, entre as “democracias ocidentais-cristãs” e o “comunismo”. 

Segundo Correia (2007), a losoa da doutrina de Segurança Nacional surgiu nas 
dependências da Escola Superior de Guerra (ESG), do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e do 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). E tratava-se de estabelecer uma guerra interna, pois a 
ameaça não vinha de fora, mas de setores como sindicatos de esquerda, estudantes, intelectuais, 
professores e organizações representativas locais e nacionais. 

Com a justicativa de que estavam salvando o país do comunismo e para preservar a 
democracia, os militares derrubaram o presidente por meio de um golpe e assumiram o poder no dia 
31 de março de 1964, tendo início a ditadura civil militar no Brasil. Durante os 21 anos de ditadura o país 
foi governado por cinco militares e uma Junta Militar, a saber: Gen. Castelo Branco (1964 a 1967), Gen. 
Arthur da Costa e Silva (1967 a 1969), Gen. Emilio Garrastazu Médici (1969 a 1974), Gen. Ernesto Geisel 
(1974 a 1979) e Gen. João Baptista Figueiredo (1979 a 1985). Nesse período a população brasileira 
conviveu com o autoritarismo, censura e repressão do Estado, causando diversas mudanças em vários 
setores da sociedade brasileira, inclusive no sistema educacional. 

A elaboração e publicação de um Guia de Civismo destinado aos professores/as do Ensino 
Médio foi uma das estratégias encontrada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), para que 
todos os/as estudantes brasileiros/as fossem instruídos/as no sentido de desenvolver o patriotismo por 
meio das práticas cívicas, bem como combater o ateísmo por meio da religião católica. À época, 
havia grande preocupação por parte dos militares com a formação dos jovens brasileiros, haja vista 
que o futuro do país estaria nas mãos destes estudantes. 

Portanto, a ideia era elaborar um material norteador para os/as professores/as de EMC. Este 
material deveria ensinar princípios morais considerados básicos para a “formação do caráter 
humano”. Além disso, deveria estimular o patriotismo por meio das ações cívicas. A ideia era dar 
suporte teórico aos professores de EMC para que o maior número de jovens fosse instruído com bases 
morais “cristãs” e cívicas. Portanto, o livro impresso seria o material ideal para levar aos estudantes os 
valores considerados essenciais para a formação do futuro cidadão brasileiro. Um desses impressos 
dirigido aos/às professores/as foi o Guia de Civismo. 

ANALISANDO O GUIA DE CIVISMO
Em 1966, por meio do Decreto nº 58.023 de 21 de março de 1966, o presidente Castelo Branco 

instituiu na Divisão de Educação Extra-Escolar, o setor de Educação Cívica, que juntamente com o 
Serviço de Organização e Orientação, com a Campanha Nacional de Material de Ensino e outros 
órgãos do Departamento Nacional de Educação (DNE) deveria trabalhar no desenvolvimento de 
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atividades relacionadas à prática do civismo. Este decreto ainda previa a organização e realização 
de seminários para formação de professores, publicação de livros e monograas referentes ao civismo, 
e concursos com premiação em dinheiro para publicações acerca de temas fundamentais. 
(FILGUEIRAS, 2006)

Atendendo a este Decreto, em 1968 o MEC lançou um concurso para a publicação de um Guia 
de Civismo. O edital referente a este concurso foi publicado no Diário Ocial no dia 08 e abril de 1968 e 
trazia esclarecimentos quanto à importância do material, suas nalidades, ideias básicas e as 
condições de realização do concurso. O guia classicado em primeiro lugar seria editado pela Divisão 
de Educação Extra-Escolar (DEE), órgão vinculado ao Departamento Nacional de Educação. (DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, 1968).

A elaboração do Guia de Civismo foi norteada pelas Ideias Básicas das Instruções Reguladoras, 
construídas por uma Comissão Organizadora composta pelo General Moacir Araújo Lopes, pelo 
comandante Lywal Salles e pelos professores José Camarinha Nascimento, Ruy Vieira da Cunha, 
Walter Ramos Poyares e Jorge Boaventura de Souza e Silva. Essas “Ideias Básicas” foram aprovadas 
pelo Ministro da Educação e Cultura Tarso Dutra e foram publicadas no Diário Ocial da União no dia 
08 de abril de 1968. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1968). 

Quanto ao processo de seleção daqueles/as que se candidataram ao concurso, inúmeros 
textos passaram pelo processo de avaliação e seleção, antes da aprovação. Após a avaliação das 
obras inscritas, foram classicados trabalhos dos/as seguintes professores/as: em 1º lugar foram 
classicados dois trabalhos, um de autoria de Paulo Silva de Araújo e outro do Cel. Diniz Almeida do 
Valle; em 2º lugar também se classicaram dois trabalhos, um de Maria Terezinha Tourinho Saraiva e 
outro de Dr. Ciro Vieira da Cunha; em 3º lugar, Major Hélio Casatle da Conceição. (VALLE, 1969). 

É importante ressaltar que em 1968, época em que foi lançado o edital de abertura do concurso 
para a publicação do Guia de Civismo, a educação brasileira era regida pela Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, que denominava os níveis de ensino da seguinte forma: pré-primário, primário, 
ensino médio e secundário. Ainda de acordo com a lei, o ensino médio funcionava em dois ciclos, a 
saber: o ginasial e o colegial. Também abrangia os cursos secundários, técnicos e de formação de 
professores para o pré-primário e primário. Porém, após a implantação da Lei 5692, de 11 de agosto de 
1971, o Ensino Primário e Secundário passaram a se chamar 1º Grau e o Ensino Colegial foi denominado 
2º Grau (FILGUEIRAS, 2006). 

Sobre o Guia de Civismo, de autoria do Cel. Diniz Almeida do Valle, objeto deste artigo, 
apresenta-se em suporte impresso em forma de livro que mede 23 cm de comprimento por 16 cm de 
largura, com 313 páginas. Possui capa amarela com linhas verticais, horizontais e diagonais nas cores 
amarela e azul. Nela consta apenas o título do livro e nome do autor, bem como os dizeres: destinado 
ao Ensino Médio e Ministério da Educação e Cultura. Está dividido em quatro tomos, além de um 
volume de anexos. 

Figura 1: Capa do Guia de Civismo.

Fonte: Acervo da pesquisadora

O suporte material dos textos passou por algumas transformações ao longo do tempo. Segundo 
Chartier (1998), os suportes nos quais estão dispostos os textos, sejam estes textos manuscritos, impressos 
ou eletrônicos, são importantes para a construção dos sentidos.  Segundo Chartier (1998), há uma 
hierarquia acerca dos formatos dos impressos que indicam o uso do livro. O autor arma:

[...] o grande in-fólio que se põe sobre a mesa é o livro de estudo, da escolástica, do 
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saber; os formatos médios são aqueles dos novos lançamentos, dos humanistas, dos 
clássicos antigos copiados durante a primeira vaga do humanismo, antes de Gutenberg; 
e o libellus, isto é, o livro que se pode levar no bolso, é o livro de preces e de devoção, e às 
vezes de diversão. (CHARTIER, 1998, p. 8-9).

Neste sentido, é importante perceber que o processo de materialização do livro passou por 
algumas transformações ao longo do tempo, até chegar ao formato que conhecemos atualmente. 
Para Chartier (1998), o processo de reprodução de textos passou pelas mãos de copistas até a 
chegada das máquinas, que possibilitaram a reprodução de textos em larga escala, permitindo um 
maior acesso à cultura escrita, antes restrita a poucas pessoas. Porém, até chegar às mãos dos leitores 
o texto impresso passa por inúmeros estágios. 

Nesse processo encontra-se a intenção do autor, a utilização e apropriação do impresso por 
parte do leitor, os diferentes suportes e a função dos editores. Os autores e editores de livros têm 
funções distintas no processo de materialização de uma obra; “o autor é reconhecido como detentor 
de uma propriedade imprescritível sobre as obras que exprimem seu próprio gênio”. Enquanto os 
editores são aqueles que moldaram “a gura do autor proprietário” (CHARTIER, 1998, p. 49). Portanto, 
os autores escrevem os textos, enquanto os editores, juntamente com impressores, tipógrafos, 
ilustradores e revisores os transformam em livros. Neste sentido, Abreu (2003, p. 9) arma que “diferentes  
mãos intervêm nas formas materiais assumidas pelo texto convertido em livro e cada uma das decisões 
tomadas atua sobre a leitura que dele se fará”.

Esta intervenção pode ser percebida também no Guia de Civismo analisado, pois para 
escrever este texto o autor seguiu as orientações elaboradas pela comissão da Divisão de Educação 
Extra-Escolar. As ideias elaboradas por esta comissão revelam a preocupação com a valorização e 
preservação dos valores morais e cívicos, expressa na página de apresentação do Guia de Civismo. A 
apresentação deste impresso é feita pela Diretora da Divisão Extra-Escolar, a senhora Alma Albertina 
de Castro Figueiredo. Para ela (apud VALLE, 1969, p. III), estes valores eram representados por 
instituições base para o desenvolvimento do país. Neste sentido ela enfatiza:�

A fase atual da evolução brasileira, fortemente inuenciada pelo pragmatismo, pelo 
materialismo e pelas correntes socialistas-radicais, exige grande esforço dos líderes no 
sentido da preservação e projeção dos valores espirituais e morais, tradicionalmente 
cristãos, da nossa cultura milenar. Só assim poderemos orientar a formação do caráter do 
indivíduo e o comportamento do brasileiro, com a manutenção, em toda a sua pureza, 
das instituições basilares da nacionalidade – Família, Escola, Trabalho, Justiça, Fôrças 
Armadas, Pátria - e o necessário desenvolvimento sócio-econômico do Brasil 
(FIGUEIREDO, 1969 apud VALLE, 1969, p. III).

No excerto acima ca evidente a inquietação com o avanço das ideias comunistas 
inuenciadas pela corrente marxista. O comunismo representava uma ameaça às elites políticas e 
econômicas brasileiras e para combater estas ideias o Guia de Civismo enaltecia a importância dos 
valores morais, baseados nos pressupostos católicos e cívicos, importante para a formação do 
cidadão patriota. Além de mostrar a importância da prática de ações cívicas, o guia enfatiza a 
necessidade de estimular entre os/as estudantes a crença em Deus e o culto à religião. No entanto, 
apesar de reconhecer que o Brasil é um país laico, o autor arma que a religião católica é 
predominante. Portanto, era fundamental “desenvolver o civismo em sentido amplo, isto é, tendo 
como agente o Homem moralmente sadio, capaz de renúncias pelo bem comum, e imbuído da 
mística da ação pela grandeza da Pátria” (FIGUEIREDO, 1969 apud VALLE, 1969, p. III).

Entre as ideias manifestadas no guia algumas merecem destaque, a saber: princípios losócos 
e religiosos da Constituição Brasileira; fundamentos democráticos constitucionais; orientação à 
cidadania visando ao desenvolvimento do país; importância da família e da mulher na formação 
cívica; ênfase nas expressões de civismo, como o voto e o serviço militar; evolução nacional baseada 
nas tradições cristãs; bom uso da liberdade e crítica ao materialismo; combate à subversão e 
ideologias exóticas, além de enfatizar três aspectos fundamentais para o civismo: caráter, patriotismo 
e ação. Eram considerados exemplos de civismo o exercício do voto, a prestação de serviço militar e o 
culto aos vultos e símbolos nacionais.  (FIGUEIREDO, 1969 apud VALLE, 1969).

As ideias que norteavam o guia estavam em consonância com as nalidades da disciplina de 
EMC. De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 869/69, de 12 de setembro de 1969, a disciplina de 
EMC tinha por nalidade:

a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da 
dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 
inspiração de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valôres espirituais e éticos da 
nacionalidade;
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c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de sua 
história;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à 
comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da 
organização sócio-político-econômica do País;
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com fundamento na 
moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à Lei, da delidade ao trabalho e da integração na 
comunidade.

A EMC tinha por nalidade preservar, preparar, fortalecer, defender e ensinar diversos aspectos 
considerados fundamentais para a formação dos cidadãos e cidadãs. No entanto, torna-se 
paradoxal pensar que em um período de grande repressão, censura e autoritarismo o Estado criasse 
uma disciplina para disseminar valores como democracia e liberdade. 

Aqui ca evidente a distância entre o discurso do estado e a prática executada, pois segundo 
Germano (2005) o Estado necessitava de bases de legitimação, de apoio de parte dos intelectuais e 
da sociedade, portanto o Estado falava em liberdade e democracia, quando na verdade imperava a 
repressão.

É evidente que tanto o Guia de Civismo quanto a EMC enfatizavam a importância do 
desenvolvimento dos valores morais e cívicos na formação do caráter dos cidadãos e cidadãs, pois 
eram uma forma de doutrinar e homogeneizar os sujeitos, a m de torná-los/as cidadãos e cidadãs 
dóceis, capazes de renunciar a suas individualidades pelo bem comum, ou seja, pelo bem da Pátria.  

A intenção do autor ao escrever um texto é fazer com que os leitores compreendam suas ideias, 
porém, a apropriação que o leitor faz do texto não é única, cabe à compreensão e interpretação do 
leitor. Segundo Chartier (1988, p. 123), “a leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos 
singulares, de signicações de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de textos ou 
fazedores de livros”. Em outras palavras, os leitores podem se apropriar de uma mesma obra de formas 
distintas, pois há que se considerar o tempo, o espaço e as transformações da escrita e da leitura. 
Acrescenta Chartier (2003, p. 44-45) que “cada forma, cada suporte, cada estrutura da transmissão e 
da recepção do escrito afeta profundamente seus possíveis usos e interpretações”. Neste sentido, 
Chartier (1998, p. 77) ainda aponta:�

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de signicados. Segundo a 
bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que percorre terras alheias. 
Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao menos totalmente – o 
sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus comentadores. Toda história da leitura 
supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 
lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por 
limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em 
suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os 
objetos lidos e as razões de ler.

Portanto, com o intuito de fazer com que os estudantes adotassem os preceitos cívicos e 
religiosos, considerados fundamentais para a formação do futuro cidadão, o autor do guia escreveu 
este documento com base nos principais conceitos referentes à disciplina de EMC. Visando atender as 
nalidades da referida disciplina, o guia apresentava 22 premissas referentes ao civismo, à 
religiosidade, cidadania e ao Estado. 

1. Democracia Representativa, com Deus, é a forma ideal de vida das nações.
2. Liberdade com religião e não totalitarismo materialista.
3. Trabalho, Religião e Civismo realizam o desenvolvimento integral e a felicidade de 
uma Nação.
4. O Brasil é uma Democracia Representativa, alicerçada em tradições cristãs.
5. Nosso país está no limiar da Era Tecnológica.
6. A soberania de uma nação exige a Segurança Nacional.
7. As Fôrças Armadas Brasileiras são fator de segurança, civismo e desenvolvimento.
8. Cultuar os vultos nacionais é praticar civismo. Revela caráter e patriotismo e leva à 
ação, pelo exemplo.
9. Educação e cultura, com Deus, têm formado a base dos povos felizes.
10. O Estado existe para o Homem, que deve cumprir os seus deveres para com a Pátria.
11. O Serviço Militar obrigatório é básico para a Segurança Nacional.
12. As Instituições Pátrias – Família, Escola, Justiça, etc. -, protegidas pelo Estado, 
garantirão o futuro da Nação.
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13. A juventude é a esperança da Pátria.
14. A Constituição do Brasil arma a liberdade.
15. Todo brasileiro tem direito à igualdade de oportunidade na educação e à livre 
escolha de trabalho digno.
16. A livre iniciativa constrói o desenvolvimento do país.
17. O desenvolvimento integral do homem brasileiro – espiritual, moral e material – é 
Objetivo Nacional.
18. Votar é ato de civismo.
19. A prestação do Serviço Militar dignica o cidadão. É expressão de civismo.
20. A Evolução do Brasil fundamenta-se nas tradições cristãs.
21. A juventude brasileira estuda, trabalha e constrói a grandeza da Pátria.
22. É necessário compreender os jovens e encaminhá-los para as sendas do civismo, na 
sua tríplice expressão de caráter, patriotismo e ação.

Todas estas premissas expressam um modelo de cidadão ideal para o futuro do país. Os valores 
considerados necessários para a formação do caráter dos/das estudantes são alicerçados na moral, 
na religião e no civismo. Além disso, alguns conceitos destacam a importância das Forças Armadas, da 
Segurança Nacional, do voto, da liberdade, da igualdade e da democracia representativa.

Cabe ressaltar que o próprio golpe de 64 foi um desrespeito à democracia e após o golpe os 
governos militares impuseram diversas ações com o intuito de coibir qualquer manifestação contrária 
à ação militar. Porém, para os militares era importante obter apoio da população e legitimar a ação 
deles no poder. Neste sentido, as discussões em torno da democracia perpassam diversos capítulos do 
Guia de Civismo, articulada a ideia da manutenção das tradições cristãs, colocando Deus e a religião 
como pedras angulares no combate ao comunismo, diga-se aqui a religião católica.

A RELIGIÃO CRISTÃ NO COMBATE AO COMUNISMO
Assim como o civismo, a inclusão do Ensino Religioso (ER) no currículo das escolas públicas 

brasileiras também foi motivo de discussão entre as autoridades educacionais. Segundo Cunha (2007), 
em alguns momentos a articulação entre civismo e religião se fez presente na grade curricular das 
escolas públicas do país, em virtude de pressões externas ao campo educacional. O autor arma que 
durante os anos de 1931 a 1997 tanto o civismo quanto a religião procuraram expressar seus sentidos 
por meio do campo educacional. Durante os anos de 1961 a 1993, civismo e religião concentraram-se 
na disciplina de Educação Moral e Cívica.

À época a formação dos/das jovens brasileiros/as era uma das prioridades dos governos 
militares, haja vista que se temia o avanço do comunismo no país, em virtude da ressonância do 
pensamento marxista e do regime socialista da União Soviética. Neste sentido, a reforma educacional 
desempenhava um grande papel, pois, por meio de algumas medidas adotadas, pretendia-se conter 
o aumento de adeptos do materialismo histórico. Neste sentido, a educação cívica aliada à formação 
moral, com bases religiosas, especialmente no catolicismo, era entendida como fundamental para 
controlar o avanço comunista, uma vez que, por princípio, o comunismo tem bases ateístas. 

De acordo com a teoria elaborada por Karl Marx, para que a sociedade seja mais justa e 
igualitária deveria haver uma revolução social que culminaria com a extinção do capitalismo. Porém, 
para isso seria necessário que os cidadãos tivessem conscientização política. Neste sentido, Marx faz 
uma crítica à religião, pois para ele a religião impossibilita as transformações sociais, ela torna o 
homem alienado. Santos (2008, p. 44) esclarece o sentido da frase em que Marx arma que “a religião 
é o ópio do povo”, da seguinte forma: 

Associando a religião a uma substância, o ópio, que faz com que as pessoas entrem em 
um estado de paralisia e percam o o condutor que as ligam com a realidade, foi a forma 
encontrada por Marx para, em poucas palavras, denir o efeito e a essência da religião. 
Com efeito, para ele a religião é eminentemente ideologia, ou seja, consolação e 
justicação de uma realidade onde reinam a opressão e a exploração.

De acordo com Cunha (2007), durante a ditadura militar membros da Igreja Católica 
participaram ativamente no ensino e na elaboração de materiais didáticos, bem como a base 
religiosa católica foi explicitamente utilizada na disciplina de Educação Moral e Cívica. O relator 
encarregado de atribuir as diretrizes para o programa disciplinar da EMC foi o Arcebispo Luciano José 
Cabral Duarte. De acordo com Cunha (2007, p. 296): 

Apesar do parecer dizer que a EMC deveria ser aconfessional, ele proclamou que a 
religião era a base da moral a ser ensinada. Para escapar do paradoxo, o Arcebispo 
Duarte lançou mão do conceito de “religião natural”, isto é, aquela que leva o 
conhecimento de Deus pela luz da razão, o que subentendia a racionalização teológica 
da tradição judaico-cristã.
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Segundo Valle (1969), as novas gerações representavam um problema para o país, pois eram 
facilmente inuenciadas pelo ateísmo marxista. Em virtude disso, havia grande preocupação em 
incutir nos jovens princípios da moral cristã, pois era uma forma de combater o comunismo. Portanto, 
para incutir e estimular os valores cristãos, das 22 premissas do Guia de Civismo, apresentados 
anteriormente, sete referem-se ou mencionam a moral baseada em preceitos religiosos cristãos, a 
saber:

  Democracia Representativa, com Deus, é a forma ideal de vida das nações; 

Liberdade com religião e não totalitarismo materialista; Trabalho, Religião e Civismo 
realizam o desenvolvimento integral e a felicidade de uma Nação; 

O Brasil é uma Democracia Representativa, alicerçada em tradições cristãs; 

Educação e cultura, com Deus, têm formado a base dos povos felizes; 

O desenvolvimento integral do homem brasileiro – espiritual, moral e material – é Objetivo 
Nacional; 

A Evolução do Brasil fundamenta-se nas tradições cristãs.

Por meio destas premissas ca evidente que a moral e o civismo eram indissociáveis, ou seja, a 
religião e as práticas cívicas estavam articuladas para cumprir seu papel de formadoras do caráter 
integral dos/das cidadãos/ãs. As tradições cristãs e a crença em Deus são consideradas fundamentais 
para o bom desenvolvimento e funcionamento da nação. Além disso, ca evidente a crítica ao 
materialismo, considerado uma ameaça à democracia brasileira. De acordo com as diretrizes do Guia 
de Civismo, em destaque, podemos inferir que para o governo militar era fundamental, para o bom 
desenvolvimento de qualquer nação o funcionamento de uma democracia representativa, baseada 
em valores religiosos e na crença em Deus. Para a “formação integral do homem” era tido como 
necessário o desenvolvimento dos valores morais, cívicos e de valorização do trabalho, pois o 
crescimento de uma nação depende da manutenção destes valores.

Estes conceitos expressam a preocupação que havia em torno do desenvolvimento de valores 
considerados essenciais à formação do caráter dos/as estudantes, pois eles eram vistos como o futuro 
do país. Esta preocupação com a formação moral dos mesmos ca evidente em diversos capítulos do 
guia, quando a religião é mencionada como fator importante. 

Segundo Valle (1969, p. 15), o homem foi feito “à imagem de Deus” e pode aperfeiçoar-se por 
meio de dois caminhos, ou seja, com ou sem religião. No entanto, o autor arma que a formação 
humana sem bases religiosas é prejudicial, pois abre espaços para a corrupção, subversão e acaba 
com as tradições cristãs. 

O autor acrescenta que para que as liberdades sejam respeitadas pelo Estado o homem 
precisa desenvolver sua consciência religiosa, que o libertará do materialismo. Somente a consciência 
moral, com bases religiosas, fará com que os/as cidadãos/ãs saibam utilizar a liberdade com 
responsabilidade. Dessa forma, a democracia será preservada e não será necessário o uso de meios 
repressivos. (VALLE, 1969). Aqui ca evidente o uso da religião, especialmente a religião católica, para 
combater o comunismo, considerado subversivo. O autor procura mostrar que, para os comunistas, os 
valores morais e religiosos não são importantes. De acordo com Valle (1969, p. 24), “o ateísmo não é só 
um elemento acessório do marxismo, mas fundamental”. 

Mesmo admitindo a existência de várias religiões no país que se respeitavam mutuamente, 
Valle (1969) deixa evidente a opção pelo cristianismo, ou melhor, pelo catolicismo e neste sentido ele 
argumenta: o Brasil é um país laico, onde existem diversas religiões que se respeitam mutuamente. 

[...] o Cristianismo é a maior fôrça (sic) social, pois exige de cada membro da sociedade 
um procedimento altruísta, conducente ao bem comum, à felicidade geral. 
Satisfazendo os seus deveres sociais o homem está cumprindo os seus deveres religiosos, 
segundo os ditames da consciência cristã. (VALLE, 1969, p. 76)

Estimular a crença em Deus e a devoção à religião católica era uma forma de combater o 
ateísmo comunista e tornar os/as estudantes comprometidos/as com as leis da sociedade. Neste 
sentido, Valle (1969, p.76) arma:

Daí o verdadeiro religioso ser o melhor cidadão: seu código se constitui dos Dez 
Mandamentos. O Estado não precisa forçar-lhe a conduta, não precisa temer-lhe os 
passos: é um homem integrado em princípios milenares de ordem, respeito à autoridade, 
à Lei, a todos os cânones da perfeita e verdadeira sociedade.

O autor se apropria dos Dez Mandamentos para mostrar que a religião desempenha um papel 
muito importante, tanto na formação humana quanto no desenvolvimento da sociedade. Para Valle 
(1969, p. 65), “a integração total do homem compreende a harmonia entre o espírito e carne, 
proclamada pelos sagrados preceitos do Cristianismo”. Na sua interpretação, a religião é tão 
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importante que não há povos sem religião e para combater o comunismo ele ainda argumenta:

Vêmo-lo na Rússia, nos países satélites do comunismo, em cujas populações, apesar de 
toda propaganda atéia, apesar de todos os métodos de repressão, não conseguiram 
extirpar, até agora, essa presença divina peculiar ao homem, feito à imagem de Deus. 
(VALLE, 1969, p. 75).

Além da educação moral e cívica, a família era vista como um dos grandes alicerces na 
formação dos jovens. Segundo Valle (1969, p. 34), a família deveria ser a base, o exemplo para que os 
jovens não se percam em meio às novas ideologias, pois “a propaganda atéia do comunismo e a 
ação do pragmatismo ocidental agem de modo direto sobre a mente, promovendo liberdade e 
moral materialista, com exaltação intensa de sexo e engrandecimento de tudo que o dinheiro pode 
adquirir”.  

No discurso promovido pelo Guia de Civismo, a escola, a família e a Igreja católica 
desempenhavam um papel imprescindível na formação da juventude aspirada pelo sistema político 
em andamento, pois por meio da união destas instituições os futuros cidadãos do país poderiam 
aprender e cultivar valores cívicos, religiosos e morais. Portanto, para a “formação integral do homem” 
era necessário estimular nos/nas jovens o culto aos preceitos cristãos, bem como o patriotismo e desta 
forma defender o governo autoritário e legitimar o golpe civil-militar. �

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica no currículo de todas as escolas brasileiras, bem 

como a publicação de um Guia de Civismo foram estratégias, entre tantas outras, adotadas pelo 
Estado, com o intuito de moralizar os cidadãos e conscientizá-los quanto à importância das ações 
cívicas para o desenvolvimento e progresso da nação. 

O objetivo do guia era propor ações de cunho educacional cívico-democrático, a m de 
preparar os/as estudantes para o exercício da cidadania almejada pelo governo militar, mas para isso 
ocorrer foi necessário que as Idéias Básicas que norteavam o guia fossem postas em prática nas 
escolas brasileiras. 

Além da escola, a Igreja Católica também teve um papel fundamental nesse período. Parte da 
ala conservadora da igreja apoiou o golpe militar e contribuiu para a manutenção do regime. A 
religião também foi articulada à educação cívica, com o intuito de ensinar os preceitos morais aos 
estudantes, além de legitimar as ações do Estado, que precisava de aliados no combate ao 
comunismo. Neste sentido, o guia enfatiza a importância da religião para a formação moral do 
cidadão, principalmente dos jovens, que eram, para os militares, mais suscetíveis a “inuências 
negativas”, ou seja, ao comunismo.

Durante a ditadura civil-militar a religião católica desempenhou um papel de destaque, 
especialmente nos programas educacionais de Moral e Civismo. A escolarização do civismo 
associada os preceitos desta religião foi uma estratégia do Estado para difundir a ideologia 
dominante, bem como legitimar o golpe entre as crianças e jovens brasileiros. Por meio da disciplina de 
Educação Moral e Cívica o Estado ditatorial procurava construir uma imagem de “Revolução” e de 
um Estado que salvaguardaria a democracia tão ameaçada pelo comunismo.

Portanto, as estratégias criadas pelos militares e implantadas no sistema educacional brasileiro 
tinham o intuito de estimular o patriotismo, o culto aos heróis nacionais e fortalecer o sentimento de 
unidade nacional em contraposição à ameaça comunista, além de contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento econômico do país, dentro da expectativa dos militares. Para isso, os jovens 
deveriam ser incentivados a trabalhar para o crescimento do país, participar de atividades cívicas e 
pautar seu comportamento dentro dos preceitos morais da Igreja Católica. 

Uma questão que ca em aberto e que mereceria um estudo mais profundo, seria a respeito dos 
usos que se zeram deste Guia de Civismo nas escolas brasileiras, o processo de circulação e 
transmissão do seu conteúdo, bem como sua recepção e os sentidos produzidos a partir de suas 
premissas, pelo seu público alvo, neste caso os alunos e alunas do Ensino Médio. 

NOTAS 
1 

Existem estudos acerca das relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos no período da 
ditadura civil-militar, a exemplo: FICO, Carlos. O Grande Irmão: da operação Brother Sam aos Anos de 
Chumbo. O governo dos Estados Unidos e a Ditadura Militar Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008.   

2
 Sigla do Partido Comunista Brasileiro.
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3 Sigla do Comando Geral dos Trabalhadores.

4
 Em meio ao rastreamento de produções ociais sobre manuais de civismo, encontrei o Guia de 

Civismo publicado em 1969 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), destinado ao Ensino Médio. 
Este guia encontra-se disponível online, e assim que iniciei a leitura percebi que tinha em mãos um 
documento muito expressivo e que não poderia deixar de analisá-lo também, além das atas do 
Centro Cívico Escolar e Horas Cívicas. Portanto, procurei pela cópia impressa e a encontrei em um site 
de livros novos e usados na internet, onde adquiri um exemplar. 

5 “O materialismo histórico é a ciência losóca do marxismo que estuda as leis sociológicas que 
caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no 
desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico signicou uma mudança fundamental na 
interpretação dos fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções 
idealistas da sociedade humana” (TRIVIÑOS, 1987, p. 51).

6
 Dom Luciano José Cabral Duarte nasceu em 21 de janeiro, 1925, na cidade de Aracaju/SE. Em 1936, 

aos onze anos de idade, ingressou no Seminário Menor na Diocese de Aracaju, hoje atual Colégio 
Arquidiocesano, onde estudou seis anos. Cursou Filosoa, Teologia e tornou-se Bispo. Foi Presidente 
Nacional do MEB (1971-1977), foi membro do Conselho Federal de Educação (1974-1986), Presidente 
do Departamento de Ação Social do “CELAM” (1972- 1978), também foi membro da Comissão 
Pastoral da CNBB (1979-1983), primeiro Vice-Presidente do CELAM (1979-1983) e por m Arcebispo de 
Aracaju (1971-1998). (DOM LUCIANO JOSÉ CABRAL DUARTE, 2015).
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo abordar as implicações da memória em 
termos de documentação, epistemologia e pesquisa. Partimos de 
considerações teóricas oriundas do trabalho com o Arquivo Público de Mato 
Grosso (APMT). Os documentos são acontecimentos que formam um 
complexo de memória. Procura-se então situar três tipos de documentos 
especícos para problematizar a memória documental do século XIX em 
Mato Grosso: os processos-crimes, os periódicos (jornais) e os relatórios e falas 
dos presidentes da província. A violência e o crime serão a nossa pedra de 
toque para esta reexão.
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ABSTRACT
The main purpose of this article is approach the implications of memory in 
terms of historical documents, epistemology and research. We started on 
theoretical considerations emerged from working at Public Archive of Mato   
Grosso. The documents are events which forms a complex of memory. It was 
examined three types of specic documents for problematize the 
documental memory of the nineteenth century in Mato Grosso: criminal  
prosecutions, newspapers and provincial presidential reports. Violence and 
crime will be ours touchstone for this reection.
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INTRODUÇÃO

A
s séries entrecruzadas de uma problemática histórica ganham, pelas mãos do historiador, 
atributos que não devemos ignorar: a inteligibilidade dos domínios temporais e dos 
acontecimentos oriundos das práticas sociais.

Além das séries documentais, temos que lidar com outro tipo de séries, séries que chamarei, aqui, 
de teóricas. As séries teóricas equivalem a outro domínio serial, que se distancia em muito das séries 
propriamente quantitativas. A análise serial teórica, necessariamente qualitativa, é mais exível aos 
fatores matemáticos na medida em que quanticações não são o fundamento e o direcionamento 
das explicações do movimento histórico, coisa distinta de uma típica história quantitativa, onde o 
elemento serial é imprescindível dos números e cálculos lógicos, um material devidamente mensurado 
e sequenciado. No caso das séries teóricas, a vantagem está em, ao elaborarem-se referenciais, poder 
nestes contrapor teorias antagônicas e propiciar diálogos mediantes a curvas e cortes de movimentos 
metodológicos especícos ao problema histórico trabalhado. Movimento amplo, pois a pesquisa 
histórica pode se servir tanto de séries internas ao seu campo, quanto de séries teóricas de outros 
campos do saber (geograa, matemática, sociologia, física, antropologia, economia, psicologia, etc). 
O primordial para pensar a memória aí implicada, independente das posições epistemológicas, é não 
perder de vista os documentos e a história em suas condições temporais passíveis de seriação 
quantitativa ou qualitativa.

O que se segue é resultado de algumas notas sobre, especicadamente, uma pesquisa 
empreendida com os casos de homicídio em Mato Grosso na segunda metade do século XIX. Desta 
pesquisa resultou uma experiência pessoal com o Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), é desta 
experiência que se trata este artigo, do contato com documentos com alto valor de memória para o 

1
Estado e para a Universidade .

VIOLÊNCIA E MEMÓRIA
Na cidade de Cuiabá, no século XIX, não é difícil de admitir que existisse a experiência da 

violência e a memória da violência, vivida pessoalmente ou sentida na lembrança de vivencias alheias 
(experiência-memória). A violência como experiência é a violência sentida e conhecida. Esta violência 
emerge em lugares distintos: os espaços da violência condizem com o lugar e o tratamento da massa 

2
conituosa de fenômenos brutais . A província de Mato Grosso – submetida ao Império, distante do mar, 
com poucas cidades e grandes extensões territoriais, com uma economia característica, práticas 
políticas em “contexto amplo”, peculiarmente antagônica das culturas pré-cabralianas – tinha suas 
especicidades no controle de certos tipos de violências, como é o caso do homicídio.

Os homicídios julgados na província revelam uma gama de casos diferentes, homens ou 
mulheres, escravos ou livres, ricos ou pobres, enm, assassinos diversos movidos por razões distintas. Estes 
espaços de violência são delineados pelo poder administrativo e nos chegam hoje ao nosso 
conhecimento pelos vestígios, “a experiência [desses homicídios] é o passado atual, aquele no qual 
acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados” (KOSELLECK, 2006, p. 309), a experiência 
desses assassinatos foi “transmitida por gerações e instituições e é conservada [como] uma experiência 
alheia” (KOSELLECK, 2006, p. 310) – a conservação de experiências alheias pode ser entendida na 
contemporânea conservação dos jornais de época, das historiograas regionais, dos processos-crimes, 
dos ofícios dos chefes de polícia, dos eventos comemorativos, dos diários de viajantes, dos relatórios dos 
presidentes da província, etc.

Algo interessante pode-se levar em conta em certos tipos de documentos, como é o caso dos 
relatórios dos presidentes de província. Quando um presidente discorre sobre a violência, quase sempre 
em um subtítulo sobre segurança pública e individual, geralmente ele a representa como um 
acontecimento característico de certos antros, oriundo da falta de princípios morais nas classes mais 
pobres ou, nas palavras da época, nas ínmas classes. Neste sentido, um horizonte é lançado como 
expectativa na redução do homicídio, um horizonte moral. É comum encontrar um ou outro presidente 
relatando a falta de instrução moral dos assassinos e como a religião cristã e os bons costumes seriam o 
caminho para resolver esses problemas da violência (e do crime) no futuro. Essa expectativa era a de 
que a província, considerada um lugar tranquilo e pacíco pelos presidentes, não caísse futuramente 
no caos, destruindo assim os direitos de segurança pública previsto na lei imperial.

Espaços de violência e horizontes morais, eis as adaptações que se pode realizar aqui a partir de 
3

Koselleck . O exemplo que foi dado mais acima, sobre o homicídio, é apenas parcial. Os espaços de 
violência na província vão muito além de assassinatos e as medidas morais preventivas por parte das 
autoridades não resumem as expectativas gerais dos mato-grossenses oitocentistas. A documentação 
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além de nos indicar os acontecimentos violentos no passado, também indica as expectativas 
(mediadas pelas experiências) no que concerne a esta questão no futuro (próximo ou longínquo). Por 
exemplo: quando um presidente da província lança um ataque aos índios que incomodam alguma 
fazenda ou sítio, ele se baseia na experiência para investir, impregnado de boas ou más expectativas, 

4
na ação violenta, mas deseja e espera a catequização dos mesmos . Neste sentido a violência gera 
violência quando a experiência da violência gera expectativas de mais violência (o sentimento da 
vingança).

Violência e moral são categorias equiparadas com a experiência e expectativa e vice-versa, 
sem tomar uma por outra, como conceitos xos – na forma de categorias supra-históricas, ambas se 
interligam. 

A violência da realidade passada se encontra na memória das práticas (e nos discursos e 
representações da própria memória); portanto, partindo do problema do documento histórico e da 
lembrança desenvolvida, resultantes da vida do historiador, face ao jogo perscrutante e as implicações 
da memória, levaremos em consideração três dimensões (ou zonas), em termos de documentação, 
epistemologia e vida.

INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
Como todos sabem, o arquivo é um ambiente de recolhimento e armazenamento de 

documentos considerados importantes, a nível público ou particular. E nos meandros da métrica destes 
níveis, o público e o particular se confundem na memória viva do arquivo. O APMT, tomado aqui no 
sentido da convivência e labor, é uma instituição que encarrega uma variedade de funcionários 
públicos e funcionários terceirizados, cada qual com seus interesses pessoais, trabalhando segundo as 
necessidades políticas e culturais de proteção e armazenamento de uma memória documental.

Os funcionários do arquivo seguem uma rotina disciplinada, eles têm funções variadas e 
importâncias determinadas à sua realidade institucional. Temos atendentes, diretores, arquivistas, 
seguranças, faxineiros, estagiários, entre outros, além dos frequentadores procurando por dados para 
diversos ns, tais como advogados, jornalistas, historiadores, sociólogos, letrólogos, etc. Já aí temos 
“consciências” do arquivo, que fazem uso do interior deste de múltiplas formas. Os funcionários do local 
têm na organização, manutenção e produção do arquivo seus interesses de trabalho, no qual a 
motivação é o salário recebido pela função desempenhada ou, quem sabe, a paixão pelo ocio. E no 
caso dos demais sujeitos ligados ao arquivo, que trabalham recorrendo a certos documentos, abrindo 
mãos de outros, procurando dados restritos, rejeitando certas informações inúteis, temos como 
características destes as práticas de pesquisa e as necessidades advindas destas.

O pesquisador convive no arquivo com uma gama de relações connadas em um espaço e 
mediadas por enquadramentos temporais. Sua pesquisa tenciona com as relações humanas e 
materiais no interior do estabelecimento. É preciso alocar o processo de pesquisa ao tempo de 
funcionamento do arquivo, obedecer às regras do local e conuir produtivamente, segundo os prazos e 
responsabilidades, com os funcionários e demais pesquisadores que vivenciam aquele mesmo 
ambiente. Olhares, conversas, pedidos, perguntas, informações, ordens e demais aspectos das 
relações humanas são as práticas mais simples e comuns dentro desta instituição. Neste contato de 
consciências, o pesquisador se depara com lembranças pessoais diversas (em uma conversa com o 
guarda, um café com a faxineira, enm, inúmeras histórias particulares e paralelas). O complexo de 
pessoas no interior do arquivo acusa uma memória de tipo particular, uma memória do cotidiano de 
vidas dentro do arquivo: as diurnais que atravessam os períodos na história da instituição e que estão 

5
marcadas pela renovação imputada aos seus quadros de sujeitos e relações .

Outro tipo de memória do APMT é a memória tradicional de si, uma prática de legitimação 
(valoração). Historiadores desenvolvem historiograas especícas do passado de determinadas 
instituições, tomadas isoladas ou em relação com outros estabelecimentos públicos, eles fomentam 
assim a ampliação da história do arquivo na sociedade e a consolidação de sua memória. As histórias 
do arquivo contadas pelos historiadores ganham tonalidades divergentes ou convergentes, no estrito 
acordo com a metodologia e a teoria lançadas na pesquisa. O próprio arquivo (enquanto instituição) 
contribui para construção de sua memória: através de publicações de revistas, catálogos do acervo 
documental (e bibliográco se houver), eventos, etc.

Além destas duas qualidades de memórias vivas, provenientes dos arquivos, existe a memória do 
interessado nas “materialidades” ali contidas. Eu pego a gura do pesquisador da área de História para 
explanação desta qualidade. As lembranças e as retenções de informações pelo historiador reetem 
um complexo de práticas friccionadas em relações de poder. Os historiadores trabalham sob pressões 
exteriores: da família, da academia, da editora, dos órgãos de nanciamento, dos amigos, das demais 
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instituições, etc. – e sob pressões interiores: valores, éticas, conitos, estados de espírito, para mencionar 
6

só alguns elementos . Há de se notar também que a convivência e trabalho no processo de pesquisa 
envolvem contatos com demais pesquisadores, obras, professores, colegas de sala, nanciadores, ou 
seja, uma innidade de sujeitos palpitantes e uma variedade de teses opostas.

A consciência do historiador, tal como a do guarda e da faxineira no arquivo, é um turbilhão; sua 
transformação, na construção historiográca, se encontra transpassada em meio a uma diversidade 
de grupos humanos. A particularidade dos valores ao qual o historiador se encontra posicionado 
aponta para uma transversalidade nas relações com a realidade cultural de sua região e de outras 
regiões. O historiador possui suas próprias lembranças, a memória viva do arquivo incrustada nele é um 
saber próprio de si. Isto se traduz em uma memória individual que se choca e se modica nos encontros, 
assimiladores ou conituosos, com a memória compartilhada. Esta memória compartilhada não se 
encerra no documento. O documento não é um instrumento de uma história que seja por si só memória. 
A história, isso sim, dá forma para uma massa documental inseparável da sociedade (LE GOFF, 1990, p. 
545-546).

MEMÓRIA DOCUMENTAL
Apesar da relevância e peso das memórias institucionais e memórias evanescentes esboçadas 

até agora, é a teia documental, cinzenta ou amarelada, muitas das vezes colorida, que surge 
imponente numa qualidade singular da memória pública. A materialidade documental do APMT da 
nossa geração é a prova da sua relevância. Enquanto instituição estatal, o arquivo faz valer os interesses 
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públicos. O historiador é um laborioso trabalhador nas edicações da memória coletiva .

A memória repercute os “acontecimentos” armazenados em prateleiras. Um documento 
guardado aí é um acontecimento desdobrado. Desdobrado da sua época, de sua eclosão e 
fabricação, fonte histórica desdobrada em seu armazenamento e desdobrada em sua leitura, um triplo 
acontecimento que impacta, direta ou indiretamente, o uso do documento.

Mostra-se fácil constatar que o historiador trabalha com documentos elaborados por outras 
pessoas, um princípio de alteridade material irrevogável. Os historiadores levam em consideração (ou 
deveriam levar) que o acontecimento enquanto documento histórico foi forjado por outros e são 
guardados por nossos próximos – a tarefa é transformar o acontecimento do documento em uma 
explicação histórica do acontecimento, uma trama historiográca referenciada. Nesta perspectiva, a 
fonte pesquisada e a explicação histórica fazem do acontecimento outro triplo: a materialidade da 
fonte, o processo de pesquisa e a efetivação da narrativa. O historiador está envolvido em muito mais 
acontecimentos do que ele imagina: acontecimentos “esquecidos”, em contextos e lugares 
especícos, que viabilizaram sua retenção em certa forma de materialidade (e não em outra forma); 
acontecimentos vividos e presenciados no processo de pesquisa do historiador, isto é, acontecimentos 
no transcorrer da vida do historiador; e, por m, acontecimentos incrustados na escrita e na narrativa 
nal, estes, por sua vez, expandidos no número indenido de acontecimentos que permeiam a 
recepção de um público. Por isso mesmo que o documento é “virtual” (na sua materialidade) para o 
sujeito. Navegar nos documentos é sondar inúmeros acontecimentos com a imaginação, deles não se 
pode extrair nada em denitivo. Os truques e generalizações, neste caso, são as cartas na manga do 
historiador, esse mágico do tempo.

Os documentos são acontecimentos que formam um complexo de memória e são suscetíveis de 
8

ser confrontados com outras memórias . Apoiamo-nos, neste artigo, em três tipos de documentos 
especícos para reetir a memória documental do século XIX em Mato Grosso: Os processos-crimes, os 
periódicos (jornais) e os relatórios e falas dos presidentes da província. O crime será nossa pedra de 
toque para esta reexão.

CRIMES DOCUMENTADOS
9

Os processos-crimes reetem as práticas policiais e judiciárias no interior da antiga província . 
Dizem respeito ao “atentado” contra a lei, cometido na época, e a formação da culpa do 
indiciado(a). Sua peculiaridade começa com a característica de que este documento é um 
manuscrito confeccionado por diversas pessoas que ocuparam cargos dentro de órgãos provinciais. É 
comum encontrar várias caligraas ao longo do processo-crime (as assinaturas, por exemplo, são 
muitas), várias personagens e vários testemunhos, além de várias condenações, absolvições e 
improcedências. A sua emergência pode ser compreendida nas relações de poder da época, em um 
processo jurídico-policial documentado que leva até vários anos para ser denitivamente arquivado, 
um fechamento que pode demonstrar o fracasso ou o êxito do processo, segundo as interpretações 
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estabelecidas no Código Criminal do Império do Brasil (1830) e no Código do Processo Criminal (1832). 
Esses códigos que surgiram no estigma de uma nova economia da justiça, forjados por pessoas que 
exerciam uma função política (no interior da formação da nova nação imperial brasileira), fundam 
aplicações delimitadoras das práticas administrativas nas recém-criadas províncias (remodeladas nas 
Reformas Judiciárias de 1841-42 e 1871). Estas fontes devem ser entendidas juntamente com as medidas 
e práticas do governo local para assegurar o controle, a punição, a ordem e a segurança da 
sociedade mato-grossense oitocentista. Há nos poderes policiais e jurídicos, por assim dizer, várias 
etapas de constituição dos processos-crimes.

10
Os periódicos, por sua vez, tratam o crime de outra forma . Sua função básica, também pública, 

apesar de atingir apenas uma pequena parcela da população alfabetizada de Mato Grosso, era de 
informar notícias às pessoas, sendo que a maior circulação impressa se fazia nas imediações urbanas 
da província. A produção dos jornais no século XIX ganha proporções relativas, sua efetividade 
coadunava quase sempre com os interesses do governo, seus leitores eram seletos. A elite mato-
grossense, na sua maior parte alfabetizada, era o público receptor das edições destes periódicos. A 
linguagem do jornal se difere radicalmente das linguagens presentes nos processos-crimes. O relato do 
crime era condensado e comprimido em uma pequena parte de alguma folha do jornal, apenas 
informava o acontecimento criminoso e as medidas tomadas contra o acusado do crime. Sem rodeios 
e com uma objetividade de simples entendimento, às vezes insuado com valores morais, o crime 
chegava ao conhecimento dos cidadãos provincianos. Os analfabetos podiam ter acesso a essas 
informações nos jornais, quando lido por terceiros. Todavia, o limite da informação jornalística impressa, 
para os analfabetos, se coloca aí, já que as notícias relatadas boca a boca, em detrimento das notícias 
dos jornais, constituem outro tipo de informação dos crimes cometidos na época.

Em terceiro lugar, para nalizar a implicação dos documentos no complexo da memória pública, 
temos os importantes relatórios dos presidentes de província. Esses documentos são apresentados 
anualmente e eles são, em certa medida, destinados para o exterior da província. Aqui a gura do 
grande administrador é evocada a dar satisfações à corte, radicada no Rio de Janeiro. Os presidentes 
de Mato Grosso vão falar dos crimes usando medidas gerais, discorrendo sobre os problemas 
enfrentados na punição dos criminosos e as providências tomadas para garantir a segurança pública e 
individual da província no período em que eles governaram. Podem-se encontrar relatórios de 
presidentes manuscritos, mas quase todos foram impressos em tipograas. Esses documentos, tomados 
em seu aspecto político, evidenciam as relações administrativas interiores de Mato Grosso e deste com 

11as demais províncias e com o centro do Império. É um tipo de documento de característica biopolítica . 
Seu objetivo é informar a província e a corte acerca da administração da população e da sociedade. 
Remetido à monarquia, o relatório era essencial para governar o Brasil. Os relatórios de todas as 
províncias brasileiras oitocentistas ajudavam o Império a tomar conhecimento do que se passava em 
seu território e a formular estratégias. O crime era descrito, sempre como alvo de opiniões morais dos 
presidentes, em aspectos estatísticos, em números, o que denotava a ação administrativa das 
províncias sobre a população e a criminalidade. Os crimes enunciados nos relatórios dos presidentes da 
província podem também ser compreendidos como um “resumo” das informações passadas pelo 

12relatório do chefe de polícia .
Estes três tipos de documentos, quando submetidos ao olhar do historiador, precisam ser 

entrecruzados para que a memória pública fragmentada tome forma em uma narrativa. Eles 
13descortinam um aspecto da memória enquadrada  – o aspecto da relevância dada pelos grupos para 

certos documentos. A sociedade mato-grossense elege os documentos guardados nos arquivos como 
parte de sua memória do passado. Mesmo que a memória coletiva em geral não se refere diretamente 
aos documentos armazenados no APMT, ainda assim esta instituição é uma “qualidade” deste tipo de 
memória. A memória pública do arquivo é um amontoado de fontes históricas, essas fontes 
permanecem em zonas distintas da memória, quero dizer, fazem parte da consciência como 
materialidade, como esquecimento e como redescobrimento no interior dos grupos que constituem 
uma geração. Os documentos tomados como fonte pelos historiadores são também inseridos 
(indiretamente) na memória coletiva via narrativas históricas. Só que aqui um problema se coloca, 
neste entendimento da narrativa como a “ponte” aonde os documentos do arquivo chegam à 
memória coletiva de diferentes gerações: o problema epistemológico na historiograa. “O documento 
histórico é qualquer fonte sobre o passado, conservado por acidente ou deliberadamente, analisado a 
partir do presente e estabelecendo diálogos entre a subjetividade atual e a subjetividade pretérita” 
(KARNAL, TATSCH, 2015, p. 24); portanto, vale dizer: a análise do documento no presente implica uma 
relação do historiador com o grande uxo das séries teóricas (incluem-se nestas séries as historiograas 
tidas por puras, supostamente sem teoria).

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



HISTÓRIA E VIOLÊNCIA
Os documentos do arquivo apresentados aqui (processos criminais, relatórios de presidentes e 

jornais) estão presentes em várias historiograas que versam sobre a violência em Mato Grosso 
(principalmente sobre os crimes/criminalidade e os escravos/escravidão). A percepção destes 
documentos/monumentos é importante, ainda mais com seu impacto conformador para a memória 
coletiva, seja em função de uma memória subversiva ou uma memória ocial. Basta uma folheada nas 
referências às fontes utilizadas nestas historiograas para aí ver a violência de diferentes maneiras.

A história das relações humanas em Mato Grosso é permeada por variedades de violência, e isto 
nos interessa de perto: perla nesta história uma imensa gama de situações humanas singulares que se 
enquadram na perspectiva social e cultural do conceito de violência. Este complexo dos conitos e 
relações violentas é enfatizado por muitos historiadores, alguns deles até mesmo tomaram a violência 
como matriz para a compreensão da história regional.

A violência é força, ela deixa marcas. “No entanto essa força assume sua qualicação de 
violência em função de normas denidas que variam muito, [...] podem haver quase tantas formas de 
violência quantas forem as espécies de normas” (MICHAUD, 1989, p. 8).

Na sociologia e na história social, quando se trata de compreender a cidade, podemos dizer que 
“a criminalidade urbana está ligada à brutalidade da vida, à pobreza e às carências, e também se 
deve à marginalização dos grupos desenraizados pelas transformações agrárias, as catástrofes naturais 
e as epidemias” (MICHAUD, 1989, p. 34). A análise nesta tradição projeta-se para a questão da polícia. 
Nela encontramos submetidos os conceitos de “repressão” e “Estado”, juntos, interdependentes. Os 
crimes perpetrados na cidade e no campo nunca cessaram de ocorrer por toda a história policial de 
Mato Grosso, soma-se a isto um certo grau de insuciência repressiva que as autoridades acusam e 
lamentam em seus relatórios. Ora, podemos entender isto a partir da história social da violência, “as 
fraquezas do aparelho repressivo (sempre) deixam uma margem de liberdade em torno do ato 
criminoso” (MICHAUD, 1989, p. 34).

Ao problematizar a violência no século XIX, tal temática se depara com a questão da 
escravidão. Em Mato Grosso, os negros escravizados eram trazidos para a região mineradora desde as 
descobertas de ouro no período colonial. O arraial de Cuiabá, fundado em 1719 por Pascoal Moreira 
Cabral, tendo povoamento denitivo em 1722 com as descobertas de ouro na colina do Rosário por 
Miguel Sutil, teve desde o início a presença de escravos – índios preados e negros africanos – destinados 
à mineração e à lavoura de subsistência, quando a região ainda contava com o abastecimento 
monçoeiro. As crônicas revelam a presença destes indivíduos historicamente “fadados” à 
dominação/violência portuguesa (CORRÊA FILHO, 1994, p. 77-104).

Com o declínio da mineração a maior parte da força de trabalho foi transferida das minas para a 
agricultura. Mato Grosso, quando ainda era capitania, quando o ouro já não era encontrado com 
tanta facilidade, “cedeu lugar à agricultura e à criação de gado” (ALEIXO, 1984, p. 37). Na segunda 
metade do século XIX, o emprego da mão-de-obra escrava se destinava para diversas funções, 
encontramos nos indicadores o escravo trabalhando tanto no campo quanto na cidade e exercendo 
diversas atividades que iam além do estereotipado trabalho na lavoura.

Ainda assim, uma das atividades de trabalho recorrentes por praticamente todo o século XIX em 
Mato Grosso foi a realizada pelo escravo lavrador. Em 1872, os livres e pobres, recenseados pela 
Paróquia Senhor Bom Jesus de Cuiabá, somavam-se 4.171 indivíduos – 604 escravos declararam serem 
lavradores (PERARO, 1997, p. 141); se formos contar entre homens e mulheres livres que declararam 
serem também lavradores, o número sobre para 3.567.

Na década de 1870 temos redirecionamentos em Mato Grosso. Depois da guerra com o 
Paraguai, o governo central injeta recursos para a reorganização da província. Além das providências 
imediatas, outras de efeito mais permanente foram adotadas, como o estabelecimento de uma 
divisão do Exército na vila de Corumbá, do Arsenal da Marinha em Ladário (próximo à Corumbá) e da 
alfândega de Corumbá. Anteriormente, entretanto, já em 1869, isentaram-se os tributos, a importação 
e a exportação de todos os gêneros comercializados por Corumbá (BORGES, 2001, p. 30).

Na época da Guerra com o Paraguai os transportes voltaram a ser feitos por terra, rumo a Goiás. 
Somente em 1872, com a reabertura da navegação pelo rio Paraguai, Mato Grosso volta a ter 
passagem mais fácil às atividades de exportação e importação. O uxo de imigrantes também tende a 
aumentar. No ano de 1872 foram registrados 81 estrangeiros em Cuiabá, dos 1669 registrados na 
província, destes 81 estrangeiros, 52 eram oriundos da África (PERARO, 1997, p. 136). Em 1890, o número 
de estrangeiros em Cuiabá sobe para 163, enquanto que na província a soma cai para 958. Em 1920 
temos 25.321 estrangeiros em Mato Grosso (441 só em Cuiabá).
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O crescimento da população pode explicar o alto índice de criminalidade e violência apontado 
por José de Mesquita nas décadas de 1860, 1870 e 1880 (MESQUITA, 1978, p. 60). Mato Grosso cresce aos 
poucos, demogracamente e economicamente, mas só encontrará um desenvolvimento 
“signicativo” depois da Proclamação da República, na primeira metade do século XX, onde a “cifra” 
de crimes crescem junto com o “progresso” almejado para o Estado e sua capital, Cuiabá.

A violência e a escravidão exercem forte curiosidade e emoção para quem analisa as fontes 
judiciárias e policiais de Mato Grosso. Os historiadores que trabalham com documentos oitocentistas 
sempre terão marcado em suas pesquisas a realidade violenta do regime escravista. Neste problema 
inerente, quase sempre encontraremos uma feitura sociológica nos trabalhos com homicídios, estupros, 
ofensas físicas, entre outros “casos violentos”, quando não antropológica, presente nas discussões 
teóricas e nas escolhas de metodologias (de forte sustentação quantitativa).

EPISTEMOLOGIA NO PROCESSO DE PESQUISA
O historiador, quando passa a pesquisar e selecionar uma bibliograa, resvala com uma imensa 

produção de história. Estes livros podem ser entendidos tanto como uma memória epistemológica 
quanto como uma memória regional.

Uma grande parte dos livros de teoria que se estuda é de autores estrangeiros. Os teóricos 
brasileiros da história, com suas contribuições e críticas à epistemologia da história, argumentam 
sempre mediados por diálogos com autores de outros países e culturas, um interlocução importante 
para o desenvolvimento deste campo do saber entre nós. As histórias produzidas no Brasil buscam muito 
material no estrangeiro, o que fomenta uma ligação direta deste tipo de memória teórica com outros 
países; identidades do conhecimento histórico brasileiro nas discussões em nível internacional se tornam 
cada vez mais frequentes.

O estrangeiro também fala de outras memórias, assim como o brasileiro fala de memórias de 
outros países que não o Brasil. Um brasileiro pode procurar referências estrangeiras da história de Mato 
Grosso e encontrar ali posicionamentos sobre o passado do atual Estado que revelam as posições 
teóricas e metodológicas de outro lugar distante. Já um historiador mato-grossense pode até mesmo 
adotar e adaptar essa epistemologia para sua pesquisa sobre a história da região, ou simplesmente 
criticá-la. O que vem à tona, pegando Mato Grosso como plano explicativo, é uma própria prática 
epistemológica local, que emerge com o choque de outras culturas epistemológicas de outros lugares, 
porém, nas correntes intersubjetivas do conhecimento histórico, a produção regional dá ensejo para a 
constatação de um tipo de memória epistemológica coletiva que se difere das de outros grupos. Mato 
Grosso tem suas competências e especicidades próprias. 

A materialidade dos livros de história de Mato Grosso, escritos na região, em conjunto com as 
discussões e congressos sobre o passado de Mato Grosso (em seu interior, em outros estados brasileiros 
ou em outros países); a produção de livros teóricos de história por intelectuais e doutores brasileiros e 
estrangeiros, enm, toda essa gama de produção e circulação interna, vinculada e dependente do 
exterior, nos salienta a conrmação de que aqui há uma memória coletiva delimitadamente 
epistemológica, ela é condição para se conhecer não só as teorias e historiograas atuais, mas 
também as passadas. 

Situamos uma memória epistemológica regional que é pública, para podermos passar agora à 
memória presente na vida de um historiador, quero dizer, a memória individual do historiador que vive e 
trabalha em Mato Grosso.

A MEMÓRIA DO HISTORIADOR
A vida em seus aspectos gerais permite que alguém pesquise e escreva, tenha experiências e se 

expresse, ela dá os toques e as ferramentas, o historiador então, munido pelas possibilidades e 
condições da vida, dá forma histórica ao mundo. O espetáculo da história humana é o show do poder, 
a natureza cedeu os meios para uma espécie singular de seres possuírem a consciência de si mesmos e 
daquilo que os rodeiam, condições para entenderem o que foi e de interpretarem o complexo do 
passado. A vida é um mar de noite e esquecimento, ainda assim foi permitido que de uma proveniência 
de ínmas multiplicidades de memórias emergisse ao acaso uma limitada variedade (mas com 
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potencialidade innita) de histórias . 

O indivíduo, por si mesmo, cria em relações agonísticas pelo vital advento: seu corpo é a 
inscrição viva da herança memorial e histórica. As ações e valores do sujeito tende a presenticar um 
passado tatuado.

O corpo é uma expressão onde situamos a proveniência e a emergência da história para o 
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indivíduo e para os grupos por onde este transita – supomos que todo historiador traz no seu próprio 
corpo as marcas do passado.

O escritor busca na sua historiograa a si mesmo, os próximos, os outros e busca independente da 
ordem sequencial. É na sua própria memória donde jorra a fonte histórica primária de que se vale, disto 
não resta dúvida, contanto se admita que, em cada historiador, a sua fonte primária não se encerra 
para si, suas lembranças podem ser compartilhadas, logo, sua fonte pode ceder de sua “água” para 
cessar a “sede” de outros historiadores. Aquilo que para você é a fonte primária, para outro é fonte 
secundária, ou até terciária. A memória individual, imersa na sociedade, é sempre uma memória 
compartilhada com os grupos internos e com os demais grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A memória documental e a memória epistemológica são particulares ou públicas. A memória do 

historiador também pode ser considerada particular e pública, particular enquanto memória exclusiva, 
pública enquanto memória compartilhada.

Ao pegar os documentos nos arquivos e os submeterem à metodologia crítica e, posteriormente, 
à estética narrativa, o historiador/pesquisador aplica uma análise direcionada em determinadas linhas 
de pesquisa. Devido às exigências metodológicas, utiliza determinadas epistemologias. Volvendo o 
olhar para a alusão explicativa sobre a história de Mato Grosso, podemos aferir que o pesquisador, ao 
lançar mão de um documento qualquer no APMT, lerá os mais próximos (Virgílio Correa Filho, José de 
Mesquita ou Estevão de Mendonça) e os mais distantes (Foucault, Eric Hobsbawn e outros). Há uma 
porção de historiadores e teóricos da história no Brasil e no mundo, mas também há os regimes 
epistemológicos que validam e aprovam algumas formas de produção historiográca dentro de 
padrões e valores setoriais mato-grossenses. A dinâmica da vida de pesquisa do historiador envolve 
intersubjetivamente as relações com seus próximos e intrasubjetivamente os seus conitos, decisões, 
escolhas e gostos.

Os crimes e a escravidão em Mato Grosso têm muito mais a nos dizer do que apenas uma 
conrmação do processo histórico violento e pobre da região. Uma reprodução do discurso das fontes 
já é vista hoje como uma prática ingênua, a crítica deve ser incisiva.

O envolvimento do historiador com sua pesquisa denota uma escrita no corpo, um desenho que 
no seu movimento captura alguma coisa que já não é mais seu processo, mas a transformação de si. O 
Mato Grosso dos livros de história/teoria e o Mato Grosso vivido num contexto sensível, dentro da 
memória individual do historiador, coadunam com o Mato Grosso do processo de pesquisa e o Mato 
Grosso em uma narrativa. Esses “Mato Grossos” brotam nos usos historicamente conscientes da 
memória compartilhada.

A memória documental, a memória epistemológica e a memória do historiador confrontam-se 
15

no devir de si, dos próximos e dos outros . A coletividade e a individualidade das memórias se inserem 
em relações com os sentidos mediados por consciências temporais, ao mesmo tempo históricas, supra-

16históricas e a-históricas . As mnemotécnicas garantiram uma innidade de fontes históricas para que os 
grupos posteriores saibam das jornadas dos grupos anteriores, este lembrar mostra-se violento, pois as 
mnemotécnicas lograram gravar no corpo humano uma memória que implica a cruel 
responsabilidade e o ambíguo dever para com o passado. Uma grande parte dos historiadores, mais do 
que trabalhar objetivamente no seio de uma memória documental e epistemológica, trabalham 
cerceados e adestrados por uma nefasta memória coletiva dos valores morais e éticos (o rigor da 
manipulação pelo silêncio, que se difere da resistência pelo silêncio).

Os segredos da vida, para o historiador, podem ser entendidos como o esquecimento inerente 
da vida; cumpre a sua curiosidade, ao menos no que é humano, de entender a história no seu contexto 
extra-humano, porém, se há algo que na história é memória não humana, essa memória só tem 
validade para as pessoas e suas culturas – só nos é possibilitado ouvir os sussurros do passado através do 
que é humano: a memória da vida é, nesta dimensão epistemológica, até onde todos sabem, práticas 
humanas.

Os historiadores têm sempre um problema básico de narrar para terceiros, diferentemente da 
eruptiva realidade “narrada” a-linguisticamente pela vida, então, como desvendar e trazer ao 
conhecimento das pessoas os movimentos do passado incomunicável? Os segredos, nesta busca, só 
podem ser descobertos quando são criados, é preciso debruçar-se sobre as pilhas de documentos 
antigos depositados em prateleiras, em pastas ou caixas. Ali jaz esquecido o eco materializado, o 
balbuciar da vida desaparecida e esquecida que se permite ouvir, o assopro de um mundo secreto que 
os historiadores procuram tornar conhecido, um mundo que é só possível referenciar e imaginar. Tomar 
os olhos como ouvidos, e escutar o cochicho dos impressos do passado: essa sim é a função dos 
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historiadores aptos para lidar com a memória.  Estamos inseridos em uma realidade no qual o 
documento se forma a partir de multifários humanos individuais e coletivos, emergente das relações de 
poder e das relações de saber (poder-saber).

NOTAS
1 Expresso aqui minha gratidão com as equipes do Núcleo de Documentação de História Escrita e Oral (NUDHEO) e 
o do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), porém, neste artigo será abordada 
apenas minha experiência no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT). Além da documentação avulsa, foram 
levantados todos os processos-crimes do grupo Cartório do 6° ofício, série Penal, subsérie Homicídios, no período 
de 1844 a 1889. Os arquivos estão divididos em nove (9) caixas: Caixa 55, 1844-1860, 16 docs. Caixa 56, 1861-1869, 
15 docs. Caixa 57, 1870-1873, 10 docs. Caixa 58, 1874-1876, 13 docs. Caixa 59, 1877-1878, 12 docs. Caixa 60, 1879-
1881, 13 docs. Caixa 61, 1882-1884, 11 docs. Caixa 62, 1885-1888, 13 docs. Caixa 63, 1889, 6 docs. No conjunto são 
109 processos-crimes (docs.) correspondentes ao recorte temporal da pesquisa. Na divisão em décadas, estes 
documentos podem ser assim quanticados: 1844-1849, 3 docs. 1850-1859, 11 docs. 1860-1869, 17 docs. 1870-1879, 
39 docs. 1880-1889, 39 docs.
2 Existem vários historiadores da região de Mato Grosso que tratam da violência. Dois deles se sobressaem: Valmir 
Batista Corrêa com sua dissertação intitulada Mato Grosso: 1817-1840 e o Papel da Violência no Processo de 
Formação e Desenvolvimento da Província (1976) e seu livro Coronéis e Bandidos em Mato Grosso (1995); Luiza Rio 
Ricci Volpato com a dissertação Mato Grosso: Ouro e Miséria no Antemural da Colônia (1980) e o já clássico livro 
Cativos do Sertão: Vida Cotidiana e Escravidão em Cuiabá: 1850-1888 (1993). Mesmo quando se opta pela Rusga 
(1834) ou pela guerra com o Paraguai (1864) (eventos indiscutivelmente sanguinários), ainda a escravidão e o 
cotidiano são temas em comum que acentuam a presença da violência no passado de Mato Grosso. Trabalhos 
de história como os de Maria do Carmo Brazil – Fronteira Negra: Dominação, Violência e Resistência Escrava em 
Mato Grosso (2002) – e de Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues – Criminalidade e Relações de Poder em Mato 
Grosso (2008) e Mulheres, Violência e Justiça: Crime e Criminalidade no Sul de Mato Grosso (2013) – são obras que 
exemplicam tal interesse historiográco. Outras abordagens, bastante criativas e contestadoras, que também se 
situam na problemática do discurso da violência, podem ser encontradas nos historiadores Oswaldo Machado 
Filho – Ilegalismos e Jogos de Poder: Um Crime Célebre em Cuiabá (1872), suas Verdades Jurídicas e Outras 
Histórias Policiais (2006) – e Clementino Nogueira de Sousa – Entre a Vida e a Morte no Jogo das Paixões: Mulheres e 
Homens no Espaço Urbano de Cuiabá (2001).
3 Sobre estas categorias ver o capítulo 14 da obra Futuro Passado. KOSELLECK, Reinhardt. “Espaço de experiência” 
e “horizonte de expectativa”: duas categorias históricas. In: Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos 
históricos. Rio de Janeiro, Ed. PUC-RJ, 2006, p. 305-327.
4 Os relatórios dos presidentes de província aludidos são da segunda metade do século XIX: Doc. 043 - R02; Doc. 
044 - R02; Doc. 045 - R02; Doc. 046 - R02; Doc. 049 - R03; Doc. 050 - R03; Doc. 051 - R03; Doc. 052 - R03; Doc. 053 - R03; 
Doc. 054 – R04; Doc. 057 - R04; Doc. 058 - R04; Doc. 059 – R04; Doc. 062 - R04. Os códigos das referências são 
emprestados do seguinte catálogo: MORGADO, Eliane Maria Oliveira; MORAES, Sibele de. Relatórios dos 
Presidentes da Província e Governadores do Estado de Mato Grosso (1835-1865). NDIHR, Cuiabá, 1997.
5 Sobre estas questões, remeto o livro de Arlette Farge e os três pequenos textos que o cortam: Na Porta de Entrada, 
Ela Acaba de Chegar e A Sala dos Inventários é Sepulcral. FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. [trad. Fátima 
Murad], São Paulo, EDUSP, 2009.
6 Conra uma breve introdução sobre a prática do historiador em Keith Jenkins. JENKINS, Keith. A história 
repensada. [trad. Mario Vilela] Ed. Contexto, São Paulo, 2009, p. 47-48.
7 A memória coletiva de um grupo é vista de dentro, “durante um período que não ultrapassa a duração média da 
vida humana, que de modo geral, lhe é bem inferior” (HALBWACHS, 2006, p. 109). Essa qualidade de memória é 
um painel de semelhanças, os grupos guardam internamente nisto os traços de distinção entre si mesmos, ou seja, 
as relações de dois grupos diferentes armam as semelhanças no interior de ambos os grupos.
8 Michael Pollak trata dos pontos de referência das memórias como pontos de contato e seletividade para as 
bases comuns de pertencimento e de fronteiras socioculturais. Quando vemos os pontos de referência de uma 
época, “frequentemente os integramos em nossos próprios sentimentos de liação e de origem, de modo que 
certos elementos são progressivamente integrados num fundo cultural comum à toda a humanidade” (POLLAK, 
1989, p. 7). O embate de memórias entrecorta o espírito do historiador, os objetos de pesquisa, muita das vezes, 
“são escolhidos de preferência onde existe conito e competição entre memórias concorrentes” (POLLAK, 1989, 
p. 2).
9 Hélio Santos procurou atentar para o caráter utilitário do processo-crime. Para evitar tantos os equívocos suaves 
quanto os erros grosseiros, considerando a quantidade de “vozes” que se cruzam nos processos, “a leitura densa 
deve começar, primeiramente, pela parte mais visível do documento” (SANTOS, 2011, p. 2762). Neste domínio, 
seguindo uma orientação tipológica e comparativa, Hélio confere a estrutura do processo-crime pós-1871 em 
termos gerais e remonta os procedimentos advindos com a “nova prática” do inquérito policial. Para análise 
destes processos, “é fundamental ter em conta o que é considerado crime em diferentes sociedades e como ser 
dá, em diferentes contextos e temporalidades, o andamento de uma investigação criminal, no âmbito do poder 
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judiciário” (GRINBERG, 2015, p. 122).
10 Segue a relação dos periódicos aqui considerados: Periódico O Liberal – Redação: Rua do Rosário. n° 26. 
Tipograa: O Liberal. Periodicidade: Semanal. Ano de Fundação: 1871. Editor: Antônio Pereira da Silva Brandão. 
Sub Lege Libertas (1871); Jornal Político, Noticioso e Litterario (1875); Jornal Político e Litterário (1878); Jornal Ofcial 
Político e Noticioso (1878); Jornal Político e Noticioso (1879). Periódico A Província de Mato Grosso – Redação: 
Travessa Voluntários da Pátria, n° 12. Tipograa: Provincia de Matto Grosso. Periodicidade: Semanal. Ano de 
Fundação: 1879. Fundador, editor e redator: Capitão Joaquim José Rodrigues Calhão. Diretor: Major Emilio do 
Espírito Santo Rodrigues Calhão. Periódico Literário, Noticioso e Dedicado aos Interesses da Província (1879); 
Órgão do Partido Liberal (1886). Periódico A Situação – Redação e ocina: Rua Augusta, n° 52. Periodicidade: Bi 
semanal. Ano de Fundação: 1868. Fundadores: Joaquim da Costa Teixeira e Antônio Ramiro de Carvalho. Editor: 
Joaquim da Costa Teixeira. Jornal Ofcial Político e Noticioso (1872); Órgão do Partido Conservador (1880). 
Periódico O Povo – Redação: Rua Barão de Melgaço, n° 2. Periodicidade: Semanal. Ano de Fundação: 1879. 
Fundador e redator: José Maria Velasco. Órgão Neutral Defensor dos Interesses Moraes e Materiaes da Província 
(1879). Periódico O Iniciador – Redação: Rua da Cadeia, n° 91. Periodicidade: Bi semanal. Ano de Fundação: 1877. 
Fundadores: Manoel Antonio Guimarães e Silvestre Antunes Pereira da Serra. Diretor: Manoel Antonio Guimarães. 
Editor e redator: Silvestre Antunes Pereira da Serra. Jornal Commercial, Noticioso e Litterário (1879). As informações 
sobre edições conservadas podem ser encontradas no catálogo organizado por Eliane Morgado. MORGADO, 
Eliane Maria Oliveira (Org.). Catálogo de jornais, revistas e boletins de Mato Grosso 1847-1985. Cuiabá, EdUFMT, 
2011.
11 Geralmente recorremos ao arquivo do corpo de Philippe Artières (2011) para entender o que é o arquivo 
biopolítico. Não é o caso neste artigo, rero-me aqui ao documento biopolítico impresso, levando em conta que 
“a biopolítica – por meio dos biopoderes locais – se ocupará da gestão da saúde, da higiene, da sexualidade, da 
natalidade etc., na medida em que elas se tornaram preocupações políticas” (REVEL, 2005, p. 26). Desta 
governamentalidade oitocentista, restam-nos inúmeros relatórios de caráter bioadministrativo.
12 Dos poucos trabalhos sobre a formação da polícia em Mato Grosso, vale a pena conferir os realizados por David 
Martins e Ubaldo Monteiro. MARTINS, David Campos. A formação do corpo policial na província de Mato Grosso 
no século XIX (1831-1858). Dissertação (Mestrado em História) – UFMT, Cuiabá, 2013; MONTEIRO, Ubaldo. A polícia 
de Mato Grosso: História – Evolução (1835-1985). Cuiabá, IOMAT, 1985.
13 Buscando o conceito de memória de Henry Rousso, assevera Pollak: “quem diz 'enquadrada' diz 'trabalho de 
enquadramento'. (...) Esse trabalho de enquadramento da memória tem seus atores prossionalizados, 
prossionais da história das diferentes organizações de que são membros, clubes e células de reexão” (POLLAK, 
1989, p. 6-7). O acesso aos arquivos e o emprego de “historiadores da casa” evidenciam o controle e 
enquadramento da memória.
14 No que diz respeito aos empregos das palavras “proveniência” e “emergência”, recomendo a leitura de um 
pequeno texto de Foucault, Nietzsche, a genealogia e a história. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. [trad. 
Roberto Machado] Rio de Janeiro, Ed. Graal, 2000.
15 Para Ricoeur, objetivar a História objetivando a memória coletiva, que é a proposta de Halbwachs, resulta na 
aporia de consciência individual e consciência coletiva. A memória coletiva permite então a comensurabilidade 
das representações de grupos sociais no transcorrer do tempo. Ricoeur avalia que se cola aí um inesperado 
“argumento kantiano” (a favor das “estruturas da sociedade”), que permite, por meio dos “quadros do 
pensamento coletivo”, “evocar a sequência e o encadeamento dos objetos” (RICOEUR, 2007, p. 133).  Ricoeur 
sugere que, entre a memória individual e a memória coletiva, “um plano intermediário de referência no qual se 
operam concretamente as trocas entre memória viva das pessoas individuais e a memória pública das 
comunidades às quais pertencemos” (RICOEUR, 2007, p. 141) se apresenta nas relações com os próximos, “a 
quem temos o direito de atribuir uma memória de tipo distinto” (RICOEUR, 2007, p. 141). Os próximos estão em meio 
à variação do eu e dos outros. A memória não é apenas individual ou coletiva no território da história, ela é tríplice: 
a si, aos próximos, aos outros.
16 Os “espíritos históricos” analisam o passado para compreensão do presente, para entender o presente à luz da 
mudança, do caminho percorrido. Eles, segundo Nietzsche, não se atentam que sua atividade é “comandada 
pela vida”, por ações e pensamentos no estado a-histórico, “e não pela pura busca do conhecimento”. Ignorar o 
estado a-histórico é algo recorrente nos “espíritos históricos”. Quando a opinião do indivíduo deixa de encarar 
seriamente o sentido histórico, em seus elementos móveis e em constante e vericável mudança, que é 
característica daquele que não percebeu e respirou o estado a-histórico, este pode se encontrar “elevado” para 
o pensamento supra-histórico. Para o “espírito supra-histórico” a eternidade é seu sentido temporal, “uma 
estrutura de valor imutável e de signicação inalterável” (NIETZSCHE, 2005, p. 80). As “forças supra-históricas” se 
desviam de qualquer narrativa que se baseiam essencialmente na mudança, no devir, tal como o sentido 
histórico. O pensamento próprio desta força “dá à existência um caráter de eternidade e de estabilidade” 
(NIETZSCHE, 2005, p. 173), levam o indivíduo à arte, religião e até mesmo à ciência. Em um fragmento póstumo 
Nietzsche escreve que “as potências supra-históricas são a arte, a religião, a compaixão, a natureza, a losoa” 
(NIETZSCHE, 2005, p. 206). Já o estado a-histórico é encontrado no sensível (imediato) da ação e do desejo, no 
esquecimento do animal, na partícula incandescente extremamente intricada que emerge no limiar dos instantes 
da eclosão de um acontecimento qualquer, estado que “suspende” nas operações mentais o sentido histórico e 
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supra-histórico do tempo humano.
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RESUMO

Este artigo aborda o uso dos processos crimes na pesquisa histórica e suas 
potencialidades para pesquisa de gênero. Busca descortinar a relações de 
gênero, ali conguradas, e dar visibilidade à construção do discurso jurídico 
que demarca a diferença sexual imposta pela sociedade patriarcal.

Palavras-chave: Processos-crimes. Gênero. Mulheres. Fonte histórica.

ABSTRACT

This article discusses the use of crime processes in historical research and its 
potential for gender research. It seeks to unveil gender relations, there 
congured, and give visibility to the construction of the legal discourse that 
demarcates the sexual difference imposed by the patriarchal society.

Keywords: Crime processes. Gender. Historical source.
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INTRODUÇÃO

E
ste artigo aborda o uso dos processos crimes na pesquisa histórica e suas potencialidades para os 
estudos de gênero. Busca descortinar a relações de gênero, ali conguradas, e dar visibilidade à 
construção do discurso jurídico que demarca a diferença sexual imposta pela sociedade 

patriarcal.
A pesquisa em História está sempre em constantes revisões epistemológicas e os novos desaos 

contribuem para a diversidade de temas, objetos, problemas e abordagens metodológicas. Neste 
contexto de renovação e questionamento, o universo das fontes documentais é ampliado e 
redimensionado. Inclui-se nesta perspectiva de renovação a utilização de processos criminais como 
fontes para serem exploradas na medida em que se constitui um campo fértil para a pesquisa.

Creio ser pertinente trazer inicialmente uma abordagem sobre o processo crime enquanto 
documento de arquivo que, após cumprir sua função como documento jurídico administrativo, servirá 
à pesquisa histórica.

No que se refere aos documentos históricos, deve-se destacar que documentos administrativos 
ou ligados à vida e/ou atuação de órgãos, podem transcender suas nalidades de criação, tornando-
se testemunhos e fontes a serem utilizadas por historiadores e pesquisadores (BELLOTTO, 2006).

Sendo assim, o tratamento dispensado aos documentos arquivísticos, por meio de técnicas e 
procedimentos adequados, pode garantir sua preservação e seus usos posteriores para a pesquisa 
histórica.

1
A gestão dos documentos  torna possível o controle da produção e tramitação dos 

documentos, garantindo o acesso e evitando o acúmulo desnecessário da documentação. Um 
2programa de gestão envolve as três idades de vida dos documentos, ou seja, arquivos correntes , 

3 4
intermediários  e permanentes . Esse ciclo de vida dene-se de acordo com a frequência e tipo de uso 
dos documentos.

A partir da gestão documental, caso não possuam valor histórico ou informativo, os 
documentos podem ser eliminados. Por outro lado, providos desses valores, os documentos passam a 
constituir os arquivos permanentes.

Bellotto (2006) explica que arquivos permanentes não são constituídos de documentos 
preciosos, recolhidos em diferentes locais para o uso de pesquisadores, mas de documentos que já 
cumpriram as nalidades administrativas que os geraram e lhes é dado valor histórico após passarem 
por critérios de avaliação; uma vez que nem todos os documentos produzidos administrativamente 
podem ser preservados para a pesquisa histórica, exigindo critérios bem fundamentados para a 
realização da avaliação e destinação para o arquivo permanente.

5A descrição  arquivística é a função própria dos arquivos permanentes. A partir de elementos 
caracterizadores dos documentos, a descrição, de acordo com Castanho et al (2006), permite a 
identicação e, principalmente, a divulgação das informações arquivísticas aos seus usuários. O 
processo descritivo culmina com a elaboração de instrumentos de pesquisa, a partir do conteúdo de 
documentos de arquivo.

6Os instrumentos de pesquisa  permitem a localização ou consulta aos documentos de forma 
ágil e rápida, além de representarem o elo entre a instituição arquivística e seus usuários, ou entre a 
indagação do pesquisador e a possibilidade de atendimento à sua solicitação (BELLOTTO, 2006).

7 8 9 10Entre os mais conhecidos instrumentos estão o guia , o inventário , o catálogo , o repertório , o 
11 12índice  e a edição de textos históricos ou fontes documentais .
De acordo com a Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, os arquivos do Poder Judiciário são considerados documentos públicos e 
ele têm a competência de proceder à gestão de documentos produzidos e recebidos em razão do 
exercício de suas funções. Na medida em que os arquivos judiciais preservam os documentos públicos 
que cumpriram as nalidades para as quais foram criados, possibilitam aos historiadores as mais 
variadas perspectivas de pesquisa.

Como fonte ou como objeto de pesquisa é importante observar as características peculiares 
desse tipo de fonte ressaltando as condições de produção e suas contradições.

Contudo, se na sua forma tradicional de trabalho, o historiador buscava, por meio da crítica 
interna, comprovar a autenticidade do documento, para tomá-lo como testemunho, prova ou 
evidência, há que se analisar o documento enquanto monumento, enquanto representativo da 
sociedade e da época que o produziram, como assinala:

O documento não é qualquer coisa que ca por conta do passado, é produto de uma 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. (...) O 
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documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 
também de épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, e 
(...) manipulado ainda que pelo silêncio. (LE GOFF, 1984, p. 102).

Para além dessa perspectiva, segundo Foucault, “é necessário conhecer o estatuto do sujeito: 
saber, numa formação discursiva, quem fala, com que títulos, sob que condições, com que 
autoridade, segundo que sistema de legitimação institucional”. (FOUCAULT, 1971, p. 104-105). Assim 
um arquivo gerencia a documentação a partir de quem o produz.

Percorrendo instituições que custodiam acervos históricos, em especial de proveniência jurídico 
penal, para dar prosseguimento a minha pesquisa sobre A loucura na perspectiva criminal em Cuiabá 

13 -1889 a 1928, foi encontrado no Arquivo Público de Mato Grosso o acervo de documentos do Fundo
14

Tribunal da Relação de Mato Grosso, (1888-1929) Série  Penal. Através do instrumento de pesquisa, 
Catálogo: Processos crimes foi possível identicar diversas denúncias e queixas contra homens que 
agrediram ou praticaram homicídio contra mulheres, cuja alegação era a intolerância à traição 
motivada pelo ciúme. 

As relações sociais alicerçadas no patriarcado imprimiram, ao longo do tempo, uma 
representação, muito forte, de submissão das mulheres aos homens. Nos processos crimes vericou-se 
a reprodução dos discursos da divisão de papéis sexuais, da desigualdade de gênero e a 
consequente subordinação feminina. Nos crimes que envolviam a mulher vítima de crimes conjugais, a 
condenação social já estava estabelecida e a punição contra a mulher era tratada como natural e 
imutável. Assim a supremacia masculina esteve presente nas famílias, nas igrejas, no mercado de 
trabalho, nos processos de trabalho, nas instituições, nos partidos políticos, nos movimentos sociais e no 
imaginário coletivo da nossa sociedade. Portanto, o espaço de ação da mulher deveria se restringir ao 
ambiente familiar, seus atos submetidos à opinião pública, e a conviver de acordo com as regras 
sociais estabelecidas.

A mulher assumia numa sociedade fundamentada no patriarcalismo a condição da excluída. 
Não era considerada cidadã política, mesmo a mulher da elite com certo grau de instrução estava 
restrita ao espaço privado. Toda essa pressão desempenhada acerca do comportamento feminino 
atingia também as camadas populares e as mulheres, que precisavam trabalhar, tinham que 
enfrentar todo tipo de preconceito, já que o discurso moralista pregava que a sua participação no 
mercado de trabalho seria um “pecado”, armando que elas abandonariam o lar, os lhos e o marido, 
sendo mal vistas pela sociedade. Isso não quer dizer que mulheres de elite não estivessem sujeitas aos 
mesmos códigos de controle. Mas talvez para elas os caminhos fossem outros. É possível levantar a 
hipótese de que o caminho jurídico fosse procurado majoritariamente por mulheres pobres. Nas 
famílias nobres o controle exercido sobre suas mulheres era de forma menos visível. Neste sentido, 
outras instituições criadas para exercer controles normativos eram igualmente utilizadas.

O Brasil do século XIX vivia um contexto de profundas mudanças socioeconômicas e delineava-
se uma política imperial que aspirava aos ares europeus, momento modernizante do país. Nesse 
sentido, novos modelos sociais e culturais se armavam para normatizar as condutas e disciplinar os 
modos de vida. No período da primeira República foram muitas as tentativas de delimitação dos 
papéis sexuais e o discurso jurídico tornou-se útil para controlar e disciplinar ações, gestos, formas de 
convivência e até mesmo as relações afetivas das mulheres não escaparam dessa vigilância.

A tarefa modernizante de remodelar os espaços urbanos, apropriando-se do espaço público e 
moldando o novo cidadão, cabia à elite, espelhada em modelos europeus, para desempenhar o 
papel de orientadora desse processo. Ao mesmo tempo, era necessário criar uma classe trabalhadora 
de acordo com os recentes modelos industriais capitalistas implantados no país. Para atender esse 
intento de modernizar o país, diversos saberes foram trazidos para o Brasil, principalmente da Europa, 
que visavam alterar a forma de vivência da emergente classe trabalhadora. Saberes que ditavam 
padrões de higiene, controle do tempo e conduta familiar. Tal projeto incluía entre outros alvos a 
reformulação da cidade e cabia ao poder público ocupar-se com a

[...] a medicalização da cidade, com a desinfecção dos lugares públicos, com a 
limpeza dos terrenos baldios, com a drenagem dos pântanos, com o alinhamento 
das ruas com a arborização das praças. E alarmam-se com surtos epidêmicos que 
dos bairros pobres se alastram pela cidade, ameaçando invadir as casas 
elegantes dos recentes bairros ricos. (RAGO, 1985, p. 163).

Além disso, a instauração de modelos de vida higiênicos não se restringia apenas às condições 
materiais das camadas populares, mas também a questões relativas a comportamentos de um modo 
geral. Questões como trabalho, casamento, sexualidade, infância, paternidade e maternidade eram 
igualmente preocupantes.
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Nesse sentido, além do discurso médico, o discurso jurídico tornou-se útil na determinação de 
modelos de comportamento que visavam controlar e disciplinar os corpos.

Deste modo o sistema jurídico se apresenta como uma instituição capaz de, ao mesmo tempo, 
ditar regras e normas e julgar quem não as cumpria. Contudo, é a partir daqueles que detém o saber 
jurídico, oriundos, em sua maioria, da camada dos mais ricos, que as condutas são julgadas na medida 
em que atua como instrumento de poder e de organização social, espaço de construção de discursos 
onde à relação saber-poder controla, disciplina, condena e absolve a sua revelia.

Outrossim, há de se considerar que já eram visíveis as manifestações contrárias a ordem vigente, 
com o surgimento do feminismo brasileiro, que desde suas origens, ainda no século XIX, já revelava as 
suas singularidades. A luta das mulheres no sentido de subverter a subordinação ao patriarcado cou 
conhecida como o primeiro momento de sua insurgência organizada. Com reivindicações públicas 
por direitos civis de igualdade em relação aos homens, o chamado feminismo da Primeira Onda, 
como se convencionou posteriormente para distinguir esta fase da Segunda Onda (feminista dos anos 
1960-1970) que tinha caráter losóco, intelectual e político institucional. Desenvolveu-se em torno de 
questões como o casamento, a educação e o direito ao divórcio. A terceira onda nos anos de 1990, 
atuava em resposta à percepção das falhas na segunda onda e em relação a ela, tinha como 
interesse combater a desigualdade resultante de idade, etnia, orientação sexual, situação 
econômica e política e outras reivindicações.  

Desde a metade da década de 1970 o conceito de gênero aparece no âmbito cientico e está 
intrinsecamente ligado à história do movimento feminista, como também relacionado às diferenças 
sexuais. Contudo, trata-se de um conceito que não se congura apenas como uma categoria 
descritiva de diferença entre pessoas. Ele é também utilizado principalmente para pensar as relações 
de poder entre homens e mulheres. 

No campo de estudo de gênero destacam-se Joan Scott, Linda Nicholson e Judith Butler, 
estudiosas que tomaram como ponto de partida as incoerências produzidas pelo feminismo pautado 
na oposição binária masculino/feminino. Criticam a noção binária de masculino/feminino para expor 
suas inovações teóricas que abrangem questões de cunho teórico, metodológico e político.

O gênero, enquanto instrumento teórico que permite uma abordagem empírica e analítica das 
relações sociais, tem avançado em relação aos conceitos acerca do papel da mulher e suas funções 
na sociedade contemporânea. Mesmo assim a ideia de relações de gênero permanece ainda 
mascarada na sociedade que insiste, por meio de um discurso insidioso, em naturalizar e reiterar a 
norma binária heterossexual que dá identidade aos sujeitos. 

Contudo, o reconhecimento das diferenças entre os corpos não leva à manutenção da 
dicotomia sexo x gênero. Pois, se o corpo é sempre entendido a partir de um ponto de vista social, o 
conceito de sexo estaria incluído em algo mais amplo e abrangente no conceito de gênero 
(NICHOLSON, 2000). Linda Nicholson propõe pensarmos a mulher numa rede complexa de 
características que as constitui e não reduzidas a um único sentido comum, ou seja, o “genital”. O 
argumento de Nicholson estabelece a negociação política numa compreensão de corpo biológico 
socialmente e historicamente construído. Sua crítica é sobre o corpo, ou seja, sobre o entendimento 
feminista sobre o corpo e os signicados que o constituem discursivamente.

Scott (1990) chama atenção para o que ela considera os usos descritivos de gênero: quando 
apenas se olham para questões envolvendo mulheres e homens sem que se vá muito além. A autora 
conceitua gênero enquanto uma categoria útil à história e não apenas à história das mulheres. 
Argumenta que o conceito de gênero foi criado para se opor a um determinismo biológico nas 
relações entre os sexos, dando-lhes um caráter fundamentalmente social, relacional. 

Na denição de Scott (1995), "gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas 
sobre as diferenças percebidas entre os sexos e também um modo primordial de dar signicado às 
relações de poder". Para ela, essas duas proposições estão intrinsecamente relacionadas. As 
mudanças na organização das relações sociais correspondem sempre a mudanças nas 
representações de poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um único sentido. 

Embora gênero não seja o único campo no qual o poder se articula. Butler (2003) também 
enxerga “problemas” em procurar denir categorias como gênero e mulheres. Assim como Nicholson, 
a autora abandona a ideia de uma denição precisa para a categoria gênero e mulheres e questiona 
as limitações do sujeito do feminismo “mulheres”. Desta forma, critica a posição das feministas numa 
política representacional para as mulheres e arma que, tentar denir a categoria “mulheres” só tende 
a reforçar ainda mais o binarismo masculino/feminino de matriz heterossexual.

A sua argumentação é no sentido de historicizar o corpo e o sexo, dissolvendo a dicotomia sexo 
x gênero, que fornece às feministas possibilidades limitadas de problematização da “natureza 
biológica” de homens e de mulheres.
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Para Butler, em nossa sociedade estamos diante de uma “ordem compulsória” que exige a 
coerência total entre um sexo, um gênero e um desejo/prática que são obrigatoriamente 
heterossexuais. A autora destaca a necessidade de subverter essa ordem compulsória, desmontando 
a obrigatoriedade entre sexo, gênero e desejo. Assim, o conceito de gênero cabe à legitimação dessa 
ordem, na medida em que seria um instrumento expresso principalmente pela cultura e pelo discurso 
que inscreve o sexo e as diferenças sexuais fora do campo do social.

Judith Butler propõe discutir gênero como atos performativos e uma teoria das performances. 
Para ela, o gênero como ato performativo pode se manifestar em qualquer corpo, desvinculando-se, 
portanto, da tradição que vincula inexoravelmente corpo a gênero. O corpo, neste estatuto, não seria 
apenas algo natural, mas uma superfície politicamente regulada.

A sociedade patriarcal submeteu a mulher às regras sociais através desta diferenciação dos 
sexos, do binarismo de gênero, do controle e da disciplina. Trazer a luz situações como as encontradas 
nos processos crimes evidenciam como as relações de gêneros eram ali conguradas.

O tipo documental que analisamos como fonte para a pesquisa dos estudos de gênero eram no 
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século XIX designados como processos-crimes, sua estrutura documental se apresenta como dossiê  e, 
por essa razão, é composto por vários documentos, de acordo com a previsão legal.

De acordo com o dicionário jurídico, um processo criminal é uma reunião de todos os feitos ou 
atos que se indicam necessários para que se investigue um crime. A queixa ou denúncia é feita pela 
vítima. O réu é o acusado. Dependendo do tipo de ação levada à justiça temos uma estrutura 
documental diferente. Primeiramente temos a denúncia, que normalmente é feita a partir da 
correspondência e contato, entre o delegado e o juiz. O corpo de delito pode ser tanto a vítima de um 
crime, lesões corporais ou homicídio, como furto de uma escrivaninha ou armazém.  Recolhidas as 
pistas, as pessoas envolvidas são chamadas ao Tribunal.

Depreende-se que o processo crime é constituído por dois eventos - o delito e o processo que se 
estabelece para apurar os atos e os fatos que envolvem os sujeitos, o auto criminal Ao trabalharmos . 
com processos-crime deparamo-nos com um documento dividido em partes bem denidas: queixa, 
translado, devassa e indagações policiais. 

Cada parte é um universo a ser desvelado, a partir das indagações que zermos. É preciso estar 
atento para os relatos que emergem, os quais geralmente expressam modos de vida individuais e 
coletivos, informam sobre comportamentos, hábitos e atitudes de indivíduos e grupos sociais. 

Podemos encontrar também nesses documentos elemento denidor da esfera mental dos 
sujeitos históricos estudados, seja dos queixosos, seja dos agentes policiais. Isto pode ser explicitado 
através das diferentes versões sobre um mesmo crime relatadas pelos informantes e das expressões 
discursivas dos encaminhamentos e registros policiais.

O delegado, o juiz, o escrivão são os agentes burocráticos e produtores da documentação. Sua 
função é procurar pistas, indagar, registrar os relatos dos réus, vítimas e testemunhas. Quando se 
pretende compreender tramas e experiências de indivíduos populares as informações desses agentes 
precisam ser ltradas. Segundo Moreira (2003, p. 25), “os ltros pelos quais passam os depoimentos são 
diretamente inuenciados pelo objetivo repressivo dessas fontes e também pela distância cultural 
entre os agentes sociais envolvidos - por exemplo: o escravo réu e o Juiz ou Escrivão”.

Grinberg (2009) arma que, ao trabalhar com as fontes criminais, é imprescindível o 
conhecimento do que são e como se formam os processos, além das leis e códigos vigorantes à época 
de sua produção. Segundo ela, os processos criminais se referem aos atos considerados criminosos 
pelo Estado, os quais variaram ao longo do tempo e, como fontes ociais, produzidas pela Justiça, são 
caracterizadas pela linguagem jurídica e pela intermediação do escrivão. 

A mesma autora levanta a questão quanto às contradições, incoerências e mentiras presentes 
nos processos, questão que ela procura dissolver: 

Para ler processos criminais, portanto, é preciso saber trabalhar com as versões, perceber 
a forma como elas são construídas. Analisar como os diversos agentes sociais 
apresentam diferentes versões para cada caso e car atento, principalmente, às 
narrativas que se repetem, às histórias nas quais as pessoas acreditam e àquelas nas 
quais não se acredita. É necessário trabalhar com a verossimilhança. Saber o que é e o 
que não é plausível em uma determinada sociedade nos leva a compreendê-la melhor. 
E, nesse caso, até a mentira mais deslavada vira categoria de análise. (GRINBERG, 2009, 
p. 128).

É importante vericar quem fala e para quem fala. O relato da delegacia, muitas vezes 
anexado após a capa do processo, é uma breve narrativa dos fatos acontecidos. Fala sobre o dia, o 
lugar, quem é o acusado, a vítima, que tipo de crime foi realizado: é a peça de instrução do processo. 
Por meio dessas correspondências entre ociais da justiça é possível perceber posições quanto ao 

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



crime.

As diversas partes que compõem um processo criminal demonstram uma riqueza de elementos 
quantitativos e qualitativos que o tornam uma fonte primaria inesgotável. Desde a correspondência 
entre o delegado e juiz, as indagações policiais, o corpo de delito, e até os autos de perguntas e 
condenação, podem ser estudados separados ou em conjunto, dependendo do objeto da pesquisa.

Além da função jurídica o processo crime é um documento que serve como objeto ou fonte 
para a pesquisa histórica, na medida em que subsidia a análise para compreensão de vários aspectos 
de uma época: a conduta dos sujeitos, seus valores, suas representações; o cotidiano da cidade, a 
estrutura familiar, as relações de vizinhança, as diferentes formas de violência; as relações entre as 
instituições políticas, os padrões sociais e o sistema de valores então existentes; os conitos e as 
manifestações dos sujeitos, as diferentes formas de transgressão às normas sociais; os delitos mais 
comuns e que se repetem; a organização do poder judiciário e da força policial, e neste caso em 
estudo a demarcação das relações de gênero.

Muito mais do que entender casos isolados, as fontes jurídicas, através de seus inúmeros 
discursos, representam a própria sociedade, a visão de mundo dos sujeitos e seu papel na hierarquia 
social. Deste modo, diversas narrativas com base em versões diferenciadas são apresentadas ao 
longo do processo trazem em seu conteúdo os motivos do autor para ingressar em Juízo, a defesa do 
réu e, muitas vezes, relatos de testemunhas, pessoas relativamente desinteressadas na demanda, que 
observaram o ocorrido e tiveram, registrados no documento, os seus discursos.

Agiam fundamentados numa visão jurídica de acordo com “normas legais” preestabelecidas, 
mas também de acordo com as “normas sociais”. Portanto são versões sobre o fato, incapazes de 
vivenciar o acontecimento delituoso.

Sob o olhar do Poder Judiciário, inicia o processo com a construção de um sujeito, criminoso (a). 
Esse olhar tem um contexto social, jurídico, político que busca enquadrar a conduta do criminoso (a) 
como inadequada e ameaçadora à sociedade, provocadoras da desordem e ofensivas à moral 
pública.

O discurso jurídico atua como normalizador da ordem, através das leis e do código criminal, cujo 
código está alicerçado às penalidades para combater o crime e enquadrar os criminosos seguindo 
uma ordem social. Nesta perspectiva, é preciso estar atento aos múltiplos discursos emanados das 
autoridades judiciais e de membros da sociedade que participam dos autos criminais ao construírem 
suas versões. São versões que assumem o status de verdades nas mãos do Poder Judiciário, revelando 
uma teia de poderes que circulam e projetam a imagem criminosa de acordo com a “verdade” 
obtida nos autos.

Entretanto não se pode deixar de perceber que a versão que irá condenar ou absolver não é 
aquela do momento imediato, do passado, mas a confeccionada nos dizeres dos muitos atores que 
falam no processo e que buscam a justiça para seus usos sociais variados. Esses dizeres e versões são 
agenciados pelo Poder Judiciário e pelos indivíduos que acionam a justiça de acordo com os seus 
interesses.

Encontramos nos processos crimes uma série de discursos e de sujeitos envolvidos nessa trama 
processual. Entre esses sujeitos estão às mulheres que se sentavam na cadeira dos réus, que foram  
vítimas assassinadas ou assassinaram e ali os discursos sobre elas. Quem eram elas, o que faziam, o que 
as levaria a estar num desses processos jurídicos? São estas as perguntas que deverão ser formuladas 
para desvendar nessas peças judiciais de caráter criminal as teias mais sutis do cotidiano feminino. 

Ao nos debruçarmos sobre os processos para analisá-los, deparamos com um emaranhado de 
vivencias e subjetividades, rixas, intrigas, amores e ódios protagonizados por mulheres e homens em 
contextos tidos como instrumento discursivo, onde as falas se organizam em torno de um fato 
especico: o crime. É possível ler as falas, mas também os silêncios. Há as que se calaram porque foram 
caladas seja pela imposição do discurso que marginaliza e discriminava a mulher, ou até mesmo 
aquelas cujo silêncio foi declarado quando vítima das atrocidades masculinas, sustentadas pelo 
discurso de uma sociedade patriarcal.

As versões obtidas nesses processos assumem os status de verdade nas mãos do sistema jurídico, 
que naturaliza as diferenças sexuais, não problematiza os valores que constituem o social, embutidos 
nas leis e nos códigos. Os processos crimes nos quais elas aparecem como rés ou vítimas, as falas dos 
personagens dos processos-crimes (testemunhas de defesa e de acusação, autoridades policiais e 
judiciárias) revelam um descompasso entre a moralidade ocial e a realidade vivida por essas 
mulheres, na condição de criminosa ou vítima. É evidente nas narrativas a carga de discursos 
justicadas pela lógica da partilha de gênero, que produz e reproduz o discurso que tenta domesticar 
o corpo feminino de acordo com as regras sociais que ditavam como deviam ser ou não as mulheres, a 
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partir dos seus atos e palavras.
Nesse sentido, os discursos produzidos nos autos reproduzem discursos sexistas da época e 

contribuem para a condenação da ré quando está sob o julgo da lei. A peça judicial reverbera o 
discurso de um tipo de mulher inaceitável no convívio social, pois os códigos morais já demarcaram o 
seu lugar a partir da imagem que se tem delas no convívio social, e muitas, já estão previamente 
condenadas pela sociedade.

Em tais processos era muito comum a tese do criminoso que, segundo sua defesa, cometia o 
crime levado por um estado de loucura gerado pela conduta de sua companheira. Deste modo 
muitos réus foram absolvidos ou tiveram sua pena atenuada ao aderir a esse tipo de defesa.

Assim o que está em julgamento é toda a sociedade, sua moral, sua honra. Pensando no sistema 
penal como algo mais abrangente do que julgar crimes e buscar culpados, é possível entender porque 
uma vítima pode ao longo de um processo tornar-se responsável pelo crime. Se o que se julga é a 
sociedade, se é esta que o sistema judicial protege, qualquer comportamento desviante será 
condenado, mesmo que ele parta da vítima.

Assim no âmbito da legislação penal as condutas morais dos sujeitos eram bem denidas, e a 
partir delas o comportamento era decifrado e julgado. É a partir do texto penal que, sem dúvida, a 
honra ganha uma importância no julgamento. Em casos que envolviam mulheres por crime de 
adultério, assim dispõe o art. 279:

Art. 279 A mulher casada que cometer adultério será  
punida com a pena de prisão celular por um a três anos. 
1º Em igual pena incorrerá: 
1 º O marido que tiver concubina teúda e manteúda; 
2 º A concubina 
3 º O co- réu adultero. ” (Código Penal, 1890)

Depreende-se que esporadicamente a traição é permitida ao homem, mas à mulher é 
absolutamente proibida. Deste modo é exercido o controle, a negação da sexualidade feminina e é 
exigida dessa mulher a preservação da honra. Por outro lado, é permitido ao homem à sexualidade 
extraconjugal, desde que esta relação não interra na vida social e econômica da família. Assim a 
relação extraconjugal masculina é amparada pelas leis e pela sociedade.

As mulheres são representadas nestes processos de maneiras estereotipadas, a partir de 
concepções sociais que as classicam e qualicam de acordo os padrões e normas sociais que 
promovem a produção, a manutenção e a reprodução das múltiplas formas de violência de gênero 
contra as mesmas. 

A dúvida recorrente sobre sua palavra põe em evidência uma série de discursos moralizantes 
por parte da defesa. Em defesa da honra, sim, mas primeiro deve haver honra a ser defendida. Assim, é 
comum nos processos, como alegação da defesa, depreciar a vítima, atribuindo-lhe 
comportamentos desonrados. Mas em que consistiria então um comportamento desonrado? 
Devemos aqui nos lembrar da divisão dos papéis sociais citados anteriormente. Tal divisão reete um 
modo de vida pautado pela sociedade patriarcal.

Assim, as vítimas acabam se tornando o centro da análise do julgamento. É o seu 
comportamento que é avaliado e seus atos facilitam ou justicam o crime e “a transformação da 
ofendida em possível culpada correspondia à posição da mulher como principal alvo da política 
sexual: sua conduta tornou-se objeto de conhecimento cientíco (médico e jurídico) e construíram-se 
verdades universais em relação a ela” (ESTEVES, 1989, p. 41).

Através da declaração das testemunhas (que só respondiam o que lhes fosse perguntado) 
cava evidente o direcionamento que a justiça dava ao julgamento, no sentido de qualicar a 
conduta da denunciante. Ou seja, no discurso da defesa já estava todo articulado; vinham muitas 
vezes apenas para descrever o comportamento através do discurso de que são mulheres fracas, que 
mentem, enganam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar o texto penal e os processos crimes vemos como o discurso jurídico era fortemente 

marcado pela perspectiva de gênero. Tudo se baseava na divisão de papéis sexuais imputados às 
mulheres pelos homens. É através da ótica masculina que os comportamentos femininos são julgados e 
nesta ótica aparece à nítida vontade de controle dos comportamentos sociais e da sexualidade das 
mulheres. 

Neste tipo de fonte é evidente que a imagem de uma mulher que é vítima de um crime por 
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traição conjugal já estava condenada através de uma linguagem impregnada de valores, de 
signicações que determinam comportamentos em divisões binárias, identitárias, classicatórias, 
exclusivas e excludentes, que se enquadravam nos ditos da moralização social.

A passagem do século XIX para o XX foi marcada pela vontade de dominação do patriarcado 
sobre as mulheres. Tal vontade foi posta em prática pelos muitos discursos que permeavam o meio 
social através de instituições de controle. Como dito anteriormente, os discursos se propagavam 
através da medicina, por meio jurídico através do Código Penal e outros espaços de controle e 
disciplina. Além de jornais e revistas de todos os tipos, que colocavam na ordem do dia a reprodução 
do discurso que assegurava o lugar de poder do patriarcado, haviam também outros mecanismos 
institucionais que produziam diferença, desigualdade; que criavam hierarquia e assimetria; que 
permitiam e estimulavam o uso da violência contra as mulheres, demarcando seus espaços e 
conduzindo suas ações.

Entretanto, precisamos pensar que, se não era possível ao cidadão comum da recém-
instaurada República permanecer imune a tais discursos, também não seria certo armar que não 
houvesse resistência a eles. Muitas mulheres rejeitaram seu destino. As mesmas fontes oriundas do 
sistema judiciário, que nos mostram a imposição disciplinar às condutas femininas, nos apontam 
também suas formas de resistências.

Assim nos fala Martha Esteves, que, ao analisar os processos por deoramentos, aponta que 
muitas vezes os casais, longe de se preocuparem com questões de honra, pretendiam viver livremente 
suas paixões, sendo muitas vezes o homem processado pela Justiça contra a vontade daquela 
considerada vítima. 

Por outro lado, Raquel Soihet (1989), em “Condições femininas e formas de Violência, os 
populares e o cotidiano do amor no Rio de janeiro da Belle Époque”, destaca que as mulheres pobres 
estavam, por vezes, bastante distantes do papel designado para elas na divisão do sexo. Mulheres 
processadas pelo sistema de Justiça desempenhavam papéis econômicos importantes na família. 
Cobravam aluguéis, dívidas, defendiam seu espaço, seus bens materiais e seus lhos, muitas vezes de 
forma violenta. Causavam desordens, bebiam e falavam palavrões, teimando em permanecer em 
locais dos quais estavam sendo expulsas.

Assim, o uso de fontes jurídicas tem sido importante para a investigação dos papéis 
desempenhados por mulheres, trazendo à tona uma série de condutas e comportamentos femininos 
aos quais, de outra forma, dicilmente teríamos acesso. Processos-crime que envolviam mulheres, nos 
mais variados tipos de crime e guardaram riquíssimas informações sobre o cotidiano delas que em raros 
lugares deixaram tais testemunhos.

NOTAS
1 GESTÃO DE DOCUMENTO: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua 
eliminação ou recolhimento, também chamado administração de documentos.
2ARQUIVOS CORRENTE: conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto 
de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração.
3ARQUIVO INTERMEDIÁRIO: conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente, 
que aguarda destinação.
4ARQUIVO PERMANENTE: conjunto de documentos preservados em caráter denitivo em função de seu valor. 
Também chamado arquivo histórico.
5DESCRIÇÃO: conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos 
documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa.
6INSTRUMENTO DE PESQUISA: meio que permite a identicação, localização ou consulta a documentos ou a 
informações neles contidas. Expressão normalmente empregada em arquivos permanentes
7GUIA: instrumento de pesquisa que oferece informações gerais sobre fundos e coleções existentes em um ou 
mais arquivos
8INVENTÁRIO: instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de arquivamento 
de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma ordenação lógica que poderá reetir ou não a 
disposição física dos documentos.
9CATÁLOGO: instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou 
toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma 
sumária ou analítica.
10REPERTÓRIO: instrumento de pesquisa no qual são descritos pormenorizadamente documentos, pertencentes a 
um ou mais fundos e/ou coleções, selecionados segundo critérios previamente denidos.
11 ÍNDICE: relação sistemática de nomes de pessoas, lugares, assuntos ou datas contidas em documentos ou em 
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instrumentos de pesquisa, acompanhados das referências para sua localização
12EDIÇÃO DE FONTES: instrumento de pesquisa no qual os documentos não recebem resumos indicativos e/ou 
informativos, gurando apenas o texto integral.  
13FUNDOS: conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a um arquivo.
14SÉRIE: subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos relativos a uma 
mesma função, atividade, tipo documental ou assunto.
15DOSSIÊ: conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto), que 
constitui uma unidade de arquivamento.
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RESUMO

A escrita de cartas era uma possibilidade de comunicação entre membros da 
sociedade e seus representantes na esfera pública. Durante o Estado Novo 
(1937 – 1945) o presidente Getúlio Vargas recebeu um conjunto de signicativo 
de cartas, dentre estas, muitas escritas por mulheres. As missivistas eram em geral 
mulheres trabalhadoras. Neste sentido, este artigo tem como proposta analisar 
11 cartas escritas por mulheres, que residiam em diferentes estados do Brasil, 
todas endereçadas a Vargas. As missivistas, auto identicadas como mãe, 
esposa, viúvas e ou lhas realizaram diferentes solicitações ao presidente da 
República, fazendo-nos perceber o lugar da mulher durante o regime político 
do Estado Novo.

Palavras-chave: Estado Novo. Mulheres. Cartas.  

ABSTRACT

The letter writing was a possibility of communication between members of 
society and its representatives in the public sphere. During the Estado Novo (1937 
- 1945) President Getúlio Vargas received a set of signicant letters, among them, 
many written by women. The letter writers were generally working women. Thus, 
this article aims to analyze 11 letters written by women who lived in different states 
of Brazil, all addressed to Vargas. The letter writers, self identied as mother, wife, 
or wives and daughters held different requests to the President, making us realize 
the place of women in the political regime of the Estado Novo.

Keywords: Estado Novo. Women. Letters
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INTRODUÇÃO 
 

A
população do Brasil viveu de 1937 a 1945 o Estado Novo, uma etapa da Era Vargas, em que 

segundo Capelato (1998) ocorreu repressão intensa, cerceamento de liberdades, valorização 
das elites, exclusão das massas e controle do Estado brasileiro pelo poder executivo. Em 10 de 

novembro de 1937 teve início o Estado Novo, movimento articulado por Getúlio Vargas e por seus 
ministros militares, conforme desta Konrad (2006, p.35):

No dia 30 de setembro foi apresentado pelo governo o “Plano Cohen”, documento 
forjado pelo Exército, o qual fazia referência à eminência de um plano elaborado pela 
Internacional Comunista para a tomada do poder no Brasil. Estava dado o argumento 
para o cancelamento das eleições previstas para o início de 1938 e para os interesses de 
Vargas continuar à frente do governo. De acordo com os golpistas, incluindo o próprio 
Vargas, o objetivo deles não era apenas reprimir o comunismo, mas sim, estabelecer um 
rígido controle sobre a sociedade, que se daria através da negação das liberdades 
individuais, dos partidos políticos, da censura e da repressão.

 No entanto, este texto tem como proposta revisitar o Estado Novo tendo por referência cartas 
que foram escritas por mulheres ao Presidente Getúlio Vargas fazendo-lhe diferentes pedidos. O 
objetivo desta comunicação é de abrir perspectivas sobre o signicado da permanência do passado e 
compreender mudanças possíveis no campo da história, em relação as narrativas contemporâneas 
sobre as mulheres, dado que as suas vidas se entrecruzam com o regime político vigente a época. 

� As missivas em análise pertencem ao fundo do Gabinete Civil da Presidência da 
República compondo o acervo do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Neste fundo existe um número 
signicativo de cartas escritas por homens e por mulheres, sendo que em sua maioria são de mulheres, 
escritas diretamente ao presidente Vargas, fazendo diversas solicitações. Para este estudo, foram 
selecionadas aleatoriamente 11 cartas de mulheres de diferentes localidades do Brasil, sendo duas 
cartas de Mato Grosso, duas de São Paulo, duas de Minas Gerais, uma carta de Alagoas, uma da Bahia, 
uma de Pernambuco, uma do Rio Grande do Norte e uma do Rio de Janeiro, nos anos de 1939, 1940, 
1941 e 1943.

As cartas foram produzidas no âmbito do privado, por mulheres comuns e que conguram o 
acervo do Arquivo Nacional oportunizando ao público diferentes possibilidades do olhar sobre a 
“produção do eu”, evidenciando signicados especiais que se relacionam com suas próprias vidas. 
São escritas de si, para Vargas, em geral exposição de angústias pessoais que só mesmo o “grande líder 
da Nação” poderia ajudar a resolver.

Estas cartas revelam aspectos da representação que o líder político exercia sobre parte da 
população brasileira, assim como, a existência destas fontes e sua conservação em arquivos públicos 
contribuem para a construção consciente de uma memória sobre Vargas. Lidas ou não pelo 
presidente, estas cartas, algumas com anotações realizadas por pessoas do governo, inserem-se no 
conjunto de dispositivos necessários para a construção e manutenção de sua representatividade de 
“pai da nação” brasileira. 

O que se pretende sugerir é que as cartas escritas por pessoas com inserção pública 
destacada são produzidas e conservadas com conhecimento de sua importância 
enquanto fontes biográcas. Nelas a intenção memorialística consciente se revela na 
seleção do que deve ser preservado, no descarte daquilo que não deve ser divulgado e 
no armazenamento do que será intencionalmente conservado para olhares futuros 
(MALATIAN, 2009, p.202).

Para Gomes (2004, p.19) “escrever cartas exige tempo, disciplina, reexão e conança”.  As 
cartas encaminhadas a Vargas são reveladoras destas ações. O cuidado com a escrita, o uso correto 
dos pronomes de tratamento, a mistura da subjetividade do pedido, com a racionalidade da forma 
exigida por uma correspondência quase ocial evidenciam a preocupação de suas autoras. Algumas 
cartas foram redigidas ao próprio punho da autora, outras por outrem, pois a caligraa do texto é 
diferente da assinatura da remetente, assim como outras cartas foram datilografadas, mas assinadas 
por suas autoras.

Na tentativa de produzir um exercício sobre o que estas cartas nos dizem e o que elas podem nos 
informar sobre a relação da mulher com o dirigente máximo da nação, em um tempo, que a 
participação feminina era limitada a poucas vanguardistas de ações políticas ligadas sobretudo a 
exploração do trabalho nas indústrias brasileiras, nos valemos de algumas perguntas: Quem são estas 
missivistas? O que elas solicitam em suas missivas? Por que elas realizam seus pedidos a Vargas?

Deve-se salientar que as correspondências analisadas como objeto de estudo, tem um caráter 
subjetivo, neste sentido a busca para as reexões sobre as questões anteriores deve levar em 
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consideração como recomenda Malatian (2009, p.204): “a expressão e a contenção do eu, em seus 
diversos papéis sociais, em termos de sentimentos, vivências e principalmente, práticas culturais”.

Quem são estas missivistas? 
O que elas solicitam em suas missivas? 
Por que elas realizam seus pedidos a Vargas?

As cartas adquiriram a partir do século XVIII, relevante papel para expressar diversas formas de 
subjetividades, assim como, foi singular na intensicação da comunicação, nas formas de noticiar para 
familiares e amigos histórias de vidas. Escrever cartas, como arma Malatian (2009, p.196) “tornou-se 
mais difundido, alcançou diversas camadas sociais e constituiu-se em prática cultural bastante 
apreciada, tanto na Europa como na América”. Essa prática, também dominou o universo feminino 
durante o Estado Novo no Brasil, fazendo-as utilizar as missivas como instrumento para realizar 
solicitações endereçadas ao presidente Getúlio Vargas.

Em geral, toda a carta após a saudação inicial, que geralmente é com o uso dos seguintes 
termos: M. D. Presidente da República, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor Dr. Getúlio Vargas, 
tem um prólogo em que a missivista enaltece a gura de Vargas. Em uma das cartas pode-se ler a 
seguinte narrativa:

Imploro ao Deus todo poderoso que esta carta portadora do meu brado de angustia, 
chegue as vossas benfazejas mãos. Perdoais a minha ousadia de dirigir-me pela vez 
primeira ao M. D. Representante da nossa nação. Bem sei que tendes (sic) nas vossas 
mãos o destino das grandes e pequenas coisas. Orgulho me de ter o nosso Brasil tão 
grandioso Presidente. Prouvera Deus, que por muitos anos tenha o Brasil que gosar (sic) 
esta felicidade. Sei que sois o protetor dos fracos, dos oprimidos, sois o protetor da classe 
proletária. Tendes um coração magnânimo, por isso atrevo (...) (REIS, 1939, p.3).

Nessa narrativa, a missivista reproduz no início da sua carta, o discurso da propaganda política 
realizada sobre o líder da Nação durante o Estado Novo, o discurso incorporado é utilizado como 
elemento que irá justicar a solicitação da remetente.  O papel de pai dos pobres, e o defensor dos 
trabalhadores nacionais é fortemente expressivo nesta armação “Sei que sois o protetor dos fracos, 
dos oprimidos, sois o protetor da classe proletária” (REIS, 1939, p.3). Durante o Estado Novo é necessário 
observar que:

(...) muitas conquistas dos trabalhadores estavam sendo objeto de legislação especíca 
e ao mesmo tempo, um momento de repressão política, de forte aparato policial e 
repressivo e do fortalecimento dos sindicatos, sob a tutela do Estado e da luta dos 
trabalhadores para a garantia destes direitos, historicamente conquistados (FAUSTO, 
2014, p. 1254).

As missivas, em geral, apelam para o caráter de justiça apregoado pelo governo Vargas, como 
escreve em sua carta Geracina Ferreira da Silva (1939, p.4). “Conante na justiça e caridade que tem 
V.Exa. distribuído por todos os recantos do Brasil, ouzo (sic) também, suplicar (...)”. Porém, como arma 
Skidmore (1982, p.61):

Getúlio indubitavelmente, olhava essa adulação com ceticismo. Aprovava-a na medida 
em que absorvia a energia de alguns intelectuais que, de outro modo, cariam inquietos, 
preenchendo além do mais a lacuna deixada pela supressão da política democrática. 

 “Imploro ao Deus todo poderoso” e “Prouvera Deus, que por muitos anos tenha o Brasil que 
gosar (sic) esta felicidade” são expressões dentre outras, presentes nas cartas, que invocam a Deus, 
para auxiliar na decisão do presidente frente ao pedido da solicitante, revela a inuência e caráter 
religioso das missivistas. É possível compreender que elas representavam por meio das suas escritas, 
uma possível ação de Deus sobre os atos de Vargas, e também demonstram que o consideravam o 
presidente temente a Deus e, portanto, provido desse sentimento de fé, poderia atender os pedidos.

As missivistas expressam a ideia do reconhecimento político dos trabalhadores em relação a 
Vargas, os seus feitos na memória popular reetem os efeitos da propaganda como arma Capelato 
(1998, p.202) “No Estado Novo, o poder utilizou meios espetaculares para marcar sua importância na 
história”. Esta importância é revelada pela escrita destas cartas, pois elas revelam as marcas do regime 
do Estado Novo no cotidiano das famílias comuns de diferentes estados do Brasil e nas cartas são 
usadas como estratégia para a aproximação com Vargas.

Após, parágrafos iniciais que enaltecem a gura do “mandatário” da Nação, começa a 
identicação das remetentes.  Elas se identicam como: esposa e mãe de família; velha com pouca 
saúde; moça lha de um homem muito pobre; viúva de um funcionário público; humilde serva, mãe de 
um proprietário rural; lha mais velha; viúva, pessoa muito doente, isolada, desamparada; esposa de 
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um maquinista da Central do Brasil; viúva de inspetor de Águas – Engenheiro; e Agente de Estatística. 
A identicação das missivistas acompanha a representação social das quais as mulheres foram 

inseridas ao longo da história. Neste sentido, as identicações estão sempre ligadas ao seu papel na 
unidade familiar (mãe, esposa, viúva e lha). O que elas representam na família é um dos argumentos 
para construir e convencer o receptor da mensagem.  Elas, em sua maioria, não escrevem a Vargas 
como mulheres, mas, como representantes de uma família nuclear, que tem como função cuidar, em 
tempos modernos, de industrialização, dos benefícios para os membros de sua família, como arma 
Rago (1985, p.62) “À mulher cabia, agora, atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada 
um dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os pequenos fatos do dia-a-dia, 
prevenir a emergência de qualquer sinal da doença ou do desvio”. 

Escolher na identicação da carta o papel com que elas querem ser lembradas ajuda a 
fortalecer o pedido, para esta análise pode-se dividir as missivas em grupos.  O primeiro grupo 
contempla o papel social de esposa, mãe e a identicação de velha com pouca saúde. O segundo 
grupo viúvas, cuja solicitação a Vargas é de interesse pessoal, porém, com a necessidade de atender 
melhor sua prole. O terceiro grupo, representado pelas moças o pedido é de interesse pessoal, com 
anco na possibilidade da construção de um bom futuro e também ao auxílio à família. 

Nas cartas representadas pelas mães, esposas, o pedido é sempre para o marido. Elas solicitam 
promoção e ou remoção no trabalho e melhor aposentadoria para o marido. Escrevendo para Vargas 
e solicitando melhores condições de trabalho para o seu marido, para que ele de fato pudesse prover 
melhor o lar, neste caso, a “esposa” estaria exercendo o seu papel, que residia no bom desempenho 
do governo doméstico e na assistência moral à família, fortalecendo seus laços (SAMARA, 1986, p. 59).

Em uma das cartas, Anabéla Giraedi Reis (1939), solicita emprego para o esposo e indica como o 
presidente poderia resolver a situação de sua família. Ela redigiu: “Está em suas mãos mudar a nossa 
situação aqui nesta Capital de Salvador, onde residimos. Uma palavra vossa ao Dr. Landulfo Alves, trará 
a tranquilidade a uma família pobre, porém honrada e sem mancha” (REIS, 1939, p.3).  O apelo da 
missivista é que o presidente solicitasse ao interventor do Estado da Bahia Landulfo Alves de Almeida 
uma colocação, com uma remuneração melhor para o seu marido. Está expressa na solicitação da 
missivista, a ideia de centralização de poder, exercida por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, o 
que faz do seu argumento uma estratégia para que o presidente exerça seu poder.

Em outra carta, uma esposa de um marido velho, aposentado que conduziu malas por um 
período de 39 anos solicita a Vargas uma aposentadoria melhor para seu esposo e para tanto, usa em 
sua carta adjetivos para enfatizar seus argumentos: 

No entanto seja V. Ex.ª sabedor, que este, foi um dos velhos que muito serviu. E obrigado a 
confessar que ele também foi moço, foi forte, foi vibrante, foi trabalhador. Pequeno ou 
grande, também prestou sua parcela de energia de atividade de colaboração em prol 
de nossa pátria representada na grandeza da geração passada orgulho da geração 
presente (SILVA, 1939a, p.4-5).

A missivista, além de destacar as qualidades do marido, e seu esforço para servir a pátria 
brasileira, também apela, para os sentimentos que suspostamente Vargas teria com a mãe dele. Desta 
forma, continua:

É para este velho, que suplico em nome do que possui V. Ex.ª. de mais precioso, de mais 
sublime de mais sagrado, na casa onde recebeu o primeiro afago, o primeiro beijo, o 
primeiro amor, a primeira benção maternal.
Por ela, Excelentíssimo Sr. pela vossa Santa Mãe, é que peço uma melhor aposentadoria 
para meu marido, am de comer-mos um pão mais confortador (SILVA, 1939a, p.6-7).

A narrativa expressa o papel da mulher durante o Estado Novo, embora ela tenha atitude de 
escrever ao presidente da República, ela faz principalmente certicando o aspecto social que lhe é 
dado, como escreve Rago (1985, p.65):

Certamente, a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe devotada e 
inteira sacrifício, implicou sua completa desvalorização prossional, política e intelectual. 
Esta desvalorização é imensa porque parte do pressuposto de que a mulher em si não é 
nada, de que deve esquecer-se deliberadamente de si mesma e realizar-se através dos 
êxitos dos lhos e do marido.

O apelo para o sentimento da maternidade e seus desdobramentos, o amor lial que deveria 
corresponder ao amor materno, também é objeto de súplicas para que Vargas pudesse atender 
pedidos. A senhora Emília Pedroza de Azevedo (1939) solicita a Vargas remoção de seu marido de 
Mato Grosso para a Paraíba, pois ela pretende morar próxima a sua mãe viúva e suas irmãs.

 (...) vivo a três anos, ausente de minha pobre mãe e de quatro irmãs minhas, que sob a 
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dor do luto da orfandade, habitam no pequenino Estado da Paraíba, meu torrão natal, 
cujas criaturas teem (sic!) no meu esposo o seu único arrimo, constituindo assim, o meu 
bondoso esposo, a única esperança daquela pobre velhinha, a minha mãe, que sob o 
peso dos seus 65 anos, espera nos ter ainda sua companhia (AZEVEDO, 1939, p.1-2).

Diversos pedidos chegam ao gabinete do “líder da nação”, escrito por mães, alguns menos 
convencionais, porém, existem solicitações que exigem um trâmite mais institucional, como foi o caso 
da solicitação da senhora Maria Francisca Ferreira, que pede a Vargas para dar atenção especial ao 
“negócio” de seu lho, em relação a posse de uma fazenda em Mato Grosso, pois segundo ela, a 
fazenda estava sendo requerida por outro fazendeiro, que supostamente teria grilado. Essa solicitação 
gerou um processo junto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, com encaminhamento e 
parecer do interventor federal do Estado Mato Grosso Júlio Müller, que atentando a resposta do 
procurador do estado deu parecer desfavorável a solicitação da requerente. 

O abandono é outro sentimento muito utilizado pelas missivistas para argumentar seus pedidos a 
Vargas. O abandono causado em especial, pelo estado de viúves. As mulheres sem maridos buscam 
em Vargas ações para que possam sobreviver e ou ter melhores condições de vida, para elas e para 
sua prole.

As viúvas apelam em seus pedidos, pela necessidade de cumprirem bem o seu papel de mães. 
Na ausência dos pais, elas moralmente têm o dever de exercer com sacrifício e devoção a tarefa de 
ser mãe. “A maternidade, portanto, é concebida como sacerdócio, e as responsabilidades maternas 
serão ampliadas à medida que se procura limitar sua participação no mundo exterior” (RAGO, 1985, 
p.82).

Maria José Siqueira Accioly escreve informando que é viúva de um funcionário público, que 
morreu aos 28 anos de idade, deixando um lho. Ela registra que arranjou “(...) uma colocação por 40 
dias no Tráfego postal, mas terminando o prazo já estou outra vez na rua ao desamparo. Venho pedir 
de joelhos, em nome de meu inocente lho minha nomeação efetiva, para que o meu lhinho tenha 
um lar e o pão diário” (ACCIOLY, 1940, p.2). 

O sustento da família, um lar e o pão diário são argumentos recorrentes nas missivas das viúvas. 
Uma viúva de Mato Grosso, mãe de quatro lhos militares, dois mortos no Movimento Constitucionalista 
de 1932 e de outros dois que não sabia o paradeiro, faz o seguinte apelo “(...) peço ao menos uma casa 
para eu morar até quando Deus quiser e também alimentos necessários” (SILVA, 1941, p.1). A autora ao 
nal da carta, em seu rodapé torna a evidenciar seu pedido a Vargas. Ela escreve: “Torno a pedir-lhe, 
pelo amor que a vossa excelência tem na sua família peço me atender neste pedido” (SILVA, 1941, 
p.1).

As narrativas das viúvas utilizam o apelo emocional a Vargas para que ele não tenha espaço 
para lhes negar ajuda. “Em desespero de causa dirijo-me a V.ex.ª que tão magnânimo tem sido para 
todos que apelam para vossa justiça, e certamente não deixareis sem amparo o que em poucas linhas 
passo a expor-lhe” (ALMEIDA, 1939, p.1). Esta narrativa é de uma senhora viúva, de 65 anos de idade, 
que era esposa de um engenheiro, inspetor de águas e chefe de seção. Na carta ela solicita o valor 
integral da pensão do marido, pois, conforme sua escrita, ela tinha um lho débil mental que faleceu 
em 1938 e que depois do seu falecimento, só recebeu uma parte da pensão do marido. Em sua 
solicitação ela deseja receber o montepio integral. Como justicativa da carta, além de narrar o caso 
do lho ela expõe o valor do marido, que prestou 32 anos de serviço ao país, ressaltando o seu papel 
enquanto viúva guardiã do lar. O montepio das viúvas era objeto de discussão na imprensa local. Junto 
a esta carta, como forma de respaldar o argumento da missivista havia um recorte de jornal cujo título é 
“Problemas Sociais (O montepio das viúvas), escrito por F. de L. 

O recorte de jornal sobre o montepio das viúvas, faz uma crítica ao fato de que as mulheres 
viúvas que não tivessem lhos iriam receber a pensão integral até sua morte, enquanto que, as 
mulheres que tivessem lhos receberiam a metade do dinheiro logo que eles completassem 21 anos. O 
texto de F. de L analisa o fato:

É de um absurdo tão grande essa solução, que julgo impossível receber a sanção do 
senhor Getúlio Vargas. Quem recebe montepio é gente muito pobre são ajudas ridículas 
que não chegam para o sustento de uma só pessoa.
A educação de um lho custa caríssimo. 
[...]
E quando a mulher depois de lutar como uma heroína, no silêncio da sua miséria, na 
vergonha dos vexames sofridos e das decepções que vem um cavalheiro, que com 
certeza passa a tripa forra, diminuir uns vinténs na pensão das infelizes que não sabem, e 
não podem protestar! (L. F. de. [s.d]). (Grifo nosso).
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O autor evidencia a não participação da mulher nas lutas sociais, e convida a população 
masculina para defender os interesses das viúvas. A defesa seria clamar a atenção do Presidente 
Getúlio Vargas para o fato.

O senhor Getúlio Vargas é um presidente – que tem se ocupado da felicidade particular 
do indivíduo. Já tem feito bastante, e se não fez tudo, é porque não é 'onipresente' nem 
'onisciente' para ver e saber o que se passa em todas as dependências da sua 
administração...
Cabe a todos nós levar o nosso clamor até ele!
A injustiça que se tem praticado até aqui com as pobres viúvas, merece de S. Ex.ª um 
estudo atencioso (L. F. de. [s.d]).

O texto do jornal, além de evidenciar a preocupação social com o montepio das viúvas revela 
também o signicado do imaginário político construído no Estado Novo, dando legitimidade ao estado 
para tornar mais eciente os dispositivos de dominação construídos pelo poder, o que Alcir Lenharo 
(1986) considerou como “sacralização da política”.  É evidente a ecácia da propaganda do Estado 
Novo em que aponta que a “sociedade unida e harmônica só seria possível se fosse organizada em 
torno do líder Vargas” (CAPELATO, 1998, p.202).

� Faz-se necessário apontar no texto do jornal, a necessidade do movimento da 
população masculina em defesa dos direitos das mulheres viúvas. Os homens seriam seus 
representantes de fato e de direito. Eles que deveriam pela força política alertar Vargas para que 
“cuidasse” de forma necessária do montepio das viúvas. O texto jornalístico reforça o poder do homem 
sobre as decisões tomadas para as mulheres e evidencia que as mulheres viviam em função dos 
homens.

Enm, tudo para Vargas resolver, como era também os pedidos das moças solteiras, 
representadas como lhas e em alguns casos sendo também arrimo de família. Nas cartas analisadas, 
seus pedidos eram de interesse pessoal para serem nomeadas ajudante, agente e ou auxiliar de 
correio. 

Em sua missiva, Blandina de Oliveira Souza (1940a, p.2) solicita a Getúlio Vargas a caridade de 
nomeá-la como agente de correio e justica a necessidade narrando que “assim poderei auxiliar o 
meu velho pai a comprar o pão para meus onze irmãozinhos”. Os 11 irmãos se destacam no texto como 
inocentes e dependentes apenas dela e de seu progenitor. Na carta de Souza (1940a) é evidente a 
questão relacionada a discriminação racial existente à época e sua inuência no mercado de 
trabalho. Ela relata: “Sou uma moça branca, que tenho ideais elevados, mas sei que não conseguirei 
outro emprego melhor, devido ter estudado até o 3º ano primário”. (SOUZA, 1940a, p.3). O emprego 
solicitado era o que seria possível dado a sua condição social e intelectual. 

Com o mesmo propósito Maria Ligia Souza (1940b) escreve a Vargas solicitando emprego de 
ajudante de correio justicando que a função seria para sua manutenção e de uma velha mãe viúva 
da qual ela era o único arrimo e conclui sua carta: “Peço permissão implorar um amparo a V. Ex.ª como 
pai de família e chefe da Nação, am ser eu nomeada ajudante de Correio daqui”. (SOUZA, 1940, p.1).

Estas cartas nos possibilitam pensar as práticas cotidianas das famílias durante o Estado Novo, 
como eram os arranjos em relação ao trabalho, e o papel das mulheres neste caso, as solteiras no 
cuidado com o auxílio na manutenção de sua vida pessoal e da sua família. Neste sentido, podemos 
compreender que “as cartas fazem parte de e expressam habitus, ou seja, comportamentos, regidos 
por valores próprios de uma dada época ou grupo social no qual se inserem ações individuais, num 
jogo entre indivíduo e contexto que constitui dimensão da individualidade” (MALATIAN, 2009, p.201).

A última carta em análise é de uma moça, identicada como lha mais velha, diplomada Perito-
contadora pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto. A remetente ao fazer sua 
identicação já anuncia que por ser lha mais velha deve auxiliar sua família, que com muito sacrifício 
contribuiu para sua formação e neste caso, pede sua nomeação para auxiliar de 3ª Classe na Diretoria 
dos Correios e Telégrafos, pois tinha passado em concurso público e ainda não havia sido nomeada. A 
remetente informa ao presidente que a nomeação poderia ser em qualquer repartição pública, sendo 
assim, ela alcançaria seu objetivo que era gozar a regalia de ser funcionária pública, pois teria seu 
futuro garantido.

A busca por uma colocação no mundo do trabalho era para muitas mulheres condição de 
sobrevivência, em um Brasil ainda de poucas oportunidades para o universo feminino e também com 
uma legislação trabalhista ainda em nascimento e pouco eciente, como podemos observar na 
análise de leis e decretos dos anos antecedentes e contemporâneos ao Estado Novo.

No decorrer da década de 1930, leis e decretos-lei começaram a regulamentar o 
emprego do salário mínimo. Mas apenas em 1º de Maio de 1940, através do Decreto-Lei 
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nº 2162 que foram instituídos os valores do salário mínimo, tanto nacional quanto os 
salários mínimos regionais. O estabelecimento de um valor para o salário não 
representava que na prática ele seria adotado e nem que a legislação garantiria a sua 
aplicabilidade. Da mesma forma, outras conquistas trabalhistas tais como férias, carga 
horária de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e do menor, tiveram que ser 
buscadas nos órgãos de Conciliação e Julgamento, no âmbito do Ministério do Trabalho 
(FAUSTO, 2014, p. 1257).

Além de poucas oportunidades de emprego, com salários ajustados a maneira do patrão, as 
mulheres que tinham o controle do lar, eram controladas pela legislação trabalhista em sua liberdade 
de conquistar um espaço de trabalho.

Diante desse quadro, a luta pela garantia de direitos adquiria um novo patamar, ainda 
mais se levarmos em consideração o fato de que a mulher só poderia trabalhar se o 
marido permitisse, caso contrário, este era amparado pela lei, como demonstra o 
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de Maio de 1943 que aprovou a Consolidação das Leis do 
Trabalho.   
Presume-se autorizado o trabalho da mulher casada e do menor de 21 anos e maior de 
18. Em caso de oposição conjugal ou paterna, poderá a mulher ou o menor recorrer ao 
suprimento da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Ao marido ou pai é 
facultado pleitear a rescisão do contrato de trabalho, quando a sua continuação for 
suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, perigo manifesto às condições 
peculiares da mulher ou prejuízo de ordem física ou moral para o menor. (Revogado pela 
Lei nº 7.855, de 24.10.1989), (Art. 446). (FAUSTO, 2014, p.1258).

Enm, nestas missivas as mulheres, com uso de colaboradores ou não, escrevem como ato de 
liberdade, usando o contexto, a inuência do Estado Novo, solicitam ao presidente, o que pensam ser 
direito. Elas exercem desta maneira seu papel político, mesmo que seja em benefício próprio, mas com 
suas cartas oportunizam a Vargas conhecer aspectos de suas vidas cotidianas e de seus anseios.

Estas cartas são textos íntimos, que depois de escritas e encaminhadas a Getúlio Vargas, não 
pertencem mais as suas remetentes, elas se tornaram propriedades de Vargas, que ao lê-las deu 
destinos diferentes para as solicitações. Parte do tempo de Vargas no Brasil pode ser pensando por 
estas fontes originais que nos permitem lançar novos olhares sobre o Estado Novo e em especial sobre a 
vida dessas mulheres, apesar do que apresenta Nahes (2007) que faz uma análise sobre a imagem da 

1mulher no Estado Novo tendo por objeto de estudo a Revista Fon-Fon que em suas palavras destaca:  

Às mulheres a Era Vargas preparou, cuidadosamente, um projeto pedagógico, uma 
cartilha de retorno das mulheres ao lar, lugar de onde poderiam servir a pátria e a família 
ao mesmo tempo. Servindo a família, estariam, imediatamente, servindo a nação. 
Voltadas para os problemas domésticos, alienadas do contexto político, alheias aos 
problemas sociais e apenas com a função de mãe / esposa / educadora, não lhes era 
permitida qualquer anidade ou semelhança com as funções masculinas ou da pátria. 
Portanto, esse retorno da mulher ao espaço privado do lar representou um retrocesso 
signicativo em relação às conquistas femininas adquiridas na década de 20 (NAHES, 
2007, p.38).

Porém, a sua maneira as mulheres usando estratégias diferentes, neste caso o uso de cartas 
endereçadas a Vargas produziram seus discursos, zeram seus apelos, buscaram mesmo utilizando a 
retórica da subserviência colocando-se como “criadas” de Vargas e da Nação brasileira apelos em 
busca da transformação de suas vidas na conquista dos espaços públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escrever sobre correspondências é algo singular, em especial quando elas despertam ao 

pesquisador a necessidade de fazermos uma viagem para fora do nosso tempo, nesse caso, o tempo 
do Estado Novo brasileiro, vê-lo com estranhamento. Ler as cartas, imaginar como elas foram escritas, 
como estava o cotidiano das missivistas que levaram a fazer signicativos apelos ao chefe da nação. 
As correspondências dessas mulheres: mães, esposas, viúvas e solteiras nos permite evidenciar a escrita 
de Albuquerque Júnior (2012, p.31) que arma que “uma das tarefas contemporâneas da história é 
ensinar e permitir a construção de maneiras de olhar o mundo, de perceber o social, de entender a 
temporalidade e a vida humana”.

Ao ler estas cartas camos a imaginar, qual seria o resultado delas, como estas mulheres 
esperaram as respostas de Vargas, talvez não a resposta da carta, mas a resposta em ato, em ação. O 
nosso imaginário é abalado pela sedução, do que podem ter acontecido depois do envio da 
correspondência. Como estas famílias se organizaram pós-escrita, quais esperanças e ou frustrações 
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agitaram suas vidas cotidianas? 
As mulheres resumiram e expuseram suas vidas em uma carta, escreveram a Vargas, na 

perspectiva de convencê-lo em favor de sua causa. Tentaram estabelecer com o presidente uma 
relação de proximidade, como também de fortalecimento da identidade de grande líder da nação.  
Pois, como dene Venâncio (2004, p.113): “A correspondência de um indivíduo é um espaço que a um 
só tempo dene a sua sociabilidade e é denido por ela”. 

NOTAS 
 Fon-fon, magazine semanal de vida longa dentro do contexto da História da Imprensa Feminina brasileira, nasce 
no Rio de Janeiro, em abril de 1907, especicamente na Rua da Assembleia, 62, hoje Rua República do Peru, 63. 
Nessa rua, Mário Pederneiras, Gonzaga Duque e Lima Campos fundaram a revista, cujo título proclama, como 
marca de progresso, um ruído novo para a cidade, o das buzinas dos automóveis da capital que se industrializava 
vertiginosamente (NAHES, 2007, p.100).

CARTAS
ACCIOLY, Maria José Siqueira. [Carta] 06 fev. 1940. Maceió –AL, para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio de 
Janeiro. 2f. Solicita cargo efetivo. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo Nacional. Rio de 
Janeiro. 

ALMEIDA, Nilva Valle de. [Carta] 5 ago. 1939.  Rio de Janeiro, [para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio de 
Janeiro. 3f. Solicita melhor pensão. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo Nacional. Rio de 
Janeiro. 

AZEVEDO, Emília Pedroza de. [Carta] 25 set. 1939. Três Lagoas, MT, [para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio 
de Janeiro.  3f. Solicita remoção para o esposo. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo 
Nacional. Rio de Janeiro. 

FERREIRA, Maria Francisca. [Carta] 10 de abr. 1943. São Paulo – SP, [para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio 
de Janeiro. 3f. Esclarece negócio do lho sobre terra. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo 
Nacional. Rio de Janeiro. 

NOGUEIRA, Dinah de Mello. [Carta] 25 ago, 1939. Ribeirão Preto –SP, [ para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. 
Rio de Janeiro. 3f. Solicita nomeação para um cargo público. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. 
Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 

REIS, Anabela Giraedi, [Carta] 25 jul. 1939, Salvador – BA, [ para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio de 
Janeiro. 4f. Solicita emprego para todos os membros da família.   Fundo Gabinete Civil da Presidência da 
República. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 

SILVA, Deolinda Correia. [Carta] 04 ago. 1941. Campo Grande – MT. [ para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. 
Rio de Janeiro. 1f. Solicita uma casa para morar e alimentos necessários. Fundo Gabinete Civil da Presidência da 
República. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 

SILVA, Geracina Ferreira. [Carta]10 jul. 1939. Rio Grande do Norte, [para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio 
de Janeiro.  5f. Solicita melhor aposentadoria para o marido. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. 
Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 

SILVA, Maria Benvida da. [Carta] 18 ago. 1939. Santos Dumond – MG, [ para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. 
Rio de Janeiro. 2f. Solicita promoção no trabalho para o marido. Fundo Gabinete Civil da Presidência da 
República. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 

SOUZA, Blandina de Oliveira. [Carta] 31 jan, 1940. Furquim de Mariana – Mariana - MG, [ para] Presidente Getúlio 
Dornelles Vargas. Rio de Janeiro.3f. Solicita emprego. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo 
Nacional. Rio de Janeiro. 

SOUZA, Maria Ligia. [Carta] 27 jan. 1940. Bezerros – PE, [para] Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Rio de Janeiro. 
1f. Nomeada agente de correio. Fundo Gabinete Civil da Presidência da República. Arquivo Nacional. Rio de 
Janeiro. 

JORNAL
L, F. de. Problemas Sociais (O montepio das viúvas). [s.l.], [s.d.]. . Fundo Gabinete Civil da Presidência da 
República. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 
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 RESUMO
Neste artigo propomos apresentar o resultado de uma pesquisa de Iniciação 
Cientíca que proporcionou desdobramentos. Um deles diz respeito a uma 
exposição realizada no Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss sobre a 
casa de madeira. Por meio do mapeamento das casas de madeira localizadas 
na região central da cidade de Londrina (PR), um recorte espacial foi 
delimitado e dele proveio a catalogação de 138 casas de madeira com 
fotograas e informações sobre as mesmas. Neste texto, centrarei a exposição 
rápida no processo da pesquisa, e me deterei mais nos resultados relativos à 
exposição composta por artefatos do Museu Histórico, mas, sobretudo, pelas 
fotograas e informações que foram registradas durante o processo de 
pesquisa. Essas, que ao narrar a história da casa durante o trabalho, foram 
expostas no Museu Histórico de Londrina com o intuito de chamar a atenção do 
morador da cidade sobre sua composição de palimpsesto, como aborda 
Michel de Certeau (1994), que conforma suas muitas cidades internas 
(CALVINO, 1990), e também sua importância como um documento sobre a 
história e memória da cidade (LE GOFF, 2003). A apropriação que o comércio 
fez no uso das casas, a sensibilidade do morador proprietário e o utilitário do 
morador de aluguel, serão também abordagens presentes no texto.

Palavras-chave: História. Memória. Casa de madeira.

ABSTRACT
In this article we propose to present the result of a scientic initiation research that 
gave developments. One of them concerns an exhibition held in Museu Histórico 
de Londrina Pe. Carlos Weiss on wooden house. Through the mapping of 
wooden houses located in central city of Londrina (PR), one spatial area was 
delimited and of it came the cataloging of 138 wooden houses with photos and 
information about them. In this text, I shall center fast exposure in the research 
process, and detain me more on results on exposure made by the Museu 
Histórico artifacts, but above all the photographs and information that were 
recorded during the search process. Such that when narrating the history of the 
house during the work, were exposed in Museu Histórico de Londrina in order to 
draw the attention of city dweller on the composition of palimpsest, as tackles 
Michel de Certeau (1994), which conforms its many inner cities (CALVINO, 1990), 
as well as its importance as a paper on the history and memory of the city (LE 
GOFF, 2003). The recognition that trade made in the use of the houses, the 
sensitivity of the resident owner and the utility of the rental resident, will also 
approaches in the text.

Keywords:History. Memory. Wooden house.
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INTRODUÇÃO

E
ste texto visa apresentar e discutir uma pesquisa de Iniciação Cientíca (IC) e um de seus 
desdobramentos, qual seja, uma exposição realizada no Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos 
Weiss. A referida exposição foi intitulada: Fazer, morar: as casas de madeira do centro de 

Londrina. Tal exposição é fruto das pesquisas denominadas: “Mapeamento da casa de madeira na 
região central da cidade de Londrina/PR” e “Inventário da casa de madeira na região central da 

1
cidade de Londrina/PR”.  Estes dois projetos foram pensados e escritos pela orientadora da pesquisa  e 
desenvolvidos por mim e por Sonia Dantas, respectivamente nessa ordem. Inicialmente os dois projetos 
caram ligados ao projeto maior intitulado: “Documento, patrimônio e paisagem: projetos 
arquitetônicos de edicações de Londrina e Rolândia (1932-1950) da coleção iconográca do CDPH-

2
UEL” , no qual a orientadora respondia pelas pesquisas cujo objeto espacial e temporal tinham o 
centro de Londrina como tema. Ambos os professores estão lotados no Departamento de História da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ao ndar o projeto ao qual a orientadora desenvolvia 
pesquisas, os projetos sob sua orientação migraram para outro projeto intitulado: “O inventário das 
diferenças na operação historiográca: a arte do ser e do fazer em João Batista Vilanova Artigas (1934-
1986)”.

Cabe narrar como pensamos a pesquisa, qual a metodologia que utilizamos e os objetivos que 
foram traçados para atingir o m almejado. Desde o modo de pensar a casa de madeira, o recorte 
espacial e temporal para a realização do mapeamento, e como este foi efetivado. A partir deste 
ponto, os resultados serão apresentados.

Como a exposição é também resultado de pesquisas de IC, o texto terá, inevitavelmente, de 
tratar delas, mas com ênfase no mapeamento, posto que foi essa a minha participação no coletivo da 
pesquisa, e, no segundo momento da exposição.

METODOLOGIA: PENSANDO A PESQUISA
A metodologia de pesquisa levou em consideração as estratégias e as táticas para a resistência 

dos moradores/proprietários/locadores/locatários das casas de madeira a partir de “A Operação 
Historiográca” de Michel de Certeau (2000). Seus escritos nos orientaram também em suas 
considerações sobre o fazer historiográco, nesse caso, nosso fazer historiográco como pesquisadores 
iniciantes, a respeito de onde se inicia esse fazer como “Lugar social” do pesquisador, de onde este 
produz. Essas questões e a pergunta sobre qual é a sua instituição social num lugar de produção 
socioeconômico, político e cultural, ou seja, quais compreensões tínhamos de nosso trabalho como 
aprendiz de historiador e como o historiador responde socialmente pela escrita da história. Nesse 
sentido, Michel de Certeau “guiou” nossa pesquisa. Para esse autor, o estudo histórico está muito 
associado ao seu local de realização, em suas próprias palavras: “É o produto de um lugar” (CERTEAU, 
2000, p. 73). Em seguida vem a “Prática”, a pesquisa, onde acontece a transformação de coisas do 
mundo em documentos históricos: “[...] consiste em produzir esses documentos, pelo simples fato de 
recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu 
estatuto.” (CERTEAU, 2000, p. 81). Por m, a operação historiográca se concretiza (não impossibilitando 
outras interpretações sobre o documento) com “Uma escrita”, onde nesta se encontram tanto o lugar 
social, quanto a prática do historiador. É essa última que com as palavras dá sentido historiográco ao 
mundo, ou melhor, àquilo que foi pesquisado.

O “documento histórico” é um conceito que esteve, e ainda está em discussão a todo o 
momento, mudando de signicado ao longo de novas abordagens sobre sua “condição”. Durante 
grande parte da história enquanto disciplina acadêmica, o documento escrito obteve uma enorme 
atenção enquanto um documento histórico, muitas vezes visto como portador de uma verdade única 
e inefável. É só com a Escola dos Annales, incluindo a sua terceira geração, também conhecida como 
“Nova História”, que “novos objetos”, “novos problemas” e “novas abordagens” foram aderidos à 
disciplina da História (FUNARI & SILVA, 2008, p. 70-79). 

Assim, o historiador passou a construir o seu documento com o olhar de pesquisador: aquilo que 
via como documento (digno de uma pesquisa histórica, cabível nas metodologias empregadas pela 
Teoria da História), passava a ser tido como um objeto possível de pesquisas para a área da História. Isso 
não excluiu a importância dos textos escritos para a História, mas ampliou o campo de pesquisa para o 
historiador: “A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode 
fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem.” (LE GOFF, 2003, p. 530). Ou seja, 
até a casa de madeira, como é o caso da nossa pesquisa, e que muitas pessoas podem deixar de notar 
a sua importância para a cidade, pode ser vista como um documento histórico relevante para história 
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e memória de Londrina. 
Para aprofundar a discussão teórica, a partir de Le Goff (2003), vemos a casa por uma 

perspectiva de “documento/monumento” para a ciência da história, onde o documento é a escolha 
e a criação do historiador, como já apontou De Certeau (2000), e “[...] o monumento é tudo aquilo que 
pode evocar o passado, perpetuar a recordação [...]” (LE GOFF, 2003, p. 526).

Para o historiador francês:

O documento não é qualquer coisa que ca por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 
análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e 
ao historiador usá-lo cienticamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE 
GOFF, 2003, p. 535-536).

O centro da cidade é o lugar onde as transformações espaciais se mostram de maneira mais 
explícita, essa constatação foi vericada ao lermos as pesquisas de historiadores e outros estudiosos 

3
locais que tratam da transformação urbana . É onde as construções, demolições e reconstruções 
aconteceram com maior frequência, devido à expansão do comércio e a formação da cidade. Pode-
se imaginar, a partir disso, que em um local onde a demolição e a construção de novos edifícios são 
constantes, aquilo que resistiu e faz referência á história da cidade, é de importância vital para a 
História de Londrina. 

Sobre as transformações que ocorrem na cidade, a historiadora Zueleide Casagrande de Paula 
(2011, p. 13) diz: “A cidade vive entre a expansão territorial com construções que fazem uso das mais 
modernas tecnologias e a demolição de edicações consideradas velhas, mas não históricas o 
suciente para serem protegidas pela patrimonialização”.

Esse processo de demolição levou-nos a concluir quão relevante era registrar o número de casas 
de madeira que ainda resistem ao tempo antes que muitas delas desaparecessem. Então, em 

4discussões e reuniões do grupo , delimitamos um recorte espacial no centro da cidade de Londrina. 
Este apresentou o seguinte traçado: se iniciou com a Rua Benjamin Constant, até o seu encontro com a 
Rua Uruguai, e desta até a sua altura com a Avenida Juscelino Kubitschek, que em formato de “L”, se 
encontra com a Rua Benjamin Constant, fechando o perímetro.

Figura 1: Perímetro das ruas percorridas. Google Maps (Londrina-PR). Editado. Acessado em Março de 2013.

A partir da denição das ruas, um segundo trabalho foi realizado por mim. Localizar no Google 
Maps as ruas e fazer o mapa para saber onde iniciava e terminava cada rua dentro do limite, 
considerando as curvas e bifurcações que marcavam a mudança dos nomes dessas ruas. Somente a 
partir desse levantamento é que se iniciou o trabalho de campo propriamente, ou seja, as ruas 
passaram a ser percorridas por nós na busca de casas de madeira para o mapeamento destas. A cada 
casa localizada, marcava-se no mapa sua localização. Esse mapa “físico” possibilitou e depois exigiu 
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um esforço mental da elaboração de um mapa de localização dessas ruas. A cidade ia se 
desenhando à medida que as casas passaram a ser localizadas. Quando uma casa era encontrada, 
buscávamos conversar com a pessoa que estava no local, procurando informações a respeito da casa 
de madeira - principalmente sobre a sua história. Esta parte da pesquisa cou a cargo de Sonia Dantas, 
cabendo-me o trabalho de registro da edicação em um “arquivo” fotográco que me cabia. Aí entra 
uma questão interessante: os múltiplos sujeitos e seus olhares para com a casa de madeira. 

Cabe aqui dizer que uma cidade não é uma construção ideal única e inefável, mas também um 
lugar de múltiplas interpretações diferentes: uma cidade contém as histórias das vidas de todos os 
habitantes, e cada um terá um discurso diferente referente a essa, que no caso, é Londrina. Italo 
Calvino (1990) mostra como uma cidade descrita por quem a conhece ou visita sofre as refrações da 
memória, ou seja, é ambígua e pode continuar duplicando a sua ambiguidade ao innito. O autor 
mostra como uma cidade pode comportar outras dentro de seus traços, de seus muros: “[...] as velhas 
muralhas se dilatam levando consigo os bairros antigos, ampliados, mantendo as proporções sobre um 
horizonte mais largo nos conns da cidade; [...] uma nova cidade que abre espaço em meio à primeira 
cidade e impele-a para fora.” (CALVINO, 1990, p. 119). 

Para Michel de Certeau (1994), a cidade possui um modo de ser que pode se expressar em um 
5palimpsesto , onde mesmo com as mudanças que ocorreram com o tempo, incluindo demolição de 

casas, construções de novos edifícios, as mais possíveis transformações do espaço citadino, a cidade 
contém vestígios do seu passado composto nessa nova imagem que se faz a cada dia.

Sobre essa construção das muitas cidades dentro da cidade, cabe a contribuição do historiador 
Jacques Le Goff quando argumenta sobre a importância da memória para a história de um grupo, de 
uma sociedade: “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 
individual ou coletiva [...]” (LE GOFF, 2003, p. 476). Essa identidade é construída, a partir de memórias. E 
a “coleta” das memórias desses moradores das casas de madeira se faz essencial para que a história 
de Londrina não seja contada apenas pelos que possuem o poder político sobre a cidade, que muitas 
vezes ignoram a participação dos sujeitos históricos que vivenciam a cidade, entre eles, os moradores 
das casas de madeira.

Como já dito, a fotograa, o registro da casa de madeira, foi um dos trabalhos realizados na 
pesquisa. Assim, é preciso destacar como esse registro fotográco foi entendido por nós. Quando era 
encontrada uma casa de madeira e nós buscávamos recolher informações sobre esta, quando 
éramos autorizados pelo morador, fotografávamos a casa. Nesse sentido, o clássico livro do historiador 
que trata sobre fotograa para iniciantes, foi uma contribuição. Para Boris Kossoy (2001):

Toda fotograa tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu motivado a 
congelar em imagem um aspecto dado do real, em determinado lugar e época. [...] O 
produto nal, a fotograa, é portanto resultante da ação do homem, o fotógrafo, que em 
determinado espaço e tempo optou por um assunto em especial e que, para seu devido 
registro, empregou os recursos oferecidos pela tecnologia. (p. 36-37). 

A partir dos apontamentos de Kossoy, busquei fotografar os pers das casas de madeiras 
encontradas, mas também os seus detalhes: ornamentos, decorações, tipos de telhados, janelas, 
portas, entre outros. Essas fotograas, junto com os relatos de vida e informações sobre as casas que os 
moradores nos passavam, sobretudo à Sonia Dantas, compuseram um acervo digital de imagens e 
textos, que está sob custódia do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) da UEL.

No total, dentro do perímetro especicado, foram mapeadas 138 casas de madeira em 41 ruas 
percorridas (incluindo avenidas, travessas e alamedas). Dentre todas essas ruas, muitas foram 
cadastradas com nenhuma casa de madeira mapeada. Mas é importante lembrar que isso não 
signica que essas ruas, em seus tamanhos reais e totais, não contenham nenhuma casa. Anal, nós 
trabalhamos com um perímetro espacial onde a maior parte das ruas foi cortada por esse traço 
perimétrico, sendo apenas algumas que se iniciavam e terminavam dentro desse espaço.

Durante o processo de pesquisa, ao dialogar com os contatados das casas de madeira, 
explicávamos a eles que tínhamos a intenção de fazer uma exposição, caso os moradores que 
estávamos localizando consentissem em que suas casas fossem expostas. Ao nalizar a pesquisa, dez 
moradores haviam concordado em que suas casas fossem expostas na exposição no Museu Histórico 
de Londrina Padre Carlos Weiss. Desse modo, cabe abordar a exposição e o seu processo 
(proposição/montagem). 

A EXPOSIÇÃO: FAZER, MORAR: AS CASAS DE MADEIRA DO CENTRO DE LONDRINA.
Iniciamos pelo título já citado, mas nesse momento nos deteremos em delinear melhor seu 

propósito. “Fazer, Morar: as Casas de Madeira do Centro de Londrina”, tematiza aspectos da 
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construção e moradia (cotidiano) das casas de madeira da região central londrinense, e remete ao 
que encontramos no contato com o morador. 

O Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss, por meio de sua diretora, a Profª. Drª. Regina 
Célia Alegro, destinou à exposição duas salas, espaço esse proposto às exposições temporárias que o 
museu realiza. A primeira sala se designou em apresentar os aspectos do fazer, do construir, expondo 
simultaneamente as fotograas, e os mais variados tipos de instrumentos de carpintaria pertencentes 
ao acervo do museu, com o intuito de tornar manifesto ao visitante, por meio de quais instrumentos de 
trabalho se constrói uma casa de madeira.

Já a segunda sala, foi pensada para tornar tangível, ao visitante, o interior da casa, o cotidiano 
dentro dela. Esta foi uma forma encontrada de trazer para a exposição aquilo que a fotograa sugeria: 
o jeito de morar na casa de madeira. Foram expostos objetos que construíram um ambiente que 
representasse o interior de uma casa de madeira. Dentre estes objetos, se encontravam: sofás, radiolas, 
relógios de paredes antigos, objetos estéticos de parede, entre outros.

Esse texto tem o objetivo de mostrar como a pesquisa desdobrou-se em exposição, ou melhor, 
colocando-as em relação, pois esse é o ponto central, tem como principal objetivo mostrar ao 
morador da cidade de Londrina que a história dessa cidade está muito relacionada com as casas de 
madeira, que pode ser musealizada também. Esse tipo de construção que, entre as décadas de 1940 e 

61970 - o “Eldorado” das construções em madeira  -, foi o principal de um período histórico da cidade, 
resiste até hoje em uma paisagem citadina que se transforma a todo o momento, inclusive no centro, 
escondendo e destruindo cada vez mais esse documento histórico. 

Além de dar voz aos moradores dessas casas de madeira, muitas vezes ignorados pela 
historiograa que seleciona os tidos como “grandes acontecimentos” da história para criar e dar 
identidade a uma cidade, o nosso trabalho também objetivou mostrar isso ao resto da população 
londrinense. Dito isso, acreditamos que essas atividades podem ajudar a ampliar a discussão do 
documento histórico, e mostrar as outras histórias de uma cidade, que neste texto está sendo contada 
pelas casas de madeira. 

AS DIVERSIDADES DO MORAR NAS CASAS DE MADEIRA DE LONDRINA 
A exposição se caracterizou por selecionar a diversidade das casas que foram encontradas, 

principalmente nos seus modos de morar. Assim foram expostas casas de madeira cujo morador 
permitiu, ou melhor, as fotograas sobre as casas, imagens de fragmentos dessas casas e depoimentos 
desses moradores, que também mencionaremos aqui.

Algumas das casas de madeira. A Figura 2 retrata uma casa da Avenida Juscelino Kubitschek:

Figura 2: Casa de madeira da esquina da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Pará. 
Autoria: Matheus H. M. Sussai, Junho de 2014.

A casa em questão se localiza na esquina da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Pará. O 
terreno em que se encontra também abriga uma dispensa em alvenaria e um quiosque que está 

7
fechado. Conversamos com a moradora , a lha do proprietário, que já é falecido. A partir de 
memórias sobre sua vida e a casa, esta nos disse que mora há aproximadamente 66 anos nessa 
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residência, ignorando os 15 que cou casada e saiu dela, mas depois voltou. O que hoje é uma 
dispensa em alvenaria, antes já fora o local onde seu lho trabalhava com assistência de 
computadores.

Segundo a moradora, a madeira da casa é peroba rosa, e foi o seu pai quem a construiu, no ano 
de 1947. Sobre a década de 1940 e as construções de madeira em Londrina, Antonio Carolos Zani diz 
que: “A ocorrência de muita peroba rosa, uma árvore grande e com madeira de boa qualidade, 
favoreceu o seu uso sistemático na construção das casas [...]”. (2011, p. 45). Hoje a casa se encontra 
apenas em um meio terreno, a outra metade foi vendida há aproximadamente 38 anos para o “Dr. 
Moisés” (advogado). O pai da moradora construiu a casa quando esta estava com apenas um ano de 
vida. A moradora comentou que já morou em três casas de madeira, e em duas de alvenaria. Fora esta 
casa de madeira da Avenida Juscelino Kubitschek, em que ela reside. A moradora ainda informou que 
também morou na Rua Goiás e na Rua Lapa, em ambas habitava casas de madeira. Nesta casa 
construída por seu pai as janelas são originais, mas a edicação sofreu algumas mudanças, porém 
quase tudo ainda permanece original.

A moradora é Londrinense, nasceu no bairro Vila Nova. Quando perguntamos sobre os barulhos 
produzidos pela casa, esta disse que já percebeu, mas que devido a todo o barulho urbano 
atualmente, principalmente da rua que é muito movimentada, é quase imperceptível qualquer som 
que a casa venha a produzir. Disse que a casa não estala, e considera a casa de madeira mais 
saudável, mais fresca. É notável seu gosto pela casa, mas seu sentimento não aparenta ser um dos mais 
fortes. Disse que quando morou em um apartamento, este não lhe trouxe boas emoções, e por isso 
acha que a casa de madeira é melhor para se morar. Argumentou ainda que se pudesse, queria 
construir outra casa de madeira em outro estilo. Não quer vender a casa, e reclama dos preços que as 
construtoras oferecem pelas casas de madeira, não sendo justos ao seu real valor. Por exemplo: 
oferecem apartamentos em outros prédios que não valem o terreno e nem a casa. Reclamação esta, 
parecida com a de muitos proprietários/moradores das casas de madeira. 

Figura 3: Relógio. Autoria: Matheus H. M. Sussai. Junho de 2014.

A fotograa acima faz referência a um relógio de parede que se encontrava na casa de 
madeira que acabamos de comentar. Um exemplar parecido, que faz parte do acervo do Museu 
Histórico de Londrina, foi exposto junto com as fotograas e os instrumentos de carpintaria na exposição 
já citada neste texto. As fotograas que z visaram registrar não apenas a casa enquanto perl, mas 
também os seus mais variados detalhes, tanto internos, quanto externos: objetos pessoais, móveis 
antigos, ornamentos, decorações, pilares, teto, telhado, entre outros. O relógio é um exemplo dos 
muitos detalhes internos que essas casas possuem, e que compõem a pesquisa.

Outro exemplo é a taramela (ou tramela – uso mais comum do termo), encontrada em várias 
casas. A taramela se destacou como característica das casas de madeira, sendo encontrada em suas 
muitas diversidades, tipos e formas. A Figura 4 é uma fotograa de uma das taramelas encontrada nas 
casas de madeira, e que também compôs a exposição no Museu Histórico de Londrina.

Figura 4: Taramela. Autoria: Matheus H. M. Sussai. Agosto de 2013.
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A próxima casa a ser trabalhada expressa uma realidade bem diferente da última que 
acabamos de discutir. A casa representada pela Figura 5 é utilizada para ns comerciais, uma 
característica de muitas casas encontradas no mapeamento:

Figura 5: Casa de madeira utilizada como Pet Shop. Avenida Rio de Janeiro.

 Autoria: Matheus H. M. Sussai, Fevereiro de 2014.

Esta casa é outra que a exposição buscou expor fragmentos, e se encontra na Avenida Rio de 
Janeiro, onde faz parte de um terreno com mais quatro casas, sendo todas de alvenaria, apenas uma 
com o telhado em madeira. Duas das casas do terreno, incluindo a de madeira em estudo, são 
alugadas para ns comerciais. As outras três são alugadas para moradia. Em nossa conversa com a 
locatária, esta nos informou que aluga a casa há três anos, e que não sabe muito sobre a sua história. 
Como mostra o título da imagem, é utilizada como Pet Shop, estando em ótimo estado de 
preservação. 

As reformas (incluindo pinturas e outras transformações visando à estética) são mais comuns nas 
casas alugadas para ns comerciais, como é notado na casa representada pela Figura 5. Alguns 
moradores e proprietários, que utilizam a casa para moradia, também reformam. Mas existe uma 
parcela enorme de pessoas que só estão em casas de madeira por causa de fatores nanceiros. É o 
caso da próxima moradia a ser apresentada (Figura 6):

Figura 6: Casa de proprietária que deseja vender. Rua Uruguai. Autoria: Matheus H. M. Sussai, Agosto de 2013.

A proprietária da casa nos informou que possuía um enorme interesse em vendê-la, mas a 
imobiliária que se interessou pelo terreno, queria comprar apenas se conseguisse também a casa de 
madeira ao lado. O empecilho está nesse ponto. O proprietário da casa de madeira ao lado da que 
está na imagem, se enquadra nos moradores apaixonados por sua casa de madeira, diferente da 
moradora que quer vender a casa, pois só está nela por fatores (problemas) nanceiros. A moradora 
está na casa há aproximadamente trinta anos, e o terreno é tão extenso que nele se encontram mais 
uma casa de madeira aos fundos, e também um grande porão, que foi adaptado à casa principal 
para moradia de um inquilino. 

A próxima e última casa a ser abordada nesse trabalho é mais uma com ns comerciais (Figura 
7): 
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Figura 7: Lavanderia. Avenida Juscelino Kubitschek. Autoria: Matheus H. M. Sussai, Março de 2014.

A lavanderia se encontra na Avenida Juscelino Kubitschek, rua de muita importância comercial 
para a cidade de Londrina. Na Figura 7, vemos mais uma vez a difusão do comércio e a apropriação 
da casa de madeira para tal. Em ótimo estado, devido às reformas, a casa de madeira possui um 
cômodo em alvenaria, que é utilizado como cozinha. A locatária nos informou que aluga a casa há 
aproximadamente quatro anos.

Após essa breve amostragem de casas, apresentamos aqui uma tabela de relação dessas 
casas, onde analisamos as informações que os moradores nos deram, e zemos a contagem para 
saber quantas casas eram utilizadas como comércio, como moradia, ou se estão vazias ou em outra 
categoria (que incluía as casas em que não fomos atendidos). 

 
 

Tabela 1: Relação das casas de madeira.  

RUA COMÉRCIO MORADIA VAZIA OUTROS 

Av. Duque de Caxias 3 4 1 1 

Av. Juscelino 
Kubitschek 

5 4 0 1 

Av. Rio de Janeiro 1 0 1 0 

Av. São Paulo 1 0 0 0 

Rua Alagoas 2 5 1 1 

Rua Belo Horizonte 0 3 0 0 

Rua Benjamin Constant 2 1 0 0 

Rua Brasil 3 7 2 3 

Rua Cambará 0 2 0 1 

Rua Espírito Santo 2 11 0 0 

Rua Goiás 4 6 1 1 

Rua Maranhão 0 2 0 1 

Rua Pará 2 1 1 0 

Rua Paranaguá 0 2 0 1 

Rua Pernambuco 1 1 0 0 

Rua Piauí 1 0 0 0 

Rua Pio XII 1 0 1 0 

Rua Prefeito Hugo 
Cabral 

0 0 1 0 

Rua Prof. João Cândido 2 3 0 0 

Rua Santa Catarina 1 0 0 0 

Rua Santos 0 3 3 0 

Rua Sergipe 0 5 0 1 

Rua Tupi 0 2 0 0 

Rua Uruguai 0 17 5 0 

TOTAL 31 79 17 11 

Fonte:  Autor 
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Como podemos observar na tabela acima, dentre as casas encontradas e mapeadas, 31 delas 
possuía um objetivo comercial, 79 utilizadas para moradia, 17 estavam vazias, e 11 se encaixaram na 
descrição “outras”, onde a maioria se denia por não ter presente alguém que conversasse conosco e 
nos passassem as informações necessárias. Somando, temos o número já apresentado de 138 casas de 
madeira mapeadas nesse pedaço da região central de Londrina. O número referente às moradias é 
nitidamente superior aos outros, mas as casas utilizadas como comércio não são poucas. Analisando a 
tabela, podemos ver algumas ruas que se destacaram com a presença de mais casas comerciais do 
que as usadas para moradia, como é o caso da Av. Juscelino Kubitschek, da Rua Benjamin Constant, e 
da Rua Pará. Outros casos, como a Rua Espírito Santo e Rua Uruguai, se distinguem das outras pelo alto 
número de residências.

Sobre essa forte presença do comércio, que, ao longo dos anos, se adaptou e se instituiu 
também em casas de madeira, cabe dizer que a cidade de Londrina passou por transformações em 
sua estética urbanística, o que é muito normal. Com isso, existiram ruas que ao longo do tempo foram se 
destacando pelo usufruto comercial, como é o caso da Av. Juscelino Kubitschek. Nessas 
circunstâncias, as casas de madeira que já pertenceram a essas ruas no passado, podem estar 
escondidas, ou foram demolidas. A última alternativa é o exemplo acima, onde a casa também se 
adaptou para a utilização do comércio.

Assim, vemos a diversidade do morar nas casas de madeira do centro de Londrina, mapeadas 
na pesquisa e expostas na exposição. Expusemos quatro exemplos: na primeira casa a moradora 
possui um sentimento notável pela casa (não um dos mais fortes, como visto em outros moradores), mas 
forte o suciente para que ela não queira sair de sua casa. No terceiro exemplo (pularei o segundo para 
falar dele junto com o quarto), temos uma moradora e proprietária que deseja vender a sua casa, pois 
se pudesse, moraria em um local com mais qualidade de vida. Mas o empecilho principal para que ela 
consiga, é justamente um morador apaixonado pela sua casa de madeira. E agora, nalmente, no 
segundo e no quarto exemplo, temos duas casas que hoje são utilizadas para ns comerciais, alugadas 
pelos donos desses estabelecimentos de comércio. Casas que se adaptaram às transformações que a 
difusão do comércio proporcionou em Londrina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto objetivou relatar um dos desdobramentos que o “Mapeamento da casa de 

madeira na região central da cidade de Londrina/PR” possibilitou. A partir de seus vários 
desdobramentos, sobretudo, aquele que deu margem à exposição no Museu Histórico de Londrina, é 
preciso destacar que outros foram possíveis, como por exemplo, a montagem de um acervo digital, e, 
este texto, outro, que a partir do referencial dado por Michel de Certeau, também se caracteriza como 
outro dos desdobramentos da pesquisa. Pois não é o texto que relata a pesquisa, mas o que relata a 
exposição a partir da pesquisa completa, sendo que mais escritos também se originaram dessa 
documentação. Este escrito tem o objeto de mostrar a importância que a casa de madeira tem como 
um documento histórico na construção da história da cidade de Londrina.

A partir das memórias desses moradores, das conversas sobre a história e a vida dessas pessoas 
nas casas, vemos que “várias Londrinas” são relatadas em uma visão bem diferente da que a 
historiograa tradicional (principalmente a que reverencia os pioneiros e ignora o resto da sociedade) 
nos oferece. A partir disso pudemos explorar e elaborar os textos da exposição. A história da cidade 
que procuramos mostrar com a exposição foi a de que ela se construiu e se constrói também com essas 
pessoas, que trabalharam e ajudaram a cidade a crescer.

Um dos pontos principais do texto, além de mostrar os resultados quantitativos (138 casas de 
madeiras mapeadas no centro), foi abordar como a exposição realizada no museu trouxe na 
expograa da exposição as diversas maneiras do morar na casa de madeira. Nesse texto, apresentei o 
exemplo de quatro casas e cinco moradores (pois uma das casas estava ao lado de outra que o 
morador não queria vender), o que mostra um outro perl de morador.

Ficou explícito com a pesquisa que existem moradores/proprietários que moram na casa há um 
bom tempo e são apaixonados por essa, tendo a chance de morar em outros lugares e não indo; 
moradores que também ocupam a moradia por período grande, mas não saem da casa por fatores 
nanceiros e aqueles que alugam a casa (muitos estão há menos de dez anos no local) para utilizar 
como comércio, devido à sua localização, pois a pesquisa inteira se realizou no centro da cidade, local 
forte de comércio. Assim, vemos como as casas de madeira no centro da cidade de Londrina foram se 
transformando com o passar do tempo, resistindo, se adaptando de diversas maneiras, e congurando 
certa diversidade para os modos de morar/utilizar a casa de madeira. Assim, esses modos foram 
explorados na exposição, no tema, no processo de seleção das imagens e no arranjo, ou seja, na 
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expograa da própria exposição. 

NOTAS
1 Profa. Dra. Zueleide Casagrande de Paula, Departamento de História – UEL.

2 Coordenado pelo Prof. Dr. Marco Antonio Neves Soares, Departamento de História– UEL.

3 ARIAS NETO, José Miguel (2008); CASARIL, Carlos (2009); JANUZZI, Denise (2005); SILVA, William (2003); ZANI, 
Antonio Carlos (2011). 

4 Zueleide Casagrande de Paula, Matheus Henrique Marques Sussai e Sonia Maria de Oliveira Dantas.

5 Pergaminho que se apagou a primeira escritura para poder reaproveitá-lo, mas a raspagem da escrita nunca 
conseguia apagar esta por completa, fazendo com que mesmo nos novos textos, vestígios do antigo 
permanecessem visíveis.

6 O período do “Eldorado” das construções em madeira é caracterizado como o ponto ápice desse tipo de 
arquitetura na região, tanto pela qualidade, quanto pela quantidade. Riqueza de ornamentos, cores, 
preocupação estética e caráter permanente, são seus pontos principais. (ZANI, 2011, p. 57). 

7 Não vamos expor os nomes das pessoas que participaram da pesquisa para prezar a privacidade de cada um. 
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RESUMO
No presente artigo analisaremos uma experiência de ensino-aprendizagem da 
História realizada no curso de Arquivologia Bacharelado da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG. Esse tema de estudo nasceu de minha atuação 
como docente nesse curso, na disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, 
nesse primeiro semestre de 2016. Ao assumir a titularidade dessa cadeira a 
primeira indagação que z foi como “eu enquanto docente” poderia 
relacionar os saberes históricos aos saberes especícos da área de 
arquivologia? Como os saberes do campo da história poderiam ser sigcativos 
para ação formativa da prossão do arquivista? Para responder essas questões, 
nesse trabalho apresentaremos nossa análise das narrativas dos estudantes do 
curso de arquivologia referente às relações entre história, arquivos e 
documentos.

Palavras-chave: Ensino de História. Aprendizagem histórica. Arquivologia.

ABSTRACT
In this article we will analyze a history of teaching-learning experience 
conducted in the course of Archivology Bachelor of Federal University of Rio 
Grande - FURG. This study subject was born of my work as a teacher in this course, 
in the Introduction to Historical Studies course, in the rst half of 2016. By taking 
ownership of that chair the rst question that I was like "I as a teacher" could relate 
historical knowledge the specic knowledge of archival science area? As the 
knowledge of the history of the eld could be sigcativos for formative action 
archivist profession? To answer these questions, in this paper we present our 
analysis of the narratives of students of archival science course regarding the 
relationship between history, les and documents.

Keywords: History teaching. Historical learning. Archivology.
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O ENSINO DA HISTÓRIA NO CURSO DE ARQUIVOLOGIA�

N
o presente artigo analisaremos uma experiência de ensino-aprendizagem da História 
realizada no curso de Arquivologia Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Esse tema de estudo nasceu de minha atuação como docente nesse curso, na 

disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, nesse primeiro semestre de 2016. Ao assumir a 
titularidade dessa cadeira a primeira indagação que z foi como “eu enquanto docente” poderia 
relacionar os saberes históricos aos saberes especícos da área de arquivologia? Como os saberes do 
campo da história poderiam ser signicativos para a ação formativa da prossão de arquivista? Esses 
dois problemas substanciaram a estruturação do planejamento que realizei para ministração da 
disciplina. 

Nesse plano busquei temas da História que substanciassem pensar o papel do arquivista frente 
aos arquivos e, portanto, iniciei a disciplina com uma discussão sobre escrita da História e documentos, 
para depois seguir para as noções de tempo, espaço, homem, fontes históricas, preservação 
documental e memória. 

Esse cuidado em relacionar as duas ciências se fundamenta na percepção de que, como bem 
discutiu Isabel Barca, para a produção de um espaço oportuno de aprendizagem histórica deve-se 
pensar no contexto da resposta dos educandos à natureza da disciplina. Anal, em História é 
necessário construir sentidos para que os alunos aprendam com gosto. Isso para que a aprendizagem 
histórica se processe em contextos concretos, de forma que os alunos vejam sentido nos conteúdos 
para sua vida prática. O docente não pode, em sua ação docente, negar as experiências prévias dos 
alunos, assim como a própria natureza dos saberes ensinados. �

Assim, desde a escolha dos textos a serem lidos até as atividades a serem desempenhadas 
precisaram ser construídas visando o desenvolvimento das estruturas cognitivas da aprendizagem  
histórica, assim como as próprias aptidões dos alunos. Como armou Luis Fernando Cerri “A história 
ensinada serve para ajudar a criar identidades, mas serve principalmente para que as pessoas 
reconheçam-se como sujeitos, como parte também de um coletivo, conheçam suas possibilidades e 
limitações de ação na história” (1999:142). 

Ao pensarmos nesse papel formativo do ensino da História no contexto do curso de 
arquivologia, devemos reetir que o caráter de criação de identidades e auto reconhecimento é 
fundamental para a constituição do arquivista. Formar um arquivista bacharel é muito mais do que 
apresentar-lhe conteúdos especícos da arquivística; é, antes de mais nada, oferecer condições para 
que os mesmos se construam cognitivamente enquanto pesquisadores da própria prática. 

No Brasil, atualmente, estão em funcionamento dezessete, (17), cursos superiores de 
Arquivologia, sendo dezesseis em universidade federais e um em instituição privada. Ao reetir sobre o 
papel formativo dessa ciência, Renato Barbosa de Souza discorre que 

A formação prossional do arquivista deve ter um compromisso com a construção do 
conhecimento. Ela tem de se desvencilhar da inuência positivista, que deniu as 
coordenadas de nossa cultura e que baniu a relação entre o saber e os pressupostos da 
elaboração desse saber. Entendemos que a formação prossional deve estar atrelada 
aos seguintes aspectos: agir, pensar, reetir, inovar e, sobretudo, recriar (2008: 14). �

Reetir, pensar e recriar são como que palavras-chave para o ensino de História engajado com 
a aprendizagem, pois o mesmo deve proporcionar condições aos sujeitos aprendentes para que 
problematizem o passado de forma a compreender suas relações com o presente. E nessa direção, 
um estudo realizado pelo graduando de arquivologia Rafael Chaves Ferreira, sob a orientação de 
Gláucia Vieira Ramos Konrad da UFSM, discute exatamente a relação entre História e Arquivos. Para 
Ferreira, a arquivologia enquanto ciência “... é de natureza multidisciplinar, pois além dos 
conhecimentos próprios da Arquivística relaciona-se com conhecimentos de áreas ans. Uma dessas 
áreas do saber que o prossional arquivista interage é a História, tanto por necessidade prossional 
quanto pelas necessidades que a sociedade e o mercado de trabalho impõem-lhe” (FERREIRA, 
2016,01). Essa habilidade multidisciplinarizada do arquivista, exigida para sua inserção no mercado, de 
trabalho não é apenas um critério imposto pelo sistema capitalista, mas uma necessidade do papel do 
arquivista na sociedade moderna. Esse prossional precisa estar apto a reconhecer os documentos, 
preserva-los, organiza-los e gesta-los. 

Sendo assim, o arquivista precisa em seu quadro formativo ter disciplinas do campo da História e 
como bem demonstrou Ferreira, dentre os dezesseis cursos de Arquivologia ofertados em 
universidades federais no Brasil, todos oferecem disciplinas de história, com uma média de 2 ou 3 
obrigatórias e entre 3 e 9 optativas. Dessa forma, está mais do que clara a função dos conhecimentos 
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históricos para a formação do arquivista.  �
Portanto, pensar o ensino de história para o curso de arquivologia é também propor que o aluno 

ao estudar os saberes históricos, ao nal, consiga ser capaz de entender a si mesmo dentro do processo 
histórico, de forma a se perceber enquanto sujeito protagonista da História e reconheça seu papel 
enquanto arquivista na sociedade. Nesse sentido segundo Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene 
Cainelli, 

No ensino da História, problematizar é, também, construir uma problemática relativa ao 
que se passou com base em um objeto ou um conteúdo que está sendo estudado, 
tendo como referência o cotidiano e a realidade presentes dos alunos e do professor. 
Para a construção da problemática é importante levar em consideração o saber 
histórico já produzido e, também, outras formas de saberes, como aqueles difundidos 
pelos meios de comunicação. (2004, p. 52).�

Portanto, pensar o lugar na história do arquivo faz parte do que as autoras chamam, na citação, 
de levar em referência a vida, o cotidiano do educando. Os estudantes da disciplina de Introdução 
aos Estudos Históricos no curso de Arquivologia da FURG escolheram essa formação e por isso possuem 
expectativas frente a mesma. Assim, ainda pensando no que é o ensino de História e em como pensa-
lo no processo de formação do arquivista, de seu desenvolvimento da aprendizagem histórica, 
portanto, um pensamento histórico situado na ciência da História, devemos atentar que “o 
pensamento histórico não se limita a uma interpretação parcial e linear das fontes; alimenta-se de 
narrativas progressivamente construídas, criticadas e reconstruídas” (BARCA, 2004, p.15). Essas 
narrativas devem ser produzidas pelos estudantes no contexto de ensino-aprendizagem da disciplina, 
anal “o saber histórico genuíno constrói-se, com base nos signicados tácitos que cada sujeito atribui 
às mensagens, por inferência sobre múltiplas fontes, diversas no seu suporte e nos seus pontos de vista” 
(BARCA, 2004, p.15). Dessa forma, ao nal do planejamento do ensino de história para a graduação 
em arquivologia, é fundamental que pensemos em um tipo de produção narrativa que estimule o 
estudante a pensar as relações entre os saberes históricos e sua própria formação. 

Em tal direção segundo Marc Ferro (1983), é preciso se levar em conta que o conhecimento do 
passado não é apreendido de forma uníssona por todos, para cada sujeito ele promoverá múltiplas 
signicações e se transformará no mesmo ritmo das mudanças vivenciadas pela sociedade. Nesse 
sentido, a terceira peculiaridade do ensino de história é sua “dependência” cientíca, pois, conforme 
discorreu George Snyders (1995), o professor é o responsável pelo fornecimento de uma espécie de 
matéria prima, nesse caso o conhecimento histórico, para o desenvolvimento de habilidades para o 
raciocínio, da crítica e da reexão e mais importante que isso, o docente ensina ao educando que 
existe a possibilidade concreta de se raciocinar.

Tal proposta parte do entendimento de que o processo de aprendizagem está em direta 
dependência da capacidade narrativa de cada sujeito, pois como armou Barca

Para os jovens darem sentidos genuínos ao passado, e entendê-lo numa relação com as 
suas próprias vidas, não basta aprenderem a reproduzir uma dada narrativa substantiva, 
com as suas descrições explicações 'completas' sobre temas estipulados pelos 
conteúdos curriculares. É necessário que os jovens aprendam, sim, narrativas substantivas 
para a formação de um quadro de ideias válidas sobre o passado; mas é necessário que 
desenvolvam também, em simultâneo, ideias cada vez mais elaboradas sobre a História 
– ideias metahistóricas ou 'de segunda ordem' – que lhes forneçam um aparato 
conceptual mais sosticado, uma literacia mais avançada, em suma, um equipamento 
intelectual para uma acção mais sustentada e criativa (BARCA, 2009:60). 

Como vemos na fala de Barca, a signicância da história é fundamental para o 
desenvolvimento de uma aprendizagem histórica criativa e identitária. Os estudantes precisam ser 
capazes de narrar o passado a partir de ideias metahistóricas, conceitualmente, para que 
desenvolvam um aparato intelectual sosticado, como apontou a autora. Pois o ato narrativo da 
história é antes de mais nada o processo de

[...] compreender o Outro no tempo. A narrativa histórica constrói-se por argumentos 
fundamentados em evidências. Para os alunos, esta narrativa precisa ser plausível. Nesse 
sentido, ele precisa propor um diálogo entre as suas ideias históricas com as presentes nas 
narrativas dos historiadores, sendo assim, percebe-se que a natureza da História é 
interpretativa. Diante disso, os alunos devem conhecer a interpretação do outro pela 
narrativa histórica desse sujeito (BARCA, 2000:58). 

Assim, a aprendizagem histórica encontra nas narrativas historiográcas o alimento para 
constituição de quadros conceituais sobre o passado, o que fundamenta os estudantes a construírem 
suas próprias apreensões do mesmo. Ainda segundo Barca “as narrativas dos estudantes são 
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constituídas pelas temporalidades e intencionalidades especícas deles, a partir do diálogo com as 
narrativas dos historiadores” (BARCA, 2000, P.58). Ou seja, a aprendizagem histórica se dá na relação 
entre o que interessa diretamente ao aluno e os conteúdos trabalhados na estrutura de ensino. 

Claro que Barca, assim como Schmidt e Cainelli, está se referindo sempre ao ensino de História 
na educação básica, no entanto, sua perspectiva teórica também nos auxilia entender como no 
curso de arquivologia podemos propor processos de ensino-aprendizagem da história engajados com 
o desenvolvimento de uma consciência histórica dos estudantes. 

Nessa perspectiva, o estudo aqui proposto partiu da premissa teórica proposta por Jörn Rüsen 
de que os sujeitos humanos a partir de suas experiências, vivências e aprendizagens da História 
desenvolvem suas consciências históricas, pois segundo o autor, “... se entende por consciência 
histórica a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da 
evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, 
sua vida prática no tempo” (RÜSEN, 2010:57). 

Essa proposta nos possibilita pensar que o conhecimento histórico não deve ser analisado como 
um saber cientíco pronto e separado da vida prática, ao contrário, como apontou o autor, os homens 
ao interpretarem sua experiência temporal e sua vida prática desenvolvem uma consciência histórica 
própria. Nessa direção devemos perceber que “... o resultado obtido pela ciência da história, isto é, o 
conhecimento histórico, é um modo particular de um processo genérico e elementar do pensamento 
humano” (RÜSEN, 2010:55). 

A partir dessa armação do autor, podemos inferir que o saber histórico constituído não é 
apenas resultado do emprego metodológico da pesquisa histórica, mas, sim, dos processos de 
orientação e pensamento humanos. Isso porque, de acordo com Rüsen, a produção do 
conhecimento histórico é: “...resultado desse processo abstrativo, que deve conduzir aos fundamentos 
da ciência da história, obtém-se, como grandeza genérica e elementar do pensamento histórico, a 
consciência histórica: todo o pensamento histórico, em quaisquer de suas variantes – o que inclui a 
ciência da história -, é uma articulação da consciência histórica” (RÜSEN, 2010:56).  Ou seja, o produto 
da pesquisa histórica, que é o próprio conhecimento que temos do passado, é antes de tudo dirigido e 
mediado pela articulação da consciência histórica. 

Portanto, pensar historicamente, para Rüsen é: “... analisar os processos mentais genéricos e 
elementares da interpretação do mundo e de si mesmos pelos homens, nos quais se constitui o que se 
pode chamar de consciência histórica” (RÜSEN, 2010:55). Todo sujeito humano, como arma o autor, 
desenvolve em sua trajetória interpretações do seu mundo, mediadas pelas experiências da vida e 
também pelo acesso ao conhecimento histórico. Portanto, a capacidade e modos de interpretação 
da vida, orientadas temporalmente, dependem diretamente do acesso não apenas às experiências, 
mas também ao saber histórico. 

Então, o ensino da História deve fornecer, como analisou Maria Auxiliadora Schmidt (2009), 
elementos para os sujeitos do aprendizado conseguirem desenvolver competências de orientação e 
interpretação, na mesma esteira da proposta de Rüsen, que os subsidiem para dar sentido a “ação a 
vida prática”.

A EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: A VIDA PRÁTICA
Dessa forma, ao ensinar História no curso de arquivologia da FURG, foi preciso levar em 

referência três pontos basilares, o primeiro é o que está no documento das Diretrizes Curriculares para o 
curso, aprovado e veiculado pelo MEC em 2001, o qual arma que o estudante ao longo de sua 
formação deve dominar os conteúdos referentes a intervenção em arquivos, centros culturais, centros 
de documentação e outros. Essa diretriz deixa claramente transparecer o quanto estão imbricados os 
saberes arquivísticos e históricos. Conforme documento, 

O arquivista (deve) ter o domínio dos conteúdos da Arquivologia e estar preparado para 
enfrentar com prociência e criatividade os problemas de sua prática prossional, 
particularmente as que demandem intervenções em arquivos, centros de 
documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, 

2.órgãos de gestão do patrimônio cultural. (BRASIL/MEC, 2001) �
Como vemos, o arquivista precisa estar preparado ao nal de sua formação para intervir em 

arquivos, ou seja, os documentos estarão no centro de seu trabalho. Será de responsabilidade do 
arquivista a organização e preservação desses documentos. Consequentemente, o arquivista precisa 
em sua formação entender que as relações entre história, memória e documentos se realiza no 
ambiente do arquivo, anal como bem analisou Uberdan dos Santos Lopes “independente do tipo de 
arquivo que se deseja trabalhar e da instituição na qual se encontra este setor de arquivo, deve-se 
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primeiramente conhecer a empresa, identicando os diversos setores e a hierarquia, objetivando 
determinar os tipos de documentos e seu uxo na organização” (LOPES, 2004: 115). 

O arquivista precisa conhecer as naturezas dos documentos para poder preservar, organizar e 
gestar os mesmos, como demonstrado na citação. Reconhecer a historicidade de um registro e, 
portanto, sua relação com a memória, contribui não só para que o arquivista o organize, mas 
principalmente que perceba seu papel contributivo para o que a sociedade lembrará dela mesma. 
Assim, como discorreu Zeni Duarte,

O arquivo é memória e esta, por sua vez, tem potencialidade para informar e alterar a 
realidade presente. A memória só é pensável como arquivo quando se pretende 
determiná-lo enquanto monumentalidade. Trata-se de um termo possuidor de 
denições polissêmicas e polêmicas, muitas vezes associadas aos conceitos de 
documento e memória (DUARTE, 2007: 142).

O arquivista trabalha diretamente com a memória social presente nos documentos que gesta.  
Por isso, a organização de um arquivo exige do arquivista muito mais do que saberes técnicos sobre 
gestão arquivística, mas também de história, de tempo e memória. Nessa direção, armou Duarte que

Organizar um acervo documental é mais do que implementar um sistema de arquivo que 
atenda à necessidade dos pesquisadores e estudiosos de maneira geral. Na verdade, 
deparar-se com uma documentação exige do arquivista um estudo aprofundado a 
partir de escavação cuidadosa, permitindo não somente a organização arquivística do 
acervo, mas, ao mesmo tempo, a análise temática representativa, interpretativa e 
precisa das peças. Assim, durante todo o tempo, esse prossional exerce, 
concomitantemente, o papel de arquivista e investigador. É com essa dimensão de seu 
trabalho que ele se projeta na realização de pesquisas e no âmbito social, 
compartilhando conhecimento com os demais pesquisadores (DUARTE, 2007: 150).

Em concordância com nossa análise, o autor, demonstra que a organização de arquivos 
necessita de prossionais preparados para pesquisa e dedicados aos estudos referentes aos 
documentos e novamente, nesse sentido, a história é o lugar de formação do arquivista para a 
preservação documental e reconhecimento da historicidade dos registros humanos. Não é possível 
fazer História sem documentos e a preservação e organização dos mesmos necessita de arquivistas. 
Assim, a interdisciplinaridade do campo da arquivologia alerta para o que Santos apontou, pois

A História e a Arquivologia, no contexto dos procedimentos historiográcos e 
arquivísticos, permitem uma relação interdisciplinar temática, a partir de hipóteses de 
trabalho comuns, com referenciais teóricos muito próximos e, também, a utilização de 
arquivos, instrumentos de pesquisa e diversicadas fontes para a História. (SANTOS, 2004, 
p. 7).�

Dessa forma, como discorreu o autor, História e Arquivologia apresentam uma 
complementação uma a outra. São ciências próximas por possuírem interesse nos registros humanos e 
em sua preservação. Esse é ponto central de discussão que propomos na disciplina de Introdução aos 
Estudos Históricos ofertada para o curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG, nesse primeiro semestre de 2016. Aqui se faz essencial retomarmos nossa problemática de 
estudo: é possível relacionar os saberes históricos aos saberes especícos da área de arquivologia? A 
resposta é simplesmente sim, como bem demonstramos na primeira parte desse artigo que aqui se 
encerra. A segunda pergunta é: como os saberes do campo da história poderiam ser signicativos 
para a ação formativa da prossão do arquivista? 

Conforme buscamos demonstrar nessa primeira discussão aqui presente, o arquivista para atuar 
nos arquivos, reconhecer a historicidade dos documentos e assim preservar a memória contida neles, 
deve receber uma formação que o habilite em saberes históricos, para além dos referentes à 
arquivística. Por m, a terceira problemática desse estudo não foi apresentada ainda, pois se centra 
em compreendermos a partir de narrativas analíticas produzidas pelos alunos matriculados na 
disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, como estes aprenderam e se aprenderam os conceitos 
de história, tempo e memória e como os relacionam com os saberes da arquivologia. 

Nossa turma de investigação é do primeiro semestre do curso de arquivologia, é composta por 
trinta estudantes em idades variadas, sendo 6 alunos mais velhos com idades entre 30 e 50 anos e os 
demais 24 alunos, claramente, jovens recém-saídos do ensino médio. A pergunta que se formou em 
nosso planejamento da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, foi: como esses jovens serão 
capazes de perceber o que é história? E ainda, conseguirão relacionar a história com sua formação na 
arquivologia? Bem, para respondermos a essa problemática de ensino desenvolvemos uma atividade 
avaliativa, na qual os alunos receberam um material com duas fontes especícas sobre arquivologia e 
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história e foram questionados sobre a relação do apresentado nesses extratos documentais e os textos 
trabalhados em aula. A seguir vejamos a atividade proposta: 

Como vemos, foram apresentados dois extratos do texto de Zeni Duarte e três questões 
dissertativas que pediam análise dos limites da narrativa histórica, o papel do arquivista frente aos 
saberes históricos e por m, o que seria necessário para o processo de organização do arquivo. Essas 
três questões foram desenvolvias visando compreender dois pontos basilares do desenvolvimento da 
consciência histórica, o primeiro seria interpretação, pois teriam os alunos desenvolvido a capacidade 
de interpretar o que os autores defenderam? O segundo seria a orientação, ou seja, teria o estudante 
desenvolvido a capacidade de se compreender enquanto sujeito na produção dos saberes na 
arquivística e na História? E ainda no campo da orientação, teriam os estudantes compreendido o 
papel dos saberes históricos para a organização e gestão dos arquivos? Dentre esses três problemas 
gerados da atividade proposta aos alunos, optamos por analisar os dois primeiros e, para tanto, 
construímos uma tabela na qual apontamos quais conceitos históricos e como esses estudantes os 
apresentaram, para ao nal podermos compreender que tipo de aprendizagem histórica os alunos 
desenvolveram.

Nessa perspectiva, produzimos uma tabela a m de construirmos a partir da análise das 
narrativas dos estudantes, o processo de conceitualização de suas ideias, como demonstramos a 
seguir:

Extrato 1: “O arquivo é memória e esta, por sua vez, tem potencialidade para informar e 
alterar a realidade presente. A memória só é pensável como arquivo quando se pretende 
determiná-lo enquanto monumentalidade. Trata-se de um termo possuidor de definições 
polissêmicas e polêmicas, muitas vezes associadas aos conceitos de documento e 
memória” (DUARTE, 2007: 142) 
 
Extrato 2: “Organizar um acervo documental é mais do que implementar um sistema de 
arquivo que atenda à necessidade dos pesquisadores e estudiosos de maneira geral. Na 
verdade, deparar-se com uma documentação exige do arquivista um estudo 
aprofundado a partir de escavação cuidadosa, permitindo não somente a organização 
arquivística do acervo, mas, ao mesmo tempo, a análise temática representativa, 
interpretativa e precisa das peças. Assim, durante todo o tempo, esse profissional exerce, 
concomitantemente, o papel de arquivista e investigador. É com essa dimensão de seu 
trabalho que ele se projeta na realização de pesquisas e no âmbito social, 
compartilhando conhecimento com os demais pesquisadores” (DUARTE, 2007: 150). 
 
 

1) Após ler os dois extratos do artigo de Zeni Duarte, analise e disserte sobre os limites 
da narrativa histórica, a partir do texto “VEYNE, Paul. Como se escreve a história e 
Foucault revoluciona a história. In: Apenas uma narrativa verídica. Brasília: UnB, PP. 
17-24”, conforme discutido na primeira aula: 

2) Qual o papel do arquivista frente o conhecimento histórico no espaço arquivístico, 

fundamente com o texto “BLOCH, Marc. A história, os homens e o tempo. In: 

Apologia da História ou O ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001, 

?  

3) Após ler o extrato 2 do texto de Zeni Duarte, o que é necessário para o processo 
de organização de um sistema de arquivo, fundamente com o texto “FURET, 
François. Da História Narrativa à história-problema. In: Oficina da História. Lisboa: 
GRADIVA, pp. 81-98”:  
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Tabela 1 

 

Narrativas 
Questão 1 

Conceitos 
subjetivos  

Conceitos 
senso comum  

Conceitos 
Aproximado
s  

Conceitos 
Históricos  

1.“...Cada História tem no 
mínimo dois lados, é necessário 
aprofundar uma pesquisa
antes de torna-la fonte
verídica(,,,) O mesmo narra a 
História na perspectiva de seu 
tempo, através de memórias 
registradas, vividas e conforme 
testemunhos, quando não
registrado ela se torna frágil 
(…). Estudantes L, K e T. 

1.Verdade 
histórica  

A história tem 
dois lados.
Profundar a
pesquisa para 
tornar a fonte 
verídica 

Fonte 
verídica 

O historiador 
narra a
história na
perspectiva 
de seu
tempo. 

2.“A história funciona então 
como uma estrutura narrativa 
de uma sucessão de eventos, 
restituindo sentido ao passado. 
De modo que o fato histórico 
não se explica por ele mesmo, 
sendo necessário um narrador 
para explica-lo e não conta-
lo”. Estudantes A, H e F. 

1.A história é 
narrativa 

A história é 
passado 

O fato não 
se explica
sozinho 

Restitui 
sentido ao
passado 
 

3.“para que haja História é 
necessário que exista narração 
de acontecimentos já
ocorridos, onde a história é 
considerada a ciência do 
homem no tempo, e o tempo 
é o plasma que envolve os 
fenômenos, e para que isso 
ocorra é necessário que o 
historiador tenha acesso a um 
número considerável de
documentos”. Estudantes C, D 
e R.  

2. A história é 
narrativa 

A história é 
passado 

O historiador 
precisa de 
documento
s  

A ciência dos 
homens no
tempo 

4.“Nos textos, o autor enfatiza 
a importância que os arquivos 
têm para a preservação da 
história, pois nelas estão
registradas informações de 
atividades e eventos que 
ocorreram ao longo do tempo, 
e justamente por serem oficiais 
e estarem registradas é que 
temos a garantia da
informação verdadeira (…).” 
Estudantes M, L e A. 

2. Verdade
histórica 

A história é 
passado  
 
garantia da
informação 
verdadeira 

Documento
s para
preservaçã
o da história 

A história está 
nos 
documentos  

 5. “Segundo Veyne, a História 
não é apenas atuação do 
homem é também o
acontecimento como um
todo, claro que esse eventual 
acontecimento pode ter sido 
provocado pelo homem, ou 
seja não basta simplesmente o 
homem estar presente na 
História, ele tem que fazer com 
que sua existência seja
lembrada, tenha alguma
importância para a
sociedade(...)” Estudante J, S e 
G.  

História é
memória 

A história é 
passado 
 

A ação
humana 
deve ter
destaque 
para ser
lembrada 
 
História é
memória 

História é
ação do
homem no
tempo. 

6. “Para Paul Veyne a história 
se limita ao arquivo que o 
historiador se propõe a
analisar, de acordo com os 
fatos históricos que se
sucederam, diante do fato ao 
qual está sendo explicado por 
si só, necessita de protagonista 
(fato ou pessoa).” Estudantes 
M, N e L.  

O fato
histórico se
explica por si 
só.  
 
Verdade 
histórica 

História está
nos 
documentos 

A história se 
limita ao
arquivo. 

A história é 
contada por 
documentos 

7. “A narrativa histórica se 
limita às lembranças de cada 
indivíduo, transformando a 
história em um quebra-
cabeça ou as dividindo num 
mar de versões, as tornando 
escravos da parcialidade do 
historiador. O arquivista tem 
que compreender todas as 
versões e ideias dos variados 
historiadores, para que todos 
os documentos permaneçam 
autênticos e para que sua 
essência não seja perdida ou 
confundida” (Estudantes A e 
M) 

3. Verdade
histórica  

Os 
documentos 
permaneçam 
autênticos 

A narrativa 
histórica se 
limita as
lembranças 
 
História é
memória 

O historiador 
é parcial. 

8; “A história é uma narrativa 
de eventos, sendo assim ela 
elimina falsos problemas e 
organiza o conhecimento
sobre o passado. O seu limite é 
o próprio evento, pois ele 
nunca pode ser conhecido 
plenamente e sim
parcialmente por documentos 
e testemunhos, pois essa é sua 
essência o conhecimento por 

3. História
narrativa 

História 
passado 

O limite da 
história é o 
próprio 
evento 
 
a história
conhece o 
passado por 
meio de
documento
s 

A história
organiza o
conheciment
o do passado 
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Como podemos notar, a tabela que aqui apresentamos está dividida em quatro unidades de 
referência analítica; a primeira é conceitos subjetivos, a segunda é conceitos de sensu comum, a 
terceira é conceitos aproximados e a última é conceitos históricos. Essas unidades analíticas foram 
pensadas a partir do que nos é proposto pela metodologia de pesquisa intitulada Groud Teori. Essa 
metodologia é composta por três elementos básicos que, segundo Rodriguês et all, são “...conceitos, 
categorias e preposições” (2004: 3). Esses três elementos citados pelos autores, são resultado da 
produção da tabela 1, pois nela buscamos apresentar como transformamos as narrativas dos 
estudantes em ideias passíveis de comparação entre si. A partir da comparação quantitativa dessas 
ideias poderemos partir para o segundo momento que é a criação das categorias de análise para por 
m, podermos realizar as proposições conforme os resultados encontrados. Ainda segundo aos autores, 
é fundamental pensarmos que “os conceitos são a unidade básica da analise uma vez que é da 
conceitualização dos dados, e não dos dados per si, que uma teoria emerge e evoluí até atingir o 
ponto de saturação” (RODRIGUÊS et all, 2004: 3). A partir das narrativas dos estudantes pudemos 
perceber qual é o ponto de saturação, ou seja, em comum em suas formas de perceber e interpretar o 
que é História e qual a sua função na formação do arquivista. 

Então podemos concluir que se os conceitos são a conceitualização dos dados, em nossa 
tabela 1 podemos visualizar como as narrativas foram conceitualizadas. Notemos que dentre as nove 
narrativas produzidas pelos estudantes, temas como história passado, verdade histórica, história 
memória e narrativa histórica se destacaram.

Nessa tabela conceitual que apresentamos aqui, podemos perceber que em trabalhos 
avaliativos entregues pelos estudantes, alguns conceitos emergiram sobre sua compreensão do que 
seria História, como referido. O primeiro conceito que vemos aparece no sensu comum, mas se repete 
nos conceitos subjetivos e nos conceitos históricos, que é o entendimento de que a História é o passado, 
ou pelo menos uma narrativa sobre o passado, seja de fatos mais “importantes”, como referenciado 
por um grupo de estudantes, ou pela ação humana, como citado por outro grupo, mas a questão é 
que seriam predominantemente um grande relato sobre coisas que já aconteceram. Dentre as nove 
(9) narrativas podemos perceber que sete (7) armam de forma objetiva que a História é um relato 
sobre o passado. Aqui vale ressaltarmos que dessas sete, três relacionaram o relato do passado à 
característica narrativista da História e, portanto, a sua parcialidade e complexidade subjetiva. 
Entretanto, nessa direção de reconhecimento da subjetividade da História, dois desses extratos das 
narrativas dos estudantes, chamam atenção para a compreensão de que a História seria a própria 
memória e, portanto, distante do conceito de verdade histórica. Por m, o conceito de verdade não foi 
ignorado por nossos estudantes, pelo contrário, das sete narrativas que apresentaram a compreensão 
de que a história é passado, uma delas também apresenta a ideia de que seria preciso rigor de 
pesquisa para encontrar a “verdade histórica”, pois consideraria que essa “verdade” poderia ser 
localizada nos documentos escritos. Não diferentemente desses estudantes, das nove narrativas, 
temos as três que demonstram um entendimento de que a “verdade histórica” poderia ser encontrada 
nos documentos, pois a compreensão de história aqui seria pautada puramente nas fontes. Para esses 
estudantes os documentos seriam os grandes protagonistas dos saberes históricos, o historiador seria 
refém em suas pesquisas da veracidade ou não dos documentos. 

No gráco que apresentamos a seguir, podemos notar que dos conceitos extraídos das 
narrativas dos estudantes, o que mais se destacou foi o de História passado. Isso porque ainda está 
muito enraizado no sensu comum a percepção da história como um grande relato do passado, de 
forma simples, objetiva e cronológica.

Gráfico 1 

 

 
 Fonte: Gráfico elaborado a partir dos dados apresentados na Tabela 1 

História passado

História Memória

História narrativa

História Verdade
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Como está posto no gráco, a maioria dos estudantes compartilharam da compreensão de que 
a História seria um relato do passado puro e simples, uma narrativa cronológica. Essa armação, pode 
facilmente encontrar eco dentro do sensu comum, no entanto, seria a História apenas isso?

Aqui fazemos nossa inferência, pois segundo Bloch, os historiadores estudam a mudança na 
duração a partir de dois eixos: primeiro as causas da mudança e segundo as consequências da 
mudança. Entretanto, no processo de construção e percepção das causas e consequências, o 
pesquisador precisa, assim como em cada ciência, compreender a estética da sua linguagem e 
também o papel da linguagem nos processos de interpretação. 

Portanto, a história tem por objeto o homem e por isso ela é a ciência que estuda os homens no 
tempo, como armou Marc Bloch é “uma ciência dos homens no tempo” (BLOCH, 2001:67). Por isso o 
tempo é um fator essencial para a compreensão dos fenômenos históricos; é o plasma que envolve os 
fenômenos e os explica, é o seu lugar de inteligibilidade. Os eventos históricos não podem ser 
explicados e compreendidos fora do tempo, pois o paradigma é entender que o tempo é contínuo, 
mas está em eterna mudança. 

Essa compreensão do que é estudar os “homens no tempo” não apareceu na maioria das 
narrativas dos estudantes aqui analisados, apesar de que em duas encontramos a frase. Segundo o 
primeiro grupo “para que haja História é necessário que exista narração de acontecimentos já 
ocorridos, onde a história é considerada a ciência do homem no tempo, e o tempo é o plasma que 
envolve os fenômenos, e para que isso ocorra é necessário que o historiador tenha acesso a um número 
considerável de documentos” (C, D e R, 2016). Duas ideias propostas por Bloch podem ser percebidas 
aqui, “história ciência dos homens e no tempo e o tempo como plasma”. Essas proposições 
apareceram aqui enquanto reproduções puras e simples dos textos trabalhados em sala de aula e não 
enquanto uma compreensão do que de fato as mesmas armativas do autor signicam. Ao contrário, 
no início da frase encontramos a ideia de que a História é relato do passado, exatamente dentro 
daquela compreensão do sensu comum. Da mesma forma, o outro grupo que apresenta o mesmo 
conceito de “História ciência dos homens no tempo”, armou: “Segundo Veyne, a História não é 
apenas atuação do homem é também o acontecimento como um todo, claro que esse eventual 
acontecimento pode ter sido provocado pelo homem, ou seja não basta simplesmente o homem estar 
presente na História, ele tem que fazer com que sua existência seja lembrada, tenha alguma 
importância para a sociedade(...)” (J, S e G. 2016). Aqui vemos que a memória é invocada para 
explicar a ação humana no tempo, pois para o grupo, seria necessário que homens realizassem ações 
importantes para a sociedade para que os mesmos fossem lembrados. Então aqui, nessa 
compreensão, a História seria a memória das ações humanas. No entanto, o historiador na dinâmica 
de compreensão dos fenômenos históricos busca o entendimento das causas de tais fenômenos e 
essas devem ser o primeiro objetivo do historiador ao executar uma pesquisa. 

Dessa forma, percebemos que as ideias próprias de um sensu comum ainda estão muito fortes 
entre os estudantes, mas precisamos aqui reetir sobre o caráter subjetivo e objeto da verdade 
histórica, conceito que teve uma expressão consistente em nosso gráco.

O conhecimento histórico desde sua emancipação da literatura e da losoa tem 
epistemologicamente sido questionado. Sua validade, verdade e certezas foram questionadas não 
apenas por lósofos, literatos, sociólogos, mas também pelos próprios historiadores. Nessa perspectiva, 
Adam Schaff (1995) produziu a obra História e Verdade, na qual reconheceu os problemas da 
objetividade na História e suas implicações para os ideais de verdade, no entanto, apresentou 
profunda análise sobre as possíveis soluções dessa problemática, anal, seria a História verdadeira e 
objetiva? É inegável que o historiador é parte da história construída. Entretanto, é preciso atentarmos 
para o fato que existem dois tipos de subjetividade, a primeira é boa e a segunda é má. A boa 
subjetividade é aquela que provém da essência do conhecimento como relação subjetivo-objetiva e 
do papel ativo do sujeito na produção desse conhecimento. A má é a subjetividade deformante do 
objeto que é inserida por interesses particulares e parciais.

Diante dessa constatação, a objetividade histórica seria a distância entre a subjetividade boa e 
a má e não a eliminação total da subjetividade, pois a história não é uma ciência objetiva, e isso não é 
novidade, ela possui uma intenção cientíca, ou seja, um compromisso ético com a objetividade e 
com a verdade, assim em história a denição de objetividade tornou-se ética (RICOEUR, 1955:34). A 
ética na pesquisa histórica é fundamental para a minimização das subjetividades e preservação das 
verdades das fontes.

Para Adam Schaff, citando Michael Bobrzynski, apenas o fato histórico pode ser imparcial, o 
historiador não, pois para produzir sua análise tem que tomar posições, essas devem ser cientícas, mas 
sempre serão pontos de vista. O historiador é produto e produtor da própria cultura e sociedade. Nessa 
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direção, um único grupo de estudantes conseguiu fazer essa relativização e percebeu que o 
historiador e a história que produz são fruto de seu tempo e armaram: “ … o mesmo narra a História na 
perspectiva de seu tempo, através de memórias registradas, vividas e conforme testemunhos (…)” (L, K 
e T, 2016). Aqui vemos o reconhecimento que o historiador é fruto dos enfrentamentos de seu tempo, 
mas também que o mesmo se relaciona diretamente com as memórias registradas, os testemunhos 
documentais. Assim, podemos perceber que esses estudantes conseguiram reconhecer que se a 
objetividade fosse a exclusão de todas as inuências das características culturais do historiador, não 
passaria de cção, pois para isso, o historiador teria que ser sobre-humano ou a-humano. 

É necessário compreendermos que o fator subjetivo é inerente ao conhecimento cientíco, às 
suas múltiplas determinações sociais. Dessa forma, o trabalho do historiador é uma síntese, pois tende a 
reconstituir a totalidade da imagem a partir do conhecimento de fatos particulares, e ao mesmo 
tempo é uma hipótese porque as relações estabelecidas entre esses fatos nunca são absolutas e 
vericáveis. Dessa forma, segundo Schaff as escolhas teóricas, contexto e imaginação criadora são as 
causas que fazem com que o historiador apreenda a história a sua maneira. 

Foi diante de constatações como essa que vários estudiosos chegaram à conclusão de que 
inexiste verdade histórica, mas não é assim. De acordo com Schaff, todas as apreciações da história 
são incompletas e isso não podemos negar, mas todas contribuem para o progresso do conhecimento. 
Assim, não existiria verdade, mas verdades sobre o mesmo fato. A solução para tal problemática seria 
passar de um conhecimento individual para o conhecimento como processo social, pois a verdade se 
constituiria a partir da somatória das múltiplas verdades, ou fragmentos de verdade, que dentro de um 
processo seriam continuamente revistas e suas cargas de subjetividades cada vez mais neutralizadas, 
pois cada pesquisador partiria sempre de um conjunto bem mais completo de análises.

Como podemos perceber, o trinômio passado, verdade e memória estão presentes na 
compreensão dos estudantes do curso de arquivologia sobre o que seria então o conceito de História. 
Mas, aqui devemos chamar a atenção para o fato de que esses três conceitos estão para esses 
estudantes intimamente ligados à percepção da relação entre história e documentos, pois em duas 
narrativas isto está presente. Segundo os estudantes M, N e L, “... a história se limita ao arquivo que o 
historiador se propõe a analisar, de acordo com os fatos históricos que se sucederam, diante do fato ao 
qual está sendo explicado por si só, necessita de protagonista (fato ou pessoa)”. Ainda outro grupo 
armou: “Nos textos, o autor enfatiza a importância que os arquivos têm para a preservação da história, 
pois nelas estão registradas informações de atividades e eventos que ocorreram ao longo do tempo, e 
justamente por serem ociais e estarem registradas é que temos a garantia da informação verdadeira 
(…)” (M, L e A.2016). Nessas duas citações, encontramos duas ideias principais a primeira de que o 
historiador estaria limitado pelos documentos, o que de fato não podemos negar, a história se faz com 
documentos, e a segunda ideia de que existiriam documentos ociais mais verdadeiros que outros 
registros humanos. 

Pensar o lugar do arquivista é pensar antes demais nada o próprio arquivo, mas para isso, 
precisamos abrir mão da velha proposta historicista de que os documentos escritos e ociais seriam os 
mais conáveis. A Escola historicista francesa, ou a chamada Escola Metórica procurava impor uma 
investigação cientíca à produção histórica. Ela visava a objetividade absoluta e para isso aplicava 
rigorosas técnicas de pesquisa com respeito ao inventário das fontes, à crítica dos documentos, à 
organização das tarefas na prossão e afastamento de qualquer especulação losóca da 
construção histórica. Ao que nos parece a defesa de uma cienticidade para a História, que foi 
responsável por sua valorização entre as ciências, também é ainda hoje a base para a conceituação 
de história no sensu comum. 

Isso armamos porque na antiga fórmula de Leopond von Ranke, estavam previstas: a negação 
de toda e qualquer interdependência entre o historiador e o objeto estudado, ou seja, o fato; 
aceitação da interpretação passiva dos eventos; a pressuposição da possibilidade de imparcialidade 
do historiador; a denição de História como um conjunto de fatos bem documentados; a armação de 
que a reexão teórica e principalmente a losóca é inútil, por introduzirem na “ciência positiva um 
elemento de especulação”. Ou seja, dentre essas premissas ou, podemos dizer regras, encontramos a 
defesa de que a História seria um relato substanciado por documentos, do passado, claro, puro e 
simples, sem problematização ou qualquer interferência do historiador. Esse seria apenas um narrador 
passivo do protagonismo dos documentos.

Portanto, podemos aqui concluir que as ideias expostas pelos estudantes do curso de 
Arquivologia da FURG sobre o conceito de História ainda estão presas a uma cultura histórica iniciada 
ainda no século XIX pelos escritos de historiadores pertencentes ao que hoje chamamos de 
historicismo. Assim, ao nalizarmos a análise da primeira problemática, teriam os estudantes 

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



desenvolvido capacidade de compreensão textual? Da denição do que seria história e como essa 
contribuiria para a arquivologia? Vemos que para estes estudantes em suas nove narrativas, os 
documentos estão no centro da discussão e seriam esses os grandes limitadores da História, seja em sua 
capacidade de contar o passado, nos registros da memória ou até mesmo em seu caráter narrativo. 
Aqui vemos os estudantes se colocando frente aos saberes históricos enquanto arquivistas e guardiões 
da matéria-prima da História, como poderemos analisar melhor através da tabela 2.

Tabela 2 

 
 

Narrativas 
Questão 2 

Conceitos 
subjetivos  

Conceitos 
senso comum  

Conceitos 
Aproximado
s  

Conceitos 
Históricos  

1. “O papel do arquivista é 
fundamental para o meio 
histórico. O arquivista tem a 
função de preservar
documentos que produzem 
história, pois eles provam 
acontecimentos. A
historiografia surge pelo desejo 
da preservação da memória, 
informando e ou alterando a 
realidade atual. O documento 
tenta reconstituir o que os 
homens fizeram no passado” 
Estudantes M, N e L. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Os 
documentos 
provam os
aconteciment
os 

Guardião 
dos 
documento
s  

Os 
documentos 
produzem a 
história 

2. “O papel do arquivista frente 
o conhecimento histórico é 
organizar, preservar, reunir e 
controlar os documentos de 
grande importância histórica, 
tendo como função principal a 
distribuição da informação à 
população” Estudantes M, L e 
A. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
dos 
documento
s 

O arquivista 
tem a função 
de divulgar a 
informação 

3. “O arquivista tem um papel 
importante para a
organização de um acervo 
documental tendo em relação 
o seu conhecimento histórico, 
pois assim quando o narrador 
for narrar uma história
necessita de fácil acesso a 
esse tipo documental que está 
nos arquivos guardados de 
acordo cronológico pelo
arquivista, onde ele só não 
organiza o acervo como tem o 
dever de aprofundar o seu 
conhecimento concomitante 
no tempo sendo um grande 
influenciador para a escrita de 
uma nova história” Estudantes 
C, D e R. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a história 

Guardião 
dos 
documento
s 
 
Investigador 

Arquivista 
como 
organizador 
 
Acessibilidad
e ao
documento 
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4. “cabe ao arquivista, o 
conhecimento do seu espaço 
arquivístico sendo ele
responsável pela manutenção, 
conservação, organização
que haja acessibilidade ao 
documento que vai desde 
fontes escritas até pinturas, 
esculturas, etc. Dando o
tratamento adequado a cada 
tipo de suporte” Estudantes A, 
H e F.  

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
dos 
documento
s 

Arquivista 
como 
organizador 
 
Acessibilidad
e ao
documento 

5. “O arquivo tem um papel 
fundamental na construção do 
conhecimento histórico, visto 
que a história é escrita a partir 
da análise de documentos que 
são armazenados,
organizados, preservados por 
instituições arquivísticas. É
preciso uma organização
adequada dos arquivos para 
poder ter acesso fácil e rápido 
às informações.” Estudantes L, 
K e T. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
dos 
documento
s 

Arquivista 
como 
organizador 
 
Acessibilidad
e ao
documento 

6. “O grande e principal papel 
do arquivista frente ao 
conhecimento histórico é com 
seu conhecimento técnico 
preservar, conservar e restaurar 
os documentos, onde os 
vestígios humanos estão na sua 
maioria presentes formando a 
historicidade do homem” 
Estudantes R, M e M. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
dos 
documento
s 

Arquivista 
como 
organizador 

7. “De acordo com o texto de 
Bloch há uma correlação entre 
os historiadores e o arquivista 
no ser papel de investigador, a 
necessidade de busca e de 
conhecimento em outras áreas 
nessa contribuição de
conhecimento que é atendida 
pela perícia atribuída a
determinadas áreas” 
Estudantes J, P, e G. 

Arquivista 
investigador 

Arquivística 
área 
multidisciplina
r 

Guardião 
dos 
documento
s 

Arquivista 
enquanto 
investigador 

 8. “O papel do arquivista frente 
o conhecimento histórico no 
espaço arquivístico é resgatar 
e preservar a memória histórica 
e cultural e isso é feito através 
dos técnicos arquivistas de 
organização de documentos 
recebidos” Estudantes L, S e T. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
da memória 

Arquivista 
como 
organizador 
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9. “O arquivista precisa
compreender e entender todo 
material que lhe é designado a 
organizar. As folhas nesse 
processo ferem a divulgação e 
a compreensão da história 
pelo mundo. O espaço
arquivístico reúne diversas
verdades, que devem ser 
valorizadas em igual” 
Estudantes A e M.   

História 
como lugar 
de 
compreensã
o do arquivo 

Arquivística 
multidisciplina
r 

Guardião 
dos 
documento
s 

Arquivista 
como 
organizador 

10. “O arquivista serve de 
salvaguarda quando se trata 
de documentação de cunho 
histórico, o profissional 
arquivista é o braço direito ao 
historiador, pois os registros 
deixados pelos historiadores 
são preservados e organizados 
pelo arquivista, para que essas 
informações possam ser
utilizadas posteriormente é
preciso que o arquivista tenha 
conhecimento sobre cada 
documentação encontrada 
no seu fundo de arquivo, 
sabendo a importância dessa 
documentação, quem
produziu, quando, onde e 
porque, assim poderá realizar 
seu trabalho de forma mais 
eficaz garantindo a
possibilidade de atender as 
necessidades dos 
pesquisadores, estudiosos e do 
público em geral” Estudantes, 
T, S e G. 

Arquivista 
tem função 
de preservar 

Documentos 
tem 
importância 
para a
história. 

Guardião 
dos 
documento
s 
 
Arquivista 
investigador 

Arquivista 
como 
organizador 
 
Acessibilidad
e ao
documento  

 

A tabela 2 apresenta o resultado do processo de conceitualização e nesse demonstra três 
ideias principais mais recorrentes nas narrativas dos estudantes. O primeiro e com uma frequência de 
dez das dez narrativas, é o conceito de que o papel dos arquivistas é a preservação de documentos. O 
segundo mais frequente é o conceito de que o arquivista seria o guardião dos documentos e essa 
ideia se repete em nove as dez narrativas, sendo que a décima apresenta uma premissa não tão 
distante que é a de que o arquivista seria o guardião da memória. Não tão distante desses dois 
conceitos, as narrativas apresentam unanimemente a ideia de que os documentos são o lugar da 
história e, portanto, história e arquivologia se encontrariam nos documentos que são arquivados, 
organizados e preservados pelos arquivistas. A representação da proporção dessa conceitualização 
das ideias dos estudantes ca melhor visualizada em nosso gráco 2.

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



GRÁFICO 2 
 
 

 

Preservação dos documentos

Guardião dos documentos

Documento é História

Como vemos no gráco 2, os conceitos que tiveram maior expressão foram o de preservação e 
o de documento como história. Assim, a conceituação das ideias apresentadas pelos estudantes 
sobre a relação História e Arquivologia nos mostra o quanto já estão, nesse primeiro semestre do curso, 
já imbuídos da percepção do papel do arquivista na sociedade, de sua função como responsável 
pela preservação documental. Sobre isso armou Ribeiro, a atuação do arquivista na

[...] gestão documental signica a sobrevivência, competitividade de uma instituição. 
Conduz à transparência das atividades, possibilitando a governança e o controle das 
informações; documenta as atividades de pesquisa, desenvolvimento, assegura, de 
forma eciente, a produção, administração, manutenção e destinação; eliminação dos 
documentos que não tenham valor administrativo scal, legal ou para pesquisa 
cientíca e histórica; assegura o uso adequado de processamento automatizado de 
dados; contribui para o acesso e preservação dos documentos que fazem jus à guarda 
permanente; faz com que a instituição reformule o seu fazer arquivístico (RIBEIRO, 2010, p. 
4). 

Como bem defenderam os estudantes de arquivologia, a preservação, a organização e a 
disponibilização da informação estão entre as ações fundamentais da prática arquivística. No 
entanto, mais do que preservar os documentos, o arquivista deve ser um pesquisador, conforme 
arma Ribeiro, pois a reformulação do fazer arquivístico está entre as muitas funções desse prossional. 
Para pensar mudanças em uma prática é preciso que o prossional seja um pesquisador de sua 
própria prática, visando sempre novas e mais reexivas ações em seu campo de atuação. Assim, o 
arquivista não seria como um guardião dos documentos como nove das narrativas apresentaram, 
mas seria um pensador, um estudioso do campo da ciência da informação. 

Portanto, a relação entre História e Arquivologia vai além dos documentos como 
unanimemente foi armado pelos estudantes, mas no próprio processo de compreensão dos 
documentos. Ao historiador como armou Márcia E. Miranda cabe pensar o documento, tornar-se 
parte ativa nesse processo de preservação documental ao lado dos arquivistas, pois

No que diz respeito à História, a aproximação se deve não apenas ao fato de que os 
historiadores fazem uso dos arquivos, mas porque, sem compreender a origem e a forma 
como são disponibilizados os documentos, estes prossionais não são capazes de 
entender o que estão observando através dessas fontes (JEURGES, 2005). Mais do que 
referências em notas de rodapé em seus trabalhos, cabe ao historiador reetir sobre suas 
fontes documentais, não apenas quanto ao seu potencial informativo, mas também 
sobre os processos de sua constituição enquanto documentos permanentes. Por outro 
lado, cabe-lhe tomar parte ativa nesse processo, abandonando a postura que deixa a 
cargo do arquivista a denição do que é a “memória historicizável” (HEYMANN, 1997). 
(MIRANDA, 2011: 11).

Esse abandono dos arquivos por parte do historiador não é positivo, pois para que as origens, 
formas e naturezas dos documentos sejam estabelecidas e pensadas para melhor categorização, 
organização e até preservação, se faz necessário saberes históricos. Como bem armaram os alunos T, 
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S e G “O arquivista serve de salvaguarda quando se trata de documentação de cunho histórico,  o 
prossional arquivista é o braço direito ao historiador, pois os registros deixados pelos historiadores são 
preservados e organizados pelo arquivista, para que essas informações possam ser utilizadas 
posteriormente é preciso que o arquivista tenha conhecimento sobre cada documentação 
encontrada no seu fundo de arquivo, sabendo a importância dessa documentação, quem produziu, 
quando, onde e porque, assim poderá realizar seu trabalho de forma mais ecaz garantindo a 
possibilidade de atender as necessidades dos pesquisadores, estudiosos e do público em geral”(T, S e 
G. 2016). Os saberes históricos e arquivísticos se encontram sim na gestão documental como 
demonstrado nas narrativas, mas, como buscamos aqui analisar e demonstrar, essa relação vai além 
disso, ela deve dar signicância aos documentos, a sua gestão e a própria ação dos arquivistas.

Dessa forma, ao buscarmos responder a problemática “teriam os estudantes compreendido o 
papel dos saberes históricos para a organização e gestão dos arquivos? ”, vemos que mesmo de 
forma ainda inicial, os nossos estudantes do curso de Arquivologia da FURG já possuem uma 
percepção fundamentada sobre a relação dos saberes históricos com sua formação de 
arquivologista, demonstrando uma capacidade de orientação e interpretação histórica. 

Nesse artigo buscamos demonstrar como o ensino de História no curso de Arquivologia é 
fundamental para a formação do arquivista e esta precisa ser substanciada por uma perspectiva 
engajada com a aprendizagem histórica e com a vida prática dos estudantes. Cremos que ao 
relatarmos e analisarmos essa ação na Disciplina de Introdução aos Estudos Históricos no curso de 
Arquivologia tenhamos contribuído para pensarmos o ensino de História voltado para as 
especicidades dessa formação prossional.

NOTAS
Doutora em História, docente do Programa de Pós-graduação em História e do curso de Arquivologia da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG.   jul_matos@hotmail.com
2Ver mais em  http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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RESUMO
Este artigo objetiva lançar luz à história Instituto do Museu Jaguaribano e, 
consecutivamente, à memória da cidade de Aracati, no Ceará, a partir do 
estudo da arquitetura e dos processos desenvolvidos para restauração 
museológica. Defende-se a tese de que o Museu Jaguaribano, o qual não 
emergiu ao acaso, devendo, portanto, ter sua história preservada, é uma 
instituição-memória de relevância para a cidade de Aracati e para o Estado do 
Ceará. Ao discutir a sua localização, acoplado ao edifício Solar 743, 
desenvolve-se uma descrição arquitetônica do Museu Jaguaribano e dos 
processos de sua restauração. Constatou-se que a história do Solar 743, bem 
como a história do Instituto do Museu Jaguaribano, requereu uma árdua 
trajetória, empreendida por diversos sujeitos, para sua consolidação como 
instituição-memória. De uma construção domiciliar, que passou por vários 
proprietários, tornou-se um hotel e, posteriormente, ao ser vendido, em 1959, ao 
Serviço Social da Indústria, cou subutilizado por um longo período, servindo 
apenas de residência para os funcionários. Somente em 1980, o referido 
sobrado foi cedido pelo Serviço Social da Indústria em comodato para que o 
Museu Jaguaribano pudesse funcionar. Fundado em 1968, o sobrado recebeu 
Tombo Estadual apenas em 1983, encontrando-se então muito deteriorado. O 
Tombo Federal veio muito depois, no dia 18 de março de 2000. As obras de 
recuperação do sobrado foram iniciadas somente em 2004, sendo concluídas 
em 2009. Atualmente, o Museu se tornou o mais importante referencial em 
defesa do patrimônio cultural do Vale do Jaguaribe.

Palavras-chave:História. Memória. Museu Jaguaribano.

ABSTRACT
This article aims to shed light on the history of the Institute of the Jaguaribean 
Museum and, consequently, on the memory of the city of Aracati, in Ceará, 
through the study of the architecture and the processes developed to the 
museum restoration. It is defended the thesis that the Jaguaribean Museum, 
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which did not emerge randomly, so its history must be preserved, is an institution-memory of relevance to 
the city of Aracati and to the State of Ceará. Discussing its location, next to Solar 743 building, it is 
developed an architectural description of the Jaguaribean Museum and of the processes of its 
restoration. It was observed that the history of Solar 743, as well as the history of the Institute of the 
Jaguaribean Museum, demanded an arduous journey to its consolidation as an institute-memory, 
undertaken by many actors. From a domestic building that had many owners, it became a hotel and, 
later, when sold in 1959 to the Social Service of Industry, it was sub-utilized for a long period of time, 
serving solely as residence to employees. Only in 1980, the referred town house was lent by the Social 
Service of the Industry so that the Jaguaribean Museum could function. Founded in 1968, the 
townhouse was declared state heritage site only in 1983, when it was very spoiled. The national 

th
recognition came many years later, on March, 18 , 2000. The were initialized only in 2004, being 
concluded in 2009. Currently, the Museum became the most important reference in defense of the 
cultural heritage of the Jaguaribe Valley. 

Keywords: History. Memory. Jaguaribean museum.

PALAVRAS INICIAIS

A
 “Rua Grande”, o nome mais popularmente conhecido da Rua Coronel Alexanzito, localizada 
no município de Aracati, no Estado do Ceará (CE), é o típico exemplar de alameda que 
guarda a história, a memória e a arquitetura dos tempos áureos do Brasil Colônia. Essa vereda 

é atualmente tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. São inúmeras as edicações de casarões 
e sobrados que caracterizam as construções e a arquitetura de uma época bem denida da história 
nacional, em especial do Ceará, pelo fato de Aracati ter se transformado, na primeira metade do 
século XVIII, no principal porto de exportação de carne seca das regiões canavieiras e ser um ponto 
de apoio militar, o que lhe conferiu relevância na ocupação e desenvolvimento das terras do Ceará.

Um típico exemplo dessas construções é o Solar de número 743, no qual atualmente está 
abrigada a sede do Instituto do Museu Jaguaribano (IMJ). Foi com base na observação descritiva e 
analítica desse patrimônio histórico e cultural que esta investigação deniu  seu objeto de pesquisa, 
visto que outros prédios de idade similar à do Solar 743 foram descaracterizados ou demolidos, 
desrespeitando as leis municipais de preservação. Como ilustração de edifício com arquitetura não 
preservada, pode-se citar o Solar das Correias, na Rua Santos Dumont, número 1208, que pertenceu 
ao senhor Vicente Porto e Dona Sinhá Figueiredo. “Esse foi um Solar de arquitetura neoclássica, 
oitocentista com fachada de azulejos importados de Portugal e portões laterais para entrada de 
carruagens, sendo demolido na madrugada de 1º de novembro de 1980”. (LEAL, 1995, p. 31). Em 
contrapartida, o prédio do Museu Jaguaribano é um exemplo de construção preservada que 
mantém as suas características iniciais na fachada.

O objetivo principal deste trabalho é trazer à tona parte da história e memória da cidade de 
Aracati-CE, ainda pouco difundida, tomando como principal referência o prédio do Instituto do 
Museu Jaguaribano, levando em conta sua história, seu acervo e os processos de restauração e de 
conservação pelos quais passou. Tal escopo possibilita ressaltar a relevância da preservação das 
instituições-memória – aspectos positivos e lacunas decorrentes da manutenção dessas edicações – 
e também ensejar luz a alguns atentados ao patrimônio cultural na cidade de Aracati que contrariam 
o postulado da importância da proteção às memórias históricas culturais.

CENÁRIO HISTÓRICO INTRODUTÓRIO
A cidade de Aracati tem sua origem no povoado de São José do Porto dos Barcos, passando à 

categoria de vila em 11 de abril 1747, com o nome de Vila de Santa Cruz de Aracati. Esse fato ocorreu 
quando o Capitão-Mor, Dom Francisco Ximenes Aragão, foi favorável à designação de um Juiz 
Ordinário para a abertura do Porto dos Barcos do Rio Jaguaribe, o que culminou na fundação da Vila 
no Porto dos Barcos. O início territorial da cidade foi demarcado no Sítio Cruz das Almas, em razão de 
ser o lugar mais alto da vila e, por conseguinte, livre das inundações do Rio Jaguaribe (LIMA, 1979).

Presume-se que uma das primeiras travessas da cidade de Aracati tenha sido a atual Rua 
Coronel Alexanzito, mais popularmente conhecida como “Rua Grande”. Essa rua, no entanto, nem 
sempre foi assim denominada, ela obteve anteriormente outros nomes, dos quais citamos: “[...]a mais 
importante, do Comércio (hoje Cel. Alexanzito), outrora Pelourinho, na primeira parte, das Flores, no 
centro e de S. Antônio[...]”. (LEAL, 1998, p. 269, grifo nosso). Alguns registros nos conrmam, ainda, a 
existência de outro nome, vejamos: “No dia 8 de fevereiro do ano de 1948, dona Gasparina Campelo 
Klein adquiriu, por herança do seu marido, Alberto Jacques Klein, 'o sobrado de 02 (dois) andares à 
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Rua Conselheiro Liberato Barroso (antiga do Comércio) desta cidade do Aracati, sob n° 154'. Mudava 
o nome da rua, mas o número permanecia o mesmo”. (FERNANDES, 2009, p. 36, grifo do autor).

Como podemos observar, no decorrer de sua história, a atual Rua Coronel Alexanzito passou 
por diversas transições de nomenclatura: Pelourinho, Comércio e Conselheiro Liberato Barroso. Ainda 
que denominada atualmente de Coronel Alexanzito, no imaginário social, recebe outra 
denominação, é conhecida por “Rua Grande”.

A partir de 1842, em 25 de outubro, Aracati foi elevada à categoria de cidade. As edicações 
nessa época seguiam o parâmetro de construção das casas da Metrópole, emolduradas no padrão 
português. Essa inuência, por sua vez, chegou à região jaguaribana por intermédio dos modelos da 
arquitetura de Recife, já instituída então como capital de Pernambuco. “Na rua principal em 1837, 
tinha em sua extensão 58 sobrados dos quais 04 (quatro) de 02 andares e mais doze de mais de quatro 
janelas de sacadas”. (FERNANDES, 2009, p.34).

Em Aracati, certos trechos do cenário urbano ainda retratam essa feição de cidade colonial. 
Essas belezas artísticas do passado colonial foram quase todas produzidas nos moldes do barroco 
brasileiro das áreas da Bahia, Pernambuco e Paraíba do século XVIII. O município de Aracati não fugiu 
aos padrões de construção daquele momento. Um fato que merece atenção são as particularidades 
desenvolvidas na conservação arquitetônica das edicações na “Rua Grande”.

A tipologia arquitetônica básica da vila, assim como de outras localidades da Colônia, era o 
sobrado e a casa térrea colonial. No caso do sobrado, geralmente, o partido de planta típico das 
áreas urbanas era caracterizado pelo pavimento térreo destinado a depósito ou loja; esse espaço 
abria para a rua e tinha uma entrada lateral, de onde seguia um corredor longitudinal e uma escada 
de acesso para as residências, que se localizavam nos pisos superiores. Esses pisos também serviam 
para que os aracatienses escapassem das cheias do Jaguaribe. Já o esquema básico de planta 
superior e das casas térreas era caracterizado pelos salões na frente (para receber visitas), alcovas na 
parte central e sala de viver nos fundos (convivência familiar). 

As dependências de serviços e de acomodação de escravos, chamadas “senzaleiras”, 
localizavam-se em parte no térreo e, em alguns casos, possuíam amplas instalações no sótão. As 
cozinhas e os sanitários foram depois incorporados às puxadas nas partes posteriores dos sobrados.

[...] no sobrado que não era de azulejo e que morei quando menino, depois da morte do 
meu pai, dormíamos no sótão, no terceiro andar, depois de ouvir as estórias de Tia 
Bellinha Souto, até as 19:00 horas. Depois de ouvir as estórias, tínhamos que subir para o 
sótão, que tinha acesso por longa escada, fechada no topo por uma grande tampa de 
madeira, como se fora um alçapão. No sótão dormíamos em camas, muito embora 
fosse comum dormirem em rede no Ceará. (GUIMARÃES, 1987, p. 36).

Quando se faz um passeio pelas ruas principais da cidade de Aracati, depara-se com 
edicações de até três pavimentos, ao incluir o sótão, próprias do perl colonial. As casas são 
contíguas, ocupando os limites dos lotes e das quadras. Esse estilo decorre da Resolução Provincial nº 
533, de 18 de dezembro de 1850, a qual recomendava alinhar e perlar todos os edifícios, casas e 
muros e regular suas frentes. Sem dúvida, isso resultou em um arranjo urbanístico compacto (CASTRO, 
1973).

O PRÉDIO DO MUSEU JAGUARIBANO E SUA CONSERVAÇÃO

Como salientado anteriormente, o lócus do estudo foi o Instituto do Museu Jaguaribano, que se 
encontra alocado no edifício denominado Solar 743, na Rua Coronel Alexanzito, de mesmo numeral, 
743, no Centro de Aracati-CE. O Solar 743 é uma edicação bastante antiga, do início do século XVIII, 
que compõe o grupo de exemplares de casas e de sobrados que guardam relevantes histórias da era 
colonial e que, ao mesmo tempo, são tomados como representação da arquitetura produzida 
durante os três grandes ciclos econômicos do século XVII vivenciados pela cidade de Aracati, a 
saber: da pecuária, do charque (quando o seu porto passou a ser então o maior do Ceará, período 
áureo da economia aracatiense) e do algodão. 

O Solar 743 constitui um dos testemunhos mais visíveis do processo de formação econômica, 
social e cultural da região. Atualmente, a edicação apresenta a seguinte visualização:
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Imagem 1 – Prédio Solar 743 (Instituto do Museu Jaguaribano)

Fonte: Acervo de Maria do Socorro de Mattos (2011).

O prédio ilustrado representa um importante documento do urbanismo colonial de Aracati e 
também do Ceará, por ser símbolo representativo da história do estado. Ele, recentemente, passou 
por uma série de reformas com o propósito de adaptar suas condições de uso ao funcionamento 
adequado de um museu. Vale ressaltar, contudo, que suas características arquitetônicas foram 
preservadas, transformando-o em uma importante instituição-memória.

A restauração do Solar teve início logo após o processo legal de doação do prédio pelo Serviço 
Social da Indústria (SESI) ao Instituto do Museu Jaguaribano. Preocupado com sua preservação, o 
Instituto conseguiu apoio nanceiro dos governos federal, estadual e municipal para realizar o projeto 
de restauração e adequação da estrutura interna para visitação. Passados mais de quatro anos de 
realização de obras, muitos ofícios foram enviados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) com o objetivo de assegurar apoio ao Instituto do Museu Jaguaribano. Em 22 de 
outubro de 2009, foi possibilitada a reinauguração do Museu para o deleite da população. 

O imóvel é um dos prédios históricos mais valiosos do Ceará. Nele está “um pedaço” da vida do 
estado, justicada pela importância de Aracati como principal centro econômico nos primeiros 
momentos da colonização. A fachada de azulejo, estampilhada em verde e amarelo, 
aparentemente insignicante aos olhos leigos, conta a história do nal do século XVIII e início do século 
XIX, tão signicativa para o Ceará. O Solar 743 contém quatro pavimentos, em uma arquitetura 
externa restaurada, que comporta no seu interior importante e contextualizada história, municipal, 
estadual e nacional. 

O referido prédio foi uma residência projetada em estilo neoclássico do século XIX. A 
arquitetura da época rmou-se em duas versões: o neoclássico ocial de Corte, quase todo feito com 
material importado; e a versão provinciana, simplicada, que foi construída por escravos, 
exteriorizando nos telhados as ligações dos proprietários com o poder central. Ainda sob a inuência 
neoclássica, aparecem as platibandas, sobrepostas às cornijas, e, para amenizar a queda da água 
das chuvas, são colocados os jacarés. 

A tipologia residencial urbana de Aracati estava baseada num tipo de lote com características 
semelhantes. As ruas eram construídas em leiras de casas sobre o alinhamento e sobre as laterais do 
terreno. O sobrado, apelidado de “Solar Barão de Aracati”, revestido externamente com azulejos 
portugueses, seguindo o padrão da arquitetura colonial, que abriga o Museu Jaguaribano, não foge 
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à regra.
No térreo, há três portas enfeitadas com arcos plenos em cada uma delas, ornados com 

rosáceas dentro deles. Na esquina do prédio, vê-se o cunhal pintado de cor branca, oferecendo uma 
visão de beleza sem-par. Ainda na fachada, no segundo e terceiro piso, notáveis são os balcões que 
protegem as portas com seus parapeitos. Possuem ainda as pinhas de louça, que são enfeites da 
tradição portuguesa utilizados como símbolo de boas-vindas e como sinal de poder aquisitivo de seus 
proprietários. Consta ainda a cornija, que é um conjunto de molduras salientes que servem de 
arremate superior às obras de arquitetura. Na lateral, esquina com a Rua Barão de Messejana, há17 
janelas seguindo o mesmo estilo. Além delas, há, no compartimento térreo, três portas.

No salão principal do térreo, que originalmente deveria ser a sala de estar para a recepção de 
seus convidados, ou sala de comércio, atualmente abriga a carroça de bois, simbolizando o ciclo do 
couro. Naquele tempo, a “Rua Grande” era apelidada de “Rua do Comércio” exatamente por haver 
grande quantidade de casas comerciais. Isso reete o traçado da riqueza material, quando se 
observam, também nas demais dependências internas, paredes robustas de 60 centímetros de 
espessura. Nelas se vê o não comprometimento da destruição rápida, além da composição 

1arquitetônica, com seus cômodos amplos  e suas salas largas (INSTITUTO DO MUSEU JAGUARIBANO, 
2010).

As paredes foram construídas com tijolos de barro cozido nas toscas olarias situadas nas 
margens do Rio Jaguaribe ou de outros cursos de água da região. Como essa forma de produção não 
é mais utilizada, durante a restauração, abriu-se edital de convocação, via concorrência pública, na 
tentativa de encontrar quem pudesse fabricar tijolos semelhantes aos daquele prédio. Entre os 
concorrentes, ganhou uma olaria do distrito de Cabreiro – localidade de Aracati próxima ao Rio 
Jaguaribe e à cidade de Itaiçaba, fator que também foi levado em conta em sua seleção, dada a 
peculiaridade da fabricação. 

2O teto é forrado de tábuas de madeira de lei (maracatiara ), sobre as toras de carnaúba. O 
cedro também é uma madeira de lei e é bastante utilizado nas portas e janelas. Em sua arquitetura 
antiga, não consta nenhum banheiro, até porque à época as“[...] casas de Aracati e de outras 
cidades do mesmo porte não possuíam banheiros – eram assim: as casas do Aracati tinham, em cada 
quarto, um urinol, que os serviçais, pela manhã recolhiam para esvaziá-los na 'casinha', no quintal”. 
(FERNANDES, 2006, p. 39).

Para evitar o mau cheiro do sanitário de antanho, este era construído no quintal e isolado da 
casa. Era a famosa latrina. A latrina era constituída de um pequeno quarto, em cujo piso de tábuas 
havia um buraco circular por onde o usuário deixava cair os seus resíduos fecais. Abaixo do piso de 

3tábuas, cava um imenso barril , que, periodicamente, era esvaziado por prossionais acostumados a 
tão malcheirosa labuta. Eles transportavam os resíduos para despejá-los longe, num dos braços do Rio 
Jaguaribe. Josias Correia Barbosa, no livro Aracati e seus tipos populares (1943), descreve com 
detalhes os seus contemporâneos João Malaçada e Lopicínio, os quais, mesmo decientes mentais, 
tiveram importante função na higiene da cidade, pois, sem mendigar, tiravam o sustento por meio 
daquela tão indesejada prossão de esvaziar o barril.

Em Recife, em 1858, o engenheiro francês Charles Louis Cambrone propôs a implantação de 
4“latrinas inodoras” . A cidade de Aracati tomava como referência a cidade de Recife, o que fez com 

que, por consequência, o Solar 743 adotasse o mesmo sistema.
Na segunda metade do século XX, com a mudança da política urbana, que introduziu o 

abastecimento de água na cidade, novos hábitos de higiene e de limpeza emergiram. Surgem, no 
Solar, os primeiros banheiros, nos quais foram colocados sanitários de louça, visto que esse prédio 
servia de hotel. Assim, o banheiro e a cozinha tornaram-se os sustentáculos das casas. Sem a existência 
da energia elétrica, a qual surgiria no Brasil apenas entre 1890 e 1910, atividades domésticas 
empreendidas hoje com o auxílio da energia eram realizadas de outra forma, por exemplo, as roupas 
eram passadas com o uso do ferro a brasa. Também não existiam fogões a gás, logo, as refeições 

5eram cozidas em fogão a lenha .
Apenas no nal da década de 1950 e início da década de 1960 é que houve uma 

reestruturação das fontes de energia, visto que o abastecimento elétrico só chegava às cidades de 
maior representatividade. O grupo gerador de energia trabalhava somente das 18 às 23 horas, quer 
fosse dia de semana, domingo ou feriados. Cinco minutos antes das 23 horas, era dado um sinal, a m 
de que todos os usuários tivessem tempo de acender os seus lampiões ou lamparinas. O sinal era para 
baixar a voltagem da corrente durante uns 10 segundos, ocasião em que as lâmpadas cavam quase 
apagadas.

Sobre a energia no beco do Museu, importa mencionar a lenda do Beco do Barão contada por 
populares, a qual rezava que o beco se fechava, tragando quem por ali passasse depois da meia-
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noite. A verdadeira história é que havia um poste no meio da rua atrapalhando o trânsito, 
especialmente quando as luzes se apagavam. Foi preciso retirar o referido poste do meio da rua e 
recolocá-lo entre os dois sobrados para resolver o problema e desmisticar a lenda urbana 
(FERNANDES, 2006).

DO DESGASTE À RESTAURAÇÃO
As enchentes do Rio Jaguaribe, nos anos de 1917, 1924, 1960, 1974 e 1985, afetaram 

diretamente a estrutura física do prédio do Museu Jaguaribano. A sua estrutura esteve comprometida 
notadamente. Surgiram sinais de desgaste pela corrosão e pelo salitre, que afetou em profundidade 
as bases da construção. Parte do emadeiramento foi danicada pelos cupins e o forro foi prejudicado 
pelas goteiras. O Solar, todavia, enfrentou incalculáveis prejuízos que pareciam irreparáveis. O prédio 
guarda um acervo de valor inestimável, especialmente, como expressão da vida política, social e 
econômica da região jaguaribana, isto é, de todo um processo cultural que se iniciou na colonização, 
nos primórdios do século XVIII, e que se estende até hoje.

No primeiro piso, via-se a inltração nos rodapés das paredes e o aumento crescente da 
umidade, apesar de ser uma casa relativamente alta, uns 50 centímetros acima do calçamento, ou 
seja, dos paralelepípedos que foram colocados“[...] em 1951, na 2ª gestão do prefeito Abelardo 
Costa Lima”. (FERNANDES, 2006, p. 130). No segundo pavimento, foi preciso utilizar escoras, sendo, 
inclusive, na parte mais elevada do prédio – o sótão –, proibida a entrada de visitantes devido ao 
desgaste. No telhado quebrado, a água das chuvas penetrava, criando mofo, bolor e uma série de 
outros fatores relacionados à umidade. Embora estivesse escorado com madeira, não oferecia 
segurança nenhuma. 

Ao longo do tempo, o Solar 743 sofreu muitos desgastes, contudo não chegou a car em ruínas 
como outras construções na “Rua Grande”, em Aracati, pois suas paredes foram construídas de tijolo 
batido, que se diferenciam dos atuais por sua espessura – 60 centímetros de lado por 50 centímetros 
de comprimento – e, consequentemente, pela maneira com que os tijolos eram assentados: 
colocados dois a dois em sua estrutura. A razão principal de o sobrado nunca ter chegado às ruínas foi 
a forma como os tijolos eram postos na alvenaria, além disso, cada parede era feita com um tipo de 
amarração. O material era colocado com as juntas do tijolo desencontradas, conseguindo, com isso, 
maior resistência; as paredes caram mais resistentes com as juntas devidamente amarradas. 

No século XIX, a espessura das paredes de alvenaria variava em função de seu m construtivo e 
da carga que tais estruturas deveriam suportar. Essa técnica (século XIX) foi trazida pelos construtores 
italianos; empregava, comumente, embasamentos de tijolos em vez dos de pedra, que eram os 
preferidos pelos pedreiros portugueses nas olarias do litoral e de outras regiões do país. 

O tijolo do ladrilho é semelhante ao estilo daquele da parede “tijolo batido” confeccionado 
em olarias. Os tijolos são quadrados, com 20 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento e 
5 centímetros de altura. O citado tijolo batido, como é conhecido popularmente, serviu de base para 
todos os tipos de alvenaria. Sua matéria-prima é comum: argila misturada com um pouco de terra 
arenosa. Depois de selecionada e misturada, a argila é amassada com água até formar uma pasta, 
que é moldada em formas apropriadas para dar o formato ao tijolo. As formas são retiradas com a 
massa mole, os tijolos crus são deixados a secar ao sol, formando o que se chama de adobe. Uma vez 
atingida a dureza inicial, é retirado o excesso da umidade e depois são cozidos em fornos com 
temperatura entre 900 a 1.100 graus centígrados. As peças que carem mais próximas do fogo carão 
mais escuras e terão resistência física maior. O tijolo bem cozido produz um som peculiar quando 
batido com a colher de pedreiro. Por intermédio da sonoridade que emite, pode-se distinguir o grau 
do cozimento, quanto mais metálico e rme for o som, melhor será o tijolo.

O prédio era de propriedade particular, não se sabe exatamente quem o construiu nem quem 
fez o aforamento à Câmara Municipal para construí-lo. Segundo o livro Retalhos da história, de 
Leônidas Cavalcante, um de seus proprietários foi o Capitão Joaquim Antunes de Oliveira, que era 
sócio da rma “Comercial Antunes & Irmãos”, que, em 1865, comprou cinco partes de um sobrado na 
Rua do Comércio, nº 27, no lado do nascente que faz beco. Com o falecimento do Capitão Joaquim 
Antunes de Oliveira, ocorrido em 1867, sua lha única, Rosa Maria Antunes de Oliveira, herdou o 
sobrado que pertenceu a seu pai. Aos 16 anos, órfã de pai e mãe, Rosa Maria casou-se em 1868, com 
o Dr. Miguel Joaquim de Almeida Castro, que foi Juiz de Direito e chefe político nessa cidade. O 
sobrado tornou-se residência da família. Em 1913, foi vendido para o Sr. Alberto Jacques Klein. Em 
1948, dona Gasparina Campelo Klein o herdou de seu marido. Em 1949, dona Gasparina Campelo 
vendeu ao Sr. Manuel Bernardino de Sousa, conhecido como Manuel de Sérgio, os fundos do sobrado, 
que tinha a numeração 25 da antiga Rua Direita, atualmente Rua Coronel Alexandrino, nº 758. 
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Durante o período em que o sobrado pertenceu à família Klein, teve por longo tempo a 
serventia de hotel. Primeiramente, gerenciado pelo Sr. Teólo Pinto e sua irmã Castorina Pinto. Teólo 
passou o hotel para Francisco de Janes Zaranza. Em 25 de fevereiro de 1959, dona Gasparina 
Campelo o vendeu ao Sr. Luís de Oliveira Melo. Pertenceu ainda ao Sr. Luís até 15 de janeiro de 1969, 
quando ele o vendeu para o SESI. Por divergências com a direção do SESI, o espaço foi impedido de 
funcionar, cando o sobrado fechado por muito tempo, servindo somente de residência para os 
funcionários da referida instituição vinculada à indústria. Depois, em 1980, o referido sobrado foi 
cedido pelo SESI em comodato para que o Museu Jaguaribano pudesse funcionar. O sobrado de nº 
743 foi tombado pelo Decreto nº 16.237, de 30 de novembro de 1983, Tombo Estadual.

O Tombo Federal veio muito depois, no dia 18 de março de 2000, em solenidade realizada nas 
dependências do Círculo Operário Católico de Aracati, com a presença do Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o Dr. Jorge Parente. O Solar foi doado pelo SESI ao Instituto do 
Museu Jaguaribano (IMJ), como consta na placa implantada no salão do 1º piso, em cujas palavras 
lemos: “Imóvel doado pelo SESI, Serviço Social da Indústria, durante a gestão do Diretor Regional Dr. 
Jorge Parente Frota Junior. Especial agradecimento ao Dr. Fernando Cirino Gurgel, que, em sua 
gestão, deu início ao processo da doação. Aracati, 18/03/2000”.

Mesmo antes da doação ocial do prédio, o IMJ já funcionava no mesmo local. Desde sua 
fundação, em 1968, o prédio de número 743 se tornou o mais importante referencial em defesa do 
patrimônio cultural do Vale do Jaguaribe. José Correia Calixto Lima, ex-presidente desse Instituto e 
atual diretor do arquivo do Museu, leciona que o legado de 40 anos da existência dessa Instituição 
tem como principais conquistas: o processo de tombamento do sítio arquitetônico de Aracati e, mais 
recentemente, a aquisição do sobrado ao lado e a restauração do sobrado sede do Museu.

As obras no sobrado de propriedade do IMJ foram iniciadas no dia 2 de março de 2004, mas, 
6

desde o ano de 1998, o arquiteto Francisco Veloso vinha estudando o projeto de restauração . O 
aniversário do 30º ano do Instituto só ocorreu após a sua restauração inicial, mesmo assim, o prédio 
carecia de um reparo maior, e, no dia 5 de novembro de 1998, às 16 horas, o Sr. José Correia,junto à 
comissão composta pelo Sr. Carlos Alberto e pelo Dr. Francisco Veloso, levou para a FIEC um projeto 
com a proposta de restauração com o seguinte orçamento: 

a) � projeto arquitetônico de restauração e ajustes complementares: R$ 45.000,00; 
b) � obras de escoramento, serviços preliminares e demolições: R$ 30.000,00; 
c) � obras de reforçamento e consolidação estrutural do edifício: R$ 260.000,00; 
d) � obras de restauração da carpintaria (janelas, portas, forros, escadas etc.): R$ 95.000,00;
e) � obras de instalações elétricas, hidráulicas e luminotécnicas: R$ 85.000,00; 
f) � restauração dos azulejos da fachada principal: R$ 30.000,00; e 
g) � pintura e acabamento de pisos: R$ 40.000,00. 

O total previsto era de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). Esse projeto foi 
assinado por Dr. Francisco Augusto Sales Veloso, arquiteto do Departamento de Patrimônio Histórico. 
Diante dessa cifra, o Sr. Fernando Cirino disse que tal quantia era inviável e sugeriu que se formulasse 
um documento solicitando a doação do prédio por parte do SESI ao Instituto do Museu Jaguaribano, 

7que sempre o utilizou e o zelou tão bem . Foi feita a solicitação requerendo o prédio; algum tempo 
depois, chegou às mãos do presidente do Museu a cópia do documento de doação pelo SESI. A 
única condição solicitada pela Superintendência do SESI foi a de colocar uma placa referente ao ato 
de doação. Para a doação do prédio, as despesas foram as seguintes: na Receita Federal, como 
imposto de doação: 1.200 reais, e no cartório: 500 reais, totalizando 1.700 reais.

Após a doação, iniciou-se a reforma para restauração. Ao longo dos cinco anos em que a obra 
esteve sendo realizada, houve um importante problema no trabalho em educação patrimonial 
desenvolvido pela Instituição, o que atrasou a obra. Houve uma greve do pessoal técnico do Iphan, 
que dirigia a restauração; com a ausência desses prossionais, o recurso foi recolhido. Tal fato 
paralisou a restauração.

A direção do Museu pleiteou novo recurso, o que demandou um tempo de espera, fazendo 
com que a restauração do prédio fosse demorada. A obra de restauro do IMJ foi realizada com 
recursos provenientes da Secretaria de Cultura do Estado e do Ministério da Cultura. Nesse longo 
período, a diretoria do IMJ se articulou em outras fontes de trabalho, apesar da “paralisação da obra”. 

No Museu, as novas instalações foram projetadas no sentido de proporcionar ao visitante 
acessibilidade em todos os espaços disponíveis para visitação. Um elevador possibilita acessar até o 
quarto piso do sobrado. Essa conquista viabiliza mais conforto para os idosos e para os portadores de 
necessidades especiais. 

Além das conquistas estruturais, o Sr. José Correia ainda aponta como de grande relevância a 
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descoberta e a recuperação das pinturas originais da casa. Foram restauradas um conjunto de 
pinturas de caráter decorativo que guram sobre motivos geométricos e paisagísticos com orais 
simbolizando as dunas, as falésias e os mangues das praias de Aracati. Elas são de grande valor 
estético. Essas pinturas foram descobertas durante as prospecções e são datadas do século XIX, com 
seis ou sete camadas pintadas. Quando começaram a mexer no prédio, observaram que havia 
coisas por baixo daquela tinta nas paredes, zeram a prospecção, e o Iphan solicitou a restauração. O 
chefe do restauro era o Sr. Emanuel Marques Macedo Albuquerque, quem acreditava que o artista 
tinha uma visão do 4º piso avistando as dunas da praia de Canoa Quebrada. Cinco pessoas 
trabalharam na restauração das pinturas, destes, dois são da própria cidade de Aracati, selecionados 
pelo restaurador Emanuel: o jovem Ronaldo Brás, 21 anos, e o Uili Santos, 24 anos, que tiveram a 
oportunidade de conhecer de perto o restauro do patrimônio local. Essas recuperações das pinturas 
mais antigas das paredes internas do prédio foram concluídas somente em 2009.

A alvenaria original foi recuperada e mantida, relevando o requinte artesanal de peças como 
a escada helicoidal logo no primeiro pavimento. Essa peça é uma escada em forma de parafuso, ou 
de caracol, que proporciona acesso do primeiro ao segundo pavimento do Solar. Também 
denominada escada em espiral, em que “[...] cada uma das voltas da espiral corresponde a uma 
variação do ângulo polar igual a 360º” (LEAL, 1995, p. 11), não tendo eixo central de apoio, 
merecendo registro a técnica especial utilizada para sua sustentação, que foge aos padrões normais.

A restauração minuciosa buscou reaver ao máximo as características originais e outras plantas 
do prédio foram elaboradas em 2002, para orientar as obras, pelos engenheiros e técnicos da 
Secretaria da Cultura e Desporto (Secult) e pelo Departamento do Patrimônio Cultural (Depac), sob a 
responsabilidade da equipe composta por: Francisco Augusto S. Veloso, José Rodrigues Neto 
(desenhista) e Vania M. G. S. Capasso (secretária). Diariamente, o presidente do IMJ (José Correia) 
visitava as obras e acompanhava o progresso da reforma. Houve um primeiro período de atraso com 
a greve já mencionada e um segundo momento com a descoberta das pinturas. Isso ocorreu em 
2004, quando o Museu recebeu as visitas de técnicos do Iphan: a Dra. Célia Perdigão Coutinho 
(arquiteta), o Dr. Marcondes Benevides (arquiteto do Depac) e o Dr. Veloso. A Dra. Célia explanou as 
atividades que ainda precisavam ser feitas na reforma do prédio do Museu, adiantando que o projeto 
de reforma sofreria alterações a partir do momento em que fossem feitas novas descobertas. Por essas 
razões, o prédio não foi entregue na data prevista. 

Mesmo havendo tantas visitas de especialistas, ainda surgiram questionamentos sobre a 
segurança do prédio. O Sr. Frederico Faria Neves de Almeida, técnico de estruturas do Iphan, 
questionou junto ao Dr. Francisco Veloso sobre as rachaduras do prédio e estranhou o trabalho de 
armação ter sido considerado desnecessário. Sua ponderação foi considerada e com antecedência 
resolveram o problema.

Durante a restauração, já em 2005, descobriram o local exato onde se encontravam os 
cacimbões d'água. Como antes não existia saneamento nem água encanada, em todas as casas, 
eram cavados poços ou colocadas bombas de repuxo. Segundo o Sr. Antonio da Rocha Guimarães 
(1987), quando a bomba carecia de um conserto, era só chamar o encanador Salomão, 
personagem marcante da história de Aracati, popularmente conhecido pelo apelido de Cruel, por 
ser especialista em limpar fossas e encher caixas d'água no braço, puxando as bombas até elevar a 
água ao 3º piso dos sobrados, abastecendo-os diariamente.

O Dr. Romeu Duarte, em resposta ao ofício enviado pela direção do IMJ cobrando informações 
sobre o desenvolvimento, comprometeu-se a enviar informações técnicas precisas para a 
comunidade local, veículos de informação e demais interessados sobre a restauração, informando 
que a previsão de término dos trabalhos seria em 2008. A diretoria enviou vários outros ofícios 
sugerindo posições mais rápidas para o m da restauração, bem como outro documento, 
endereçado à 4ª Superintendência do Iphan, no Ceará, solicitando a visita do museólogo Julio Dantas 
para analisar o projeto de restauração e também a solicitação do registro fotográco pelo Iphan da 
obra de restauração do Museu desde o seu início (INSTITUTO DO MUSEU JAGUARIBANO, 2010).

Importa salientar que, para o restauro, a Prefeitura Municipal ofereceu suporte, cedendo 
espaço para o trabalho do Iphan, e que somente em 2009 é que aconteceu a reinauguração do 
Museu Jaguaribano, consoante informações do Livro de Ata do próprio IMJ (2010).

A comunidade aracatiense está conhecendo melhor e aprendendo a valorizara história da 
cidade em decorrência da existência do Museu, que vem estimulando o conhecimento acerca da 
história de Aracati nos séculos passados –XVIII, XIX e XX –, por intermédio da disseminação da história 
local, conservação e restauração do Solar 743. A possibilidade de visitação permite contemplar um 
acervo de mais de 600 peças de história – numismática, heráldica, latelia, sigilograa, indumentária, 
mobiliário; ourivesaria – objetos de uso pessoal; doméstico – vidros, cristais, opalinas, louças, 
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porcelanas; e de construção – telhas, tijolos, pinhas e balaústres.
O Museu estimula o turismo cultural, impulsionando a preservação e (re) elaboração da 

memória de lugares esquecidos ou invisibilizados na historiograa ocial, que contam a história do 
início da cidade de Aracati e também da colonização do Ceará. Contribui, ademais, para que os 
cidadãos desenvolvam sua identidade cultural; inclusive usando as técnicas museológicas para 
solucionar problemas sociais e urbanos, participando de aulas interdisciplinares no ensino 
fundamental e médio da cidade de Aracati.

Vale mencionar que nem todos possuem conhecimento a respeito do Instituto do Museu 
Jaguaribano, patrimônio histórico e cultural. Em função disso, buscando ampliar a divulgação do 
espaço e a disseminação da história e memória ante a sociedade, são desenvolvidas diversas 
atividades abertas ao público: ocinas de artes, exposição de artes plásticas, pintura e desenhos. 
Também coexistem exposições de livros e jornais antigos, assim, o Museu se propõe a oferecer um 
estreitamento de vínculos com a comunidade local, turistas e demais visitantes. Diante de tantas 
informações, o visitante compreende o conceito de patrimônio material arquitetônico, reconhece a 
sua importância e aprende sobre a trajetória histórica do município. 

Os valores sociais mudam com o tempo, todavia convém analisar como o patrimônio foi visto 
ao longo dos tempos e apropriado pelos diversos segmentos sociais. Quando se aborda patrimônio, 
pressupõe-se um conjunto de bens, fruto das relações do homem com o meio ambiente e com os 
demais sujeitos históricos, assim como as interpretações dessas relações. O Museu Jaguaribano tem 
sua importância ímpar para a cidade de Aracati, por conservar parte signicativa da história do 
município e por possibilitar um ambiente de cultura, aprendizados e preservação da memória. A 
informação é transmitida para a sociedade por meio do acervo e permite conhecer e (re)elaborar 
conhecimentos da cultura local, além de auxiliar na sobrevivência do patrimônio (MANUELINA, 2000)

CONCLUSÃO
Defendeu-se a tese de que o Museu Jaguaribano é uma instituição-memória de relevância 

para a cidade de Aracati e para o Estado do Ceará, o qual não emergiu do acaso, devendo, por isso, 
ter sua história preservada. Nesse viés, o objetivo do artigo foi ensejar visibilidade à história do Instituto 
do Museu Jaguaribano e, por conseguinte, à memória da cidade de Aracati, a partir do estudo da 
arquitetura e dos processos desenvolvidos para restauração museológica.

A história do Solar 743, juntamente com a história do Instituto do Museu Jaguaribano, requereu 
uma árdua trajetória empreendida por diversos sujeitos de determinados setores da sociedade – 
historiadores, arquitetos, governantes etc. –, para sua consolidação como instituição-memória. De 
uma construção domiciliar, que passou por vários proprietários, tornou-se um hotel e, posteriormente, 
ao ser vendido, em 1959, para o SESI, cou subutilizado por um longo período, servindo apenas de 
residência para os funcionários. Somente em 1980, o referido sobrado foi cedido pelo SESI em 
comodato para que o Museu Jaguaribano pudesse funcionar. 

Fundado em 1968, o sobrado de nº 743 recebeu Tombo Estadual apenas em 1983, mas se 
encontrava muito deteriorado. O Tombo Federal veio muito depois, no dia 18 de março de 2000. As 
obras de recuperação do sobrado, agora de propriedade do IMJ, foram iniciadas somente no dia 2 
de março de 2004, sendo concluídas em 2009. Atualmente, o Museu se tornou o mais importante 
referencial em defesa do patrimônio cultural do Vale do Jaguaribe.

A historiograa do prédio e da restauração conta uma verdadeira passagem através da 
própria arquitetura, do acervo de mais de 600 peças nele contido, além de gravuras, mapas, mais de 
12 mil livros em sua biblioteca, documentos históricos, sem deixar de mencionar o patrimônio vivo de 
quem trabalha e/ou se dedica a ele. Sua história, no entanto, que ainda não adquiriu visibilidade 
precisa ser também preservada e disseminada. 

A publicação deste estudo permite lançar luz sobre o Museu Jaguaribano e possibilita o 
estímulo à elaboração de outras pesquisas correlatas. Não houve a pretensão de, em um único artigo, 
esgotar a história do Museu, tampouco extirpar as possibilidades de polifonias oriundas da visão 
holística que o espaço proporciona. Narrar e descrever a história desse casarão é remanescer a 
pujança socioeconômica da cidade na era colonial e contextualizar sua história, logo, reforça-se a 
importância de novos estudos contextualizados que ampliem o foco discursivo deste artigo e 
fomentem o ensino, para preservar o patrimônio material do IMJ e conservá-lo para as gerações 
vindouras.

NOTAS
1“Eram com assoalho de tábuas corridas muito largas, onde se podia andar até de bicicleta, tão grandes eram 

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



os espaços.” (GUIMARÃES, 1987, p. 19).
2Madeira utilizada em marcenarias de luxo, tábuas de assoalho, venezianas, vigas, caibros, forro etc.

3Barril – aparelho higiênico. Os barris eram objetos em que se depositavam os dejetos domésticos que eram 
despejados nas valas pelos prossionais; este invento destinava-se a casas e domicílios públicos ou particulares 
que ainda não possuíam sistema de esgoto.

4Caixas metálicas para depósito dos excrementos humanos a serem recolhidos de 15 em 15 dias. Após tal coleta, 
as caixas – que acabaram sendo conhecidas por cambrones – eram devolvidas limpas às residências.

5Todos os fogões eram a lenha, que era transportada em jumentos e vendida na cidade por carga, ou seja, toda 
a lenha que o jegue levava. A lenha já vinha partida em achas, isto é, cortadas em pedaços mais ou menos 
uniformes, estacas longitudinalmente em duas ou três lascas ou achas, as quais eram compradas tanto por ricos 
como por pobres; todos utilizavam esse combustível em seus fogões (FERNANDES, 2006).

6Ata da Sessão Ordinária da diretoria do IMJ, de 19 de agosto de 1998, p. 8-10.

7Ata da Sessão Ordinária dos diretores do IMJ, de 11 de novembro de 1998, p. 10.

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Josias Correia. Aracati e seus tipos populares. Arquivo do Centro Aracatiense (Homens, Factos e 
Cousas de Aracati). [S.l.]: Ramos e Pouchain, 1943.

CASTRO, José Liberal de. Pequena informação relativa à arquitetura antiga do Ceará. Fortaleza: Henriqueta 
Galeno, 1973.

CEARÁ. Decreto Estadual nº 16.237, de 30 de novembro de 1983 (Estabelece o Tombo do Instituto do Museu 
Jaguaribano, no Prédio Solar 743, situado à rua Cel. Alexanzito, nº 743 – Rua Grande, Centro da cidade de 
Aracati-CE).

FERNANDES, Leônidas Cavalcante. Aracati: o que pouca gente sabe. Fortaleza: ABC, 2006.

FERNANDES, Leônidas Cavalcante. Retalhos da história. Fortaleza: ABC, 2009.

GUIMARÃES, Antonio da Rocha. Memórias. Rio de Janeiro: ZN, 1987.

INSTITUTO DO MUSEU JAGUARIBANO. Setor de Documentos Ociais. Livro de Atas: 1998 a 2009. Aracati, Ceará, 
2010. 

LEAL, Hélio Ideburque Carneiro. Igreja de Nossa Senhora do Rosário: a matriz de Aracati. Fortaleza: Minerva, 1998.

LEAL, Hélio Ideburque Carneiro. Singelo documentário de alguns atentados ao patrimônio cultural da cidade de 
Aracati: 1940-1994. Fortaleza: Unifor, 1995.

LIMA, Abelardo Costa. Terra aracatiense. 2. ed. Ceará: Imprensa Ocial do Ceará, 1979.

MANUELINA, Maria Duarte Cândido (Org.). Ocina de educação patrimonial: curta o patrimônio. Aracati, 2000. 
Mimeografado.

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



O LIVRO DIDÁTICO ESTUDO DIRIGIDO 
DE PORTUGUÊS NOS ANOS 1970

Luciana Vicência do Carmo de Assis e Silva

Universidade Federal de Mato Grosso, Programa de Pós-Graduação em Educação 

Doutoranda em Educação

 lu_vicencia@yahoo.com.br

Kênia Hilda Moreira

Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade de Educação 

Pós-doutora em Educação

  keniamoreira@ufgd.edu.br

 
RESUMO

O presente artigo analisa o livro didático Estudo Dirigido de Português, para a 5ª 
série, de autoria de Reinaldo Mathias Ferreira, com o objetivo de discutir sobre a 
organização didática dessa obra e o papel do professor nos anos 1970. A análise, 
ao levar em consideração a acomplexidade do livro didático como fonte, vai do 
texto ao contexto e do contexto ao texto. Há que se considerar as 
especicidades do material levando-se em conta a sua materialidade e os 
usuários desse complexo objeto cultural, em especial os professores, perante a 
nova organização do livro didático a partir do processo de “democratização do 
ensino”. Para tanto, os referenciais teórico-metodológicos utilizados encontram-
se no campo da Nova História Cultural. Consequentemente, as atividades no 
interior do material enfocam o estudo dirigido, a instrução programada com 
ideais de racionalidade, organização, objetividade e eciência. Tais elementos 
permitiram concluir a existência de uma nova concepção do papel docente: 
aquele que precisa do auxílio do livro didático para a organização das aulas e 
para as práticas de aprendizagem no cotidiano escolar, estabelecendo uma  
dependência do professor em relação a ele e dele como solução para a 
escassa formação de professores.  

Palavras-chave: Livro didático. Estudo dirigido. História Cultural.

ABSTRACT
This paper analyzes the textbook “Direct Study of Portuguese”, for the 5th series, 
authored by Reinaldo Mathias Ferreira.  The purpose of this article is to discuss the 
didactic organization of this work and the teacher's role in the 1970.  The analysis, 
to take into account the complexity of the textbook as a source, will the text to the 
context and the context for the text. One has to consider the specic 
characteristics of the work taking into account their materiality and users of this 
complex cultural object, especially the teachers, before the new organization of 
the textbook from the process of "democratization of education". Therefore, the 
theoretical and methodological frameworks used are in the eld of New Cultural 
History.  Consequently, the tasks, the exercises within the material focus a 
programmed learning with ideals of rationality, organization, objectivity and 
efciency. These elements allow us to conclude the existence of a new 
conception of the teaching role: the one who needs the help of the textbook for 
the organization of lessons and learning practices in everyday school life, 
establishing a teacher's dependence on him and his as a solution for scarce 
teacher education.

Keywords: Textbook. Direct Study. Cultural History.
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INTRODUÇÃO

O
1 presente artigo analisa o livro didático de língua portuguesa destinado à 5ª série , Estudo 

Dirigido de Português, de autoria de Reinaldo Mathias Ferreira, com o objetivo de discutir 
como essa obra, editada em 1973, apresentou a organização didática para a referida 

disciplina e sua relação com o papel do professor nesse contexto. 

A política educacional durante o regime militar no Brasil, iniciada em 1964, propiciou grandes 
mudanças na história da educação do país, com a entrada das camadas populares em grande 
quantidade nas escolas públicas, que por sua vez, também se expandiram. Segundo Bittar e Bittar 
(2012, 162) “a consolidação da sociedade urbano-industrial durante o regime militar transformou a 
escola pública brasileira porque na lógica que presidia o regime era necessário um mínimo de 
escolaridade para que o País ingressasse na fase do 'Brasil potência', conforme veiculavam slogans da 
ditadura”.

Em 1971 é promulgada a Lei 5.692 que estabelece mudanças no sistema educacional, 
duplicando a escolaridade obrigatória, uma vez que o antigo curso primário e o ginásio, ambos de 
quatro anos, converteram-se em oito anos de escolaridade obrigatória, denominando-se ensino de 1º 
grau. A partir dessa Lei, a disciplina antes denominada Língua Portuguesa passou a se chamar 
Comunicação e Expressão nas quatro primeiras séries e Comunicação em Língua Portuguesa nas 

2quatro últimas séries do ensino de 1º Grau . A mudança de nomenclatura agrega um sentido 
instrumental ao currículo da disciplina, em conformidade com a necessidade de qualicação para o 
trabalho, como objetivava a referida Lei. 

Nesse sentido, instala-se uma perspectiva da Psicologia Associacionista à disciplina, 
fundamentando e orientando o seu ensino numa pedagogia tecnicista, por meio de técnicas de 
redação, exercícios estruturais e treinamento de habilidades de leitura. A disciplina Língua Portuguesa 
renomeada, passa então a ser considerada um instrumento para o desenvolvimento previsto pelo 
governo, que objetivava uma educação que fornecesse recursos humanos para o mercado de 
trabalho, na forma de iniciação no 1º Grau e habilitação prossional no 2º Grau. 

Soma-se a essa mudança um novo quadro de referencial teórico para estudo e análise da 
língua, que adentra o cenário da educação brasileira chamado Teoria da Comunicação, transposto 
da comunicação eletrônica. O aparecimento dessa teoria coincide com a mudança de cunho 
político e ideológico vigente, reforçando os novos objetivos traçados para a disciplina. A língua passou 
a ser concebida como um sistema de signos que serve como meio de comunicação. Os objetivos se 
tornaram mais pragmáticos e utilitários, devendo preparar o aluno para ser um emissor e receptor de 
mensagens, através da utilização e compreensão de códigos diversos. 

Passando para o campo da produção do livro didático, a Comissão do Livro Técnico e do Livro 
Didático (Colted), instituída em 1966, incentivando o mercado editorial privado, em parceria com a 
USAID (United States Agency for International Development), estabelece critérios de um bom livro 
didático, armando que este deve “possuir uma capa de papel durável para resistir ao manuseio e 
com ilustrações atraentes para despertar a curiosidade do aluno” e “as imagens no conteúdo em si do 
livro, devem estar relacionadas com o texto, reetir a realidade, esclarecer idéias e reforçar 
informações”.  (BRASIL, Colted, 1970, p. 11). Desse modo, os livros didáticos criados para a disciplina de 
Português a partir dos anos 1970, com nova nomenclatura, sofrem inúmeras críticas. Osman Lins (1978), 
por exemplo, dene-os como Disneylândia Pedagógica. A maior crítica refere-se ao uso de imagens 
nos livros de Comunicação e Expressão 

As ilustrações são de três tipos: fotograas, reproduções de obra de arte, desenhos. As 

fotograas, em geral, de uma grande banalidade e mal impressas. As reproduções, 

verdadeiramente lamentáveis, quase sempre borradas e, por vezes, sem informação 

sobre o original. Mas são os desenhos, feitos expressamente para os livros que adornam 

(?), que pedem comentário especial.

Todos parecem advir dos mesmos princípios: estamos na era da imagem; o aluno, 

habituado à TV e às revistas em quadrinhos, resiste à página escrita, tendo diculdade 

em captar mensagens verbais; a média da inteligência dos educandos é baixa, não 

estando muito longe da debilidade mental. Só isso explica o uso (ou melhor, o abuso) dos 

desenhos, isto é, as noções freqüentemente elementares que através deles se procura 

transmitir; e, outro aspecto importante, seu caráter: sempre cômicos, ou pretensamente 

cômicos (LINS, 1978, p.134).

A Disneylândia Pedagógica se refere às cores e ao conteúdo das imagens que passam a 
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habitar os livros didáticos de Comunicação e Expressão produzidos na década de 1970 no Brasil. Gatti 
Júnior arma que entre as décadas de1930 até 1960, os livros didáticos no Brasil

[...] permaneceram por longo período no mercado sem sofrerem grandes alterações; 
livros que possuíam autores provenientes de lugares tidos, naquela época, como de alta 
cultura, como o Colégio Pedro II; livros publicados por poucas editoras que, muitas vezes, 
não os tinham como mercadoria principal e, por m, livros que não apresentavam um 
processo de didatização e adaptação de linguagem consoantes às faixas etárias às 
quais se destinavam. (GATTI JR. 2004, p. 37).

Grande parte dos livros produzidos entre 1937 e 1945 foram sucessivamente reeditados até o 
início da década de 1960, como corrobora Fonseca (2011). Na década seguinte, as inúmeras 
transformações político-econômico-sociais pelas quais passavam o país reetem-se no campo 
educacional e consequentemente na produção dos livros didáticos, observando-se uma 
prossionalização dos atores envolvidos na sua elaboração e circulação. 

O livro didático Estudo Dirigido de Português, de Reinaldo Mathias Ferreira, insere-se, portanto, 
nesse contexto que marca uma divisão na história dos livros didáticos no Brasil. Com a aceleração e a 
maior produção dos livros didáticos, suas técnicas vão se aperfeiçoando, passando pelas mãos de 
editores, “chefe de arte, copidesque, preparador de texto, revisor, diagramador” etc., como arma 
Munakata (2012, p. 64), ao apresentar o livro didático como mercadoria. Nesse sentido, como arma 
Choppin (1990), ao se analisar o livro didático a materialidade do impresso não pode ser 
desconsiderada, porque “não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler” e a análise do 
conteúdo do livro didático passa, não só pela leitura do texto escrito, mas também pelas “formas 
através das quais ele chega a seu leitor” (CHARTIER, 1990, p. 127). Em outras palavras, “as formas que 
permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da construção de seus 
signicados” (CHARTIER, 2002, p. 61-62), daí a ênfase nos dispositivos que resultam da passagem a 
impresso, “produzidos pela decisão editorial ou pelo trabalho da ocina, tendo em vista leitores ou 
leituras” (CHARTIER, 1990, p. 127).

O leitor encerra esse ciclo porque é ele que vai dar vida à palavra impressa, inuenciando o 
autor antes, durante e após a composição da obra.

O circuito percorre um ciclo completo. Ele transmite mensagens, transformando-as 

durante o percurso, conforme passam do pensamento para o texto, para a letra 

impressa e de novo para o pensamento. A história do livro se interessa por cada fase 

desse processo e pelo processo como um todo, em todas as suas variações no tempo e 

no espaço, e em todas as suas relações com outros sistemas, econômico, social, político 

e cultural, no meio circundante (DARNTON, 1990, p. 112).

E o meio circundante a que se refere, o processo de “democratização” ou “massicação” do 
ensino nos anos 1970, gerou a “concepção tecnicista de educação que defendia que um bom livro 
didático era suciente para garantir a apreensão do saber por parte do aluno”, criando a necessidade 
do livro consumível, em função da técnica em voga do “estudo dirigido” (MOREIRA, SILVA, 2011, p. 18; 
32), como exemplica a obra que será analisada a seguir. Para tal análise, foi-se do texto ao contexto, 
e do contexto ao texto, considerando as especicidades do livro didático como impresso e os usuários 
desse complexo objeto cultural, em especial as novas congurações do papel do professor perante a 
nova organização do livro didático. 

ESTUDO DIRIGIDO DE PORTUGUÊS, DE REINALDO MATHIAS FERREIRA

O livro didático Estudo Dirigido de Português, de Reinaldo Mathias Ferreira, é uma coleção 
lançada em 1971, antes da promulgação da nova lei 5.692/71 (SOARES, 2001). A obra seguia as 
normatizações da Lei 4.024/1961, ainda, por exemplo, com as nomenclaturas organizadas pela lei 
anterior, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries ginasiais. No entanto, no ano posterior ao seu lançamento, a coleção 
apareceu já com as novas nomenclaturas, destinando-se às 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino de primeiro 
grau. Para Soares (2001), essa foi a única alteração introduzida nos quatro livros que compunham a 
coleção, ainda que em 1971, o então Conselho Federal de Educação já tenha promulgado 

3alterações signicativas para o ensino de língua portuguesa, alterando, inclusive seus objetivos . 
O exemplar localizado e selecionado para análise é de 1973 e não menciona o enunciado 

comunicação e expressão no título, fato comum nos livros destinados ao ensino da língua portuguesa 
veiculados nesse período. Lançado em 1971, já em 1973 o exemplar localizado é apresentado como 
sétima edição. Esse número expressivo em tão pouco tempo pode ser resultado de grande divulgação 
e uso nas escolas brasileiras, mas não se pode descartar a possibilidade de considerar como uma 
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estratégia de vendagem da própria editora. No entanto, como armou Bornatto (2014), Reinaldo 
Mathias Ferreira foi responsável pelo sucesso comercial que projetou a Editora Ática no mercado de 
livros didáticos a partir da década de 1970. 

Considerando a importância de analisar a materialidade do impresso, como expõe Choppin 
(1990) e corroborando com Ribeiro (2005, p. 376) ao armar que “A capa do livro é como um cartão de 
visita da obra, é seu primeiro contato com o público”, não se pode desconsiderar a leitura desse 
primeiro contato do leitor com a obra: a sua capa. Nela há sinais que sugerem modicações 
signicativas no material. Nesse sentido, duas características podem ser pontuadas: a impressão 
colorida, fato pouco comum nos livros didáticos anteriores e a introdução de elementos das histórias 
em quadrinhos, o que poderia demonstrar uma intenção de atrair a criança pela ludicidade de sua 
apresentação gráca ou até mesmo os primeiros sinais da inuência da Teoria da Comunicação nos 
livros didáticos destinados ao ensino da língua portuguesa. Como se pode observar na Figura 1, o 

4
nome da obra aparece em destaque, dentro de um balão , indicando que fora expresso por um 
adolescente, escrito em branco, em contraste com o seu fundo vermelho. A própria estrutura desse 
texto, que lembra as histórias em quadrinhos, pode conduzir a uma leitura de que a noção de texto 
ampliou-se e que este gênero textual estaria presente na estrutura do livro. 

Figura 1 – capa do livro analisado

Fonte: Acervo particular.

Ainda sobre a capa, há um tom de contentamento no rosto do adolescente ao expressar o 
nome do livro, um indicativo de que os alunos, assim como ele, iriam gostar de usar e manusear o 
referido material. O colorido também se faz presente na roupa do garoto e na parte inferior da capa 
com a presença do vermelho, verde, azul, com o escrito 5ª série do 1º grau em destaque, que recebe a 
indicação da mão do adolescente. Esses sinais são alguns indicativos de que houve uma mudança no 
texto didático. Subentende-se que a própria capa do material é um convite para abrir o livro e 
certicar-se de que as transformações ocorreram e que foram para melhor, conrmando assim, um 
atrativo para alunos e professores. 

As inovações não se resumem ao colorido impresso na capa. Internamente, logo nas primeiras 
orientações destinadas aos professores e em um anexo assinado pelos editores, encontrado no 
material, evidencia-se uma nova concepção do papel docente, como pode ser lido na Figura 2: 
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Figura 2 – Nota dos editores aos professores

Fonte: folha solta entre as páginas do livro analisado.

O professor precisa ter um auxiliar no preparo das suas aulas: o livro didático. Nesse contexto há 
uma desqualicação do professor que passa a ser instrutor nas aulas, já que o livro apresenta o seu 
planejamento conduzindo o trabalho docente, isto é, além de trazer as atividades a serem resolvidas 
pelos alunos, havia também a presença do manual do professor que apresentava orientações 
concernentes à estrutura do livro, como também, todos os exercícios resolvidos. A nota encontrada, 
assinada pelo editor, deixa transparecer a falta de conança na formação docente. No entanto, a 
depreciação da função do professor se estende à questão salarial da carreira do magistério, em razão 
do recrutamento excessivo de professores para atender a nova demanda emergente de alunos, em 
virtude da “democratização do ensino”, como lembra Soares (2001, p. 74 e 76).

Esse recrutamento mais amplo e menos seletivo de professores, resultado da 

multiplicação de alunos e agências formadoras de professores, vai conduzindo a um 

rebaixamento salarial e a um processo de depreciação da função docente e, 

consequentemente, a precárias condições de trabalho, o que obriga os professores a 

buscar estratégias de facilitação de sua atividade docente – uma delas é transferir ao 

livro didático a tarefa de preparar aulas e exercícios [...]. 

Nessa situação de rebaixamento salarial, o professor se via obrigado a realizar uma dupla ou até 
tripla jornada de trabalho para aumentar o orçamento familiar. Seu tempo realmente era escasso e o 
livro didático tornou-se seu aliado no planejamento e aplicação das aulas. 

5Reinaldo Mathias Ferreira , autor de Estudo Dirigido de Português, posiciona-se como 
conhecedor dessa realidade, quando esclarece que o livro “foi escrito depois de muitos anos de 
contato íntimo com alunos de todos os níveis e com professores, desde os que se iniciam no magistério 
até os que já tenham vivência de sala de aula” (FERREIRA, 1973, p. I). Nota-se que o autor apresenta o 
livro como adequado às diferentes realidades dos alunos. Quando se refere a todos os níveis, também 
alude à questão da nova clientela escolar, que também se transformou. Segundo Soares (1991), a 
escola atende não somente aos lhos da elite, mas também aos lhos da classe operária, aos da zona 
rural, com diferenças econômico-culturais. Mas também está adequado à nova situação do 
professor, tanto os experientes quanto os inexperientes, em função do recrutamento menos seletivo 
dos professores para atender à crescente demanda de escolas. 

De certa forma, tem a intenção de tranquilizar o professor, que conseguirá realizar um bom 
trabalho ao tomar esse material como recurso em sala de aula. Logo, ele não terá diculdades para 
trabalhar com a nova clientela que desponta, porque o autor conhece essas diferentes realidades e, 
assim, propõe atividades adequadas, como também orienta o professor para melhor agir com as 
diculdades deparadas nos limites da sala de aula.

No campo Apresentação, destinado ao professor, ca explícito que “tudo neste livro foi 
analisado, tendo-se em vista sua eciência, diculdade, clareza e propriedade. Essa preocupação fez 
do Estudo Dirigido de Português um livro diferente porque é eciente, fácil, agradável, completo” 
(FERREIRA, 1973, p. I, grifo do autor).  Percebe-se que as transformações nele ocorridas tiveram como 
objetivo facilitar a vida do professor e do aluno. Com o mesmo intuito, também acrescentou 
elementos estéticos ao texto didático, com imagens e cores, recursos antes escassos ou inexistentes, o 
que deixava os livros didáticos anteriores mais sisudos.

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



Outro fator que se percebe é o número de informações destinadas ao professor. Ainda na parte 
da Apresentação, o autor faz questão de mostrar ao professor, desde o início, como a obra se 

6
estrutura, apresentando os seguintes tópicos : estudo de textos, bem como apresenta o que compõe 
este tópico no transcorrer da obra; textos para estudo, o que compõe essa antologia e estudos 
gramaticais, acrescentando como se apresenta essa parte na estrutura, ou seja, reforça as alterações 
e o fato de ser considerado atraente.

Apresenta ainda, no tópico justicativo o porquê empregou determinadas escolhas no 
transcorrer da obra: apresenta um teste de sondagem, depois explica o que ele denomina por 
remoção dos obstáculos do texto, ou seja, para cada texto sugerido na obra são apresentadas antes 
dele as palavras consideradas difíceis e que poderiam dicultar a compreensão do texto. Percebe-se 
que são estratégias que, aos poucos, vão direcionando para uma nova concepção do papel 
docente, daquele que precisa do auxílio do livro didático para desenvolver melhor o trabalho com a 
leitura na sala de aula. Também, apresenta o item que trata das questões relacionadas com os textos, 
no qual o autor orienta como conduzir o trabalho com o texto na sala de aula. 

No tópico Comunicação, o autor faz algumas considerações sobre o ensino da língua 
portuguesa, como também apresenta como fazer a obra render mais.  Ele apresenta, 
detalhadamente ao professor, como desenvolver o trabalho em sala de aula para melhor explorar as 
atividades, congurando-se como um roteiro para todas as lições, inclusive o que fazer com os textos 
não-verbais, caracterizado pelo material como gravura, comunicação visual, um tipo de texto que o 
livro não valorizava, considerando, assim, que o professor pudesse ter diculdades para abordá-lo em 
sala. Como consequência dessa suposta diculdade para desenvolver esse trabalho, o autor destaca 
que a interpretação da gravura já é um estudo. Nessas palavras, subentende-se certa inclinação para 
aceitá-la como texto, ainda que seja uma tendência inuenciada dos meios de comunicação de 
massa. Orienta, assim, que o professor “pode elaborar questões que levem os alunos a 
compreenderem a mensagem das gravuras e a razão de serem incluídas na obra” (FERREIRA, 1973, p. 
III). Todavia, não descarta a possibilidade de o professor não estar preparado para explorar as gravuras 
e apresenta um roteiro que pudesse ser aplicado para exploração de todas as imagens presentes no 
material, ressaltando que poderia ser ampliado.

Todos esses detalhes de informações vinham com a nalidade de apresentar uma proposta 
pronta do que ensinar em língua portuguesa e como ensinar nas aulas de língua portuguesa. Fato que 
viabiliza a leitura de que o livro tem, inclusive, a função de homogeneizar o processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ele transpõe o currículo, o programa da disciplina.  É possível inferir 
também que a estrutura do livro vinha ao encontro do ideal de educação propagado no período em 
pauta: o tecnicismo. A tendência tecnicista em educação resultou da tentativa de transpor o modelo 
empresarial para ser aplicado na escola. 

Os pressupostos teóricos da tendência tecnicista em educação podem ser encontrados na 
losoa positivista e na psicologia behaviorista. Para essas tendências, a educação é vista como uma 
forma de conhecimento objetivo, passível de vericação rigorosa por meio da observação e da 
experimentação. Nesse sentido, busca a mudança do comportamento do aluno mediante 
treinamento, a m de desenvolver suas habilidades. Os livros didáticos assimilaram essa tendência, por 
isso eles trazem o planejamento dentro da organização racional do trabalho pedagógico, por 
conseguinte, enfocam o estudo dirigido, a instrução programada com ideais de racionalidade, 
organização, objetividade e eciência. Nesse contexto, o professor é um técnico, um instrutor que, 
assessorado por outros técnicos e intermediado por recursos técnicos, em especial o livro didático, 
transmite um conhecimento técnico e objetivo.

Não é de forma aleatória que o livro Estudo Dirigido de Português traz um planejamento de 
ensino para o professor. Além de todas as atividades sugeridas para ser desenvolvidas em sala de aula, 
o livro ainda apresenta algumas propostas de avaliações, mas, anteriormente, o autor faz 
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considerações de como concebe o processo de vericação de aprendizagem . Com essa descrição, 
percebe-se que alterações foram efetuadas no livro porque transformações aconteceram no 
processo de ensino e de aprendizagem. Desse modo, traz muito bem explicado ao professor as 
justicativas de certas atitudes no transcorrer da obra, “de acordo com os novos rumos da Língua 
Portuguesa” (FERREIRA, 1973, p. I), para alcançar mais eciência e produtividade.

No item comunicação, apresentado pelo autor, na explicação da estrutura da obra, está 
subentendida a inuência da Teoria da Comunicação com algumas sutilezas da compreensão da 
linguagem como um instrumento de comunicação, conforme se observa:�

O ensino de Língua Portuguesa visa, primordialmente, dar aos educandos 
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condições para poderem se comunicar com precisão, quer como emissores, quer 

como receptores de mensagens áudio-visuais. Com esse objetivo, o professor 

encontrará, no “Estudo Dirigido de Português”, oportunidade de:
A) pôr o educando em contato com seus cidadãos, através de entrevistas, de 

consultas;
B) enriquecer-lhe o vocabulário, que aos poucos vai sendo usado com 

propriedade;
C) integrá-lo nos problemas humanos, principalmente naqueles que envolvem a 

região em que vivem;
D) treiná-lo na percepção de pormenores, através da comparação de textos 

diferentes que tratam do mesmo assunto;
E) dar-lhe condições para expor suas ideias com base num prévio planejamento 

(estudo da composição);
F) levá-lo a automatizar, quer escrevendo, quer falando, as formas gramaticais 

corretas (FERREIRA, 1973, p. II e III, grifo do autor).

Quando o autor anuncia que o ensino da língua portuguesa visa, primordialmente, oferecer 
condições para a comunicação, quer como emissor ou como receptor de mensagens, deixa 
transparecer o suporte teórico que sustentará a obra. A tendência de compreender a linguagem 
como um instrumento de comunicação permeava o currículo ocial e, consequentemente, o livro 
didático. Para esta concepção “o centro organizador da língua situa-se, [...] no sistema lingüístico, a 
saber o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua [...] a língua é um arco-íris imóvel 
que domina este uxo” (BAKHTIN, 1990, p. 77, grifo do autor). Atrelado a esse entendimento está a 
Teoria da Comunicação, em que a língua está pautada no tripé: emissor, receptor e código. Ela está 
na relação locutor-mensagem e o código é o meio que vai traduzir essa relação: sujeito, mensagem e 
contexto. 

Nas orientações apresentadas acima, há um prenúncio de que vão ser apresentados na obra 
outros textos além dos clássicos, que eram até então, trabalhados com recorrência nos livros didáticos. 
Sob essa perspectiva o autor anuncia que o aluno terá condições de ser treinado,  característica essa 
da educação tecnicista, para a percepção de pormenores, via comparação de textos diferentes que 
tratem do mesmo assunto. Assim como também vai se valorizar a produção do aluno no espaço 
destinado ao estudo de composição textual.

No que se refere à gramática, anuncia que viabilizará ao aluno o emprego dela, quer 
escrevendo, quer falando. O autor se volta para a questão de usar as formas gramaticais corretas, 
porque acredita que o aluno internalizará regras linguísticas diferentes daquela que costumeiramente 
usa fora da escola, a partir do momento em que entra em contato com elas. Nesse sentido, preocupa-
se em estudar a língua pela língua, congurando-se numa espécie de metalinguagem. Por isso enfoca 
os estudos gramaticais, pois compreende que se utilizados exercícios estruturais, treina-se os alunos 
para usarem as estruturas linguísticas corretas.

O uso de atividades gramaticais como treino, como uma técnica, visava a automatização de 
estruturas linguísticas para uso em situação de comunicação. Esse tipo de uso gramatical vai ao 
encontro da corrente estruturalista, em vigor na época, que defende a linguagem como meio 
objetivo de comunicação, mas considera que o processo de interlocução não interfere nela, exclui o 
papel da história e das reais relações entre os falantes. Neder (1992, p. 49) denomina em sua 
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investigação sobre o ensino da linguagem, a existência da gramática do tipo 2 , que está ligada 
diretamente à concepção da “linguagem como meio objetivo para a comunicação” e acredita que 
nesse viés “tanto a gramática estrutural, quanto a gerativo-transformacional enquadram-se nessa 
tendência”. Desconsidera-se, nessa perspectiva, o real uso da língua; as estruturas linguísticas e as 
regras estariam armazenadas em cada cérebro como um sistema rígido descontextualizado das 
verdadeiras situações de comunicação. A autora acrescenta que para a gramática gerativo-
transformacional só existirá comunicação entre falantes que detém os mesmos conhecimentos 
subjacentes à língua, considerando, dessa forma, o falante-ouvinte ideal.  Em função disso, essa 
gramática fornece: “As regras que permitem construir sistematicamente orações complexas e gerar 
um número innito de construções gramaticais. Admite a existência de universais lingüísticos e 

9analogias entre as línguas a nível de estrutura profunda , permitindo a caracterização de noções de 
10

gramaticalidade e agramaticalidade  das línguas” (NEDER, 1992, p. 50 e 51).
Para essa autora, a preocupação centra-se no modo como a linguagem funciona. O objetivo 

desse tipo de ensino é levar o aluno a aprender alguma coisa sobre a natureza da língua, treinando-a. 
No entanto, não tem a preocupação de levar o aluno a compreender o porquê das suas funções e 
quais são essas funções da língua. 
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A presença das regras é uma constante, no que tange às explicações gramaticais. 
Subentende-se “que o aluno internalizará regras lingüísticas diferentes daquelas que usa, a partir do 
momento que estiver exposto às noções sobre o que a linguagem faz e como faz” (NEDER, 1992, p. 57). 
Vale acrescentar que essas regras são apresentadas para os alunos, distribuídas nas lições, por meio de 
um diálogo entre o autor e o aluno, como se independesse da presença do professor, para que o 
estudante conseguisse compreendê-las e automatizá-las para seu emprego em situações de 
comunicação. 

Na proposta de algumas atividades destinadas ao estudo da gramática, pode-se perceber a 
automia do livro didático em relação ao professor nas aulas. O autor se vale da seguinte estratégia 
para as atividades: o aluno as realiza e ele mesmo consegue vericar seu acerto ou não, mesmo que o 
professor não esteja presente. Dessa forma, no nal de alguns exercícios gramaticias, para que o aluno 
tenha certeza de que os efetivou com sucesso, o autor propõe a leitura das respostas, uma vez que a 
junção delas apresentava sempre um indicativo do acerto ou não, ou seja, as respostas apresentavam 
a composição de uma frase ou de uma ordem explícita no comando da atividade que expressava o 
indicativo do acerto, por exemplo: “Para saber se acertou o exercício, escreva nas linhas, pela ordem, 
cada uma das sílabas tônicas: A cer tei  tu do  com  pre ci são.” (FERREIRA, 1973, p. 112).

Os exercícios gramaticias que compõem a organização do material são pautados pela 
repetição, pela memorização das estruturas propostas, com vistas ao saber empregá-las. Acredita-se 
que pela repetição o aluno internalizará as formas que comporão seu universo linguístico, isto posto, 
ele cará dotado “de estruturas que o auxiliem no aperfeiçoamento da capacidade de uso de um 
meio de comunicação” (NEDER, 1992, p. 53). Esse tipo de atividade, conforme já explicado 
anteriormente, é também característico do ensino tecnicista, via estudo dirigido ou instrução 
programada, que visava o treinamento para alcançar objetivos de forma eciente e produtiva. 

O próprio título do livro, Estudo Dirigido, está ligado à questão da técnica, das regras e das 
repetições, subentendendo-se que vai direcionar o ensino de português a um m, de forma 
sistematizada, e que o aluno estará automatizado, com as estruturas apresentadas ali, para utilizar a 
língua, quando em comunicação.

Ao se observar a parte destinada aos estudos gramaticais, no nal do livro, expressivamente 
mais intenso que a parte destinada aos estudos do texto e à composição, nota-se a presença de 
alguns textos verbais e não-verbais – comunicação visual -  destinados ao ensino da gramática. Como 
o próprio autor nomeia, é para uma motivação, provavelmente, do estudo gramatical.  Sem dúvida 
era chamativo, uma vez que os alunos não eram acostumados com o colorido, com as imagens, ora 
presentes no material.

Há propostas de atividades para os estudos da gramática e explicações das regras que partem 
de um texto. É apresentado um texto e a explicação de um determinado aspecto da gramática parte 
do emprego dele naquela dada situação, naquele texto em questão. Pode-se considerar uma 
tentativa de evidenciar ao aluno como a língua funciona, procurando descrever e revelar as possíveis 
relações estabelecidas entre os sistemas linguísticos naquele contexto. Assim, pode-se perceber uma 
tentativa de aproximar a gramática do texto, uma tentativa de centrar os estudos nos usos da língua. 
Além dessa situação, o livro apresenta atividades via textos, conforme o exercício constante na obra:

Figura 3 – Exercícios de estudos gramaticais

 Fonte: Estudo Dirigido de Português, 1973, p. 109

São atividades que buscam partir do texto, mas para localização das respostas solicitadas no 
comando das questões e para observação do uso daquelas estruturas linguísticas naquele contexto. 
Sendo assim, as atividades propostas não fogem ao tradicionalismo existente até então.
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Outra característica desse material é em relação à forma como o autor se dirige ao aluno, 
como se fosse um diálogo com uma pessoa conhecida, a saber: “Agora preste atenção”, “Você já 
deve ter concluído”, “Você conhece ...”, “Você sabia ...”. Consequentemente, o autor constrói certo 
grau de autonomia do livro mediante o contexto da sala de aula; dialoga com o aluno/leitor como se 
estivesse face a face, em um mesmo espaço-tempo, e, sobretudo, como se não precisasse de 
nenhum mediador, nesse caso, o professor. Nesse sentido, ele adquire uma autonomia com relação 
ao seu contexto de uso; assume a voz do próprio professor. Essa leitura construída da relação livro-
aluno, conforme Soares (2001) e Batista (2002), vai ao encontro de uma nova postura que vinha se 
delineando em torno do professor, da função docente, introduzida no cenário educacional, 
sobretudo a partir dos anos 1970: a quem o livro didático deveria oferecer não só textos, mas também 
exercícios a serem realizados pelos alunos, instruções sobre o fazer pedagógico e até mesmo as 
respostas dos exercícios propostos. O professor passa a ser um instrutor das atividades propostas pelo 
livro: “Ao professor compete dosar a matéria, assistir o aluno, quando solicitado, vericar o 
cumprimento das obrigações, esclarecer as dúvidas que surgirem, criar situações que possibilitem a 
exploração total dos assuntos, medir a todo instante o rendimento de cada aluno (orientar)” 
(FERREIRA, 1973, p. III, grifo do autor).

Ao professor cabe apenas orientar as instruções programadas no livro.  As expressões quando 
solicitado e que surgirem evidenciam o alto grau de independência do livro em relação ao contexto 
da sala de aula e do professor.

 Com relação aos textos, percebe-se uma coletânea de textos baseada em autores brasileiros 
consagrados, há presença de textos não-verbais – comunicação visual, embora não se encontre 
ênfase na exploração deles, e, ainda, uma tendência para o trabalho com as histórias em quadrinhos. 
Trabalha-se com a ideia de tendência porque não há unidades, por exemplo, para trabalhar com 
esses textos. Elementos de histórias em quadrinhos aparecem espalhados no transcorrer de algumas 
lições, assim encontra-se atividade em que é apresentada uma gravura – comunicação visual – 
solicitando que o aluno acrescente falas aos personagens. Os textos verbais que compõem o material 
são acompanhados sempre, em uma nota no nal deles, das referências dos dados bibliográcos dos 
autores. Os textos são sempre acompanhados do item “estudo das ideias”. O autor no início, na parte 
introdutória do livro, nas orientações ao professor, sugere que o aluno faça primeiro uma leitura 
silenciosa do texto para que possa compreendê-lo como um todo. Denota certa preocupação com o 
processo de compreensão e interpretação do texto.

 Para Razzini (2000, p. 112) a função instrumental do ensino da língua materna nesse período, 
articulada com as outras disciplinas que compunham o núcleo comum – Comunicação e Expressão, 
Estudos Sociais e Ciências – e atrelada a esse contexto a inuência da Teoria da Comunicação, esta 
inuenciada pelos meios de comunicação de massa, deslocava “o eixo da função ideológica, 
centrada até então no ensino do falar e escrever bem e corretamente, para a aprendizagem de 
diversas linguagens, centradas na ecácia da comunicação e na compreensão e apreciação da 
Cultura Brasileira”. Nesse sentido, para atender a nova realidade, o ensino da língua portuguesa e, 
consequentemente, seu forte aliado, o livro de didático, passaram a se valer cada vez mais de um 
número maior e variado de textos: excertos de textos literários, inclusive os da literatura moderna, aqui 
os autores da literatura brasileria, até os textos de jornais, revistas, quadrinhos, propagandas, dentre 
outros. A obra de Ferreira (1973) evidencia um germinar do contato do aluno com diferentes 
linguagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de criar um livro didático que substituísse o professor, tendo em vista a escassez 
de prossionais com a “massicação” do ensino, gerou mudanças na história do livro didático no país, 
promoveu novas formas de produção e, consequentemente, de uso desse objeto cultural. 

A obra se insere no momento de produção dos “modernos” livros didáticos, criados como 
produto da recém instalada indústria editorial de didáticos, com apoio das políticas educacionais, 
como a Colted. Nesse sentido, sua materialidade e seu conteúdo se modicaram, como se pode 
observar nas análises, tornando-se mais ativo, mais colorido, mais dinâmico, mais interativo, assumindo 
um papel mais protagonista, no processo de ensino-aprendizagem. 

Estudo Dirigido de Português foi uma obra importante dentro do cenário que demarcou uma 
nova fase para os livros didáticos no ensino da língua portuguesa, nos anos 1970. Essa obra apresenta 
um despontar de uma nova concepção de linguagem e do papel docente, este dependente do 
auxílio do livro didático para preparar as atividades diárias de sala de aula. Inserido na perspectiva 
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tecnicista, nessa nova relação livro-professor-aluno, o papel do docente é técnico, atuando como 
instrutor, intermediado pelo livro didático, que transmite um conhecimento técnico e objetivo. A forma 
como a obra se direciona ao aluno, via atividades, denota a autonomia do livro em relação ao 
professor. 

Pode-se dizer que os pressupostos teóricos que norteiam a obra em questão estão relacionados 
à tendência de compreender a linguagem como meio objetivo para a comunicação atrelada à 
Teoria da Comunicação. Soma-se a esse contexto os princípios do tecnicismo, o qual pressupunha que 
o estudo dirigido ou a instrução programada possibilitaria ao aluno alcançar objetivos de forma 
eciente e produtiva. 

Percebe-se que nesse material o colorido, ainda que timidamente, está presente, um 
diferencial, visto que o colorido não era uma característica dos livros didáticos. Além do colorido, 
outras alterações ocorreram nesse material, tais como uma coletânea baseada em autores brasileiros 
e uma sutil abertura para a presença das histórias em quadrinhos. Não há ainda estudos destinados a 
esse gênero textual, mas há a presença de seus elementos: os balões, os diálogos e o texto imagético. 
A gravura ou comunicação visual, assim caracterizada pelo material, está presente no livro com 
indicativos de tomá-la como um texto ao aceitá-la como possibilidade de estudos, talvez uma 
inuência advinda dos meios de comunicação de massa. Com relação aos estudos da gramática, os 
exercícios estão centrados nos treinos, via repetição de atividades, de estruturas linguísticas. 

NOTAS
1 Neste artigo destaca-se o livro didático Estudo Dirigido de Português, da 5ª, porque está diretamente ligado às 

investigações realizadas por Silva (2007) que buscou investigar a veiculação e uso dos livros didáticos de língua 

portuguesa no estado de Mato Grosso nos anos de 1970 a 2000. O exemplar analisado foi localizado nas 

bibliotecas particulares dos professores que trabalharam com a referida disciplina nos 70. Soares (2001) realiza 

uma análise de toda a coleção dessa obra.
2 A Lei 5.692/1971 estruturou o ensino em 1º Grau, com oito séries obrigatórias e 2º Grau, com três séries, com cursos 
prossionalizantes. Para esta pesquisa, focou-se no 1º grau, mais especicamente, no primeiro ano do segundo 
ciclo, denominado 5ª Série. 
3 Refere-se aqui à resolução CEF nº 8 e ao parecer CEF nº 853/71, aprovado em 12 de dezembro de 1971. Algumas 
modicações cam explícitas: a disciplina antes, pela lei 4024/61, denominada Português ou Língua Portuguesa 
passa a denominar-se Comunicação e Expressão, para as séries iniciais, do ensino de 1º grau e, para as séries 
nais, Comunicação em Língua Portuguesa. Ainda no transcurso da lei, novos objetivos foram apresentados para 
o processo de ensino e de aprendizagem, um deles, era o de que a educação estaria voltada para a 
qualicação do trabalho, assim, a língua estaria a serviço dessa qualicação, também, estabelecendo, que seu 
ensino deveria ter a função instrumental. Os livros destinados ao ensino da língua portuguesa, publicados nos 
anos 70, já se apresentavam com essas adequações, para atender a nova lei que regulamentava a educação. 
Nos livros dessa época era comum, por exemplo, vir estampada na capa o enunciado Comunicação e 
expressão, seja como nome da obra seja para mencionar que estavam adequados à nova lei. O livro de 
Reinaldo Mathias Ferreira, Estudo dirigido de Português, como os da década anterior, não apresentava essas 
adequações. Segundo Soares (2001), percebe-se que a partir de então, uma nova concepção de professor e 
aluno-leitor desponta nos livros didáticos destinados ao ensino da língua.
4 Aqui se entende o “balão” como recurso gráco utilizado para compor as estruturas comunicacionais ou de 
pensamento das histórias em quadrinhos, no contexto da estória, entre os interlocutores pertencentes a ela.
5 Chartier (1990) chama a atenção para diferenças primordiais entre texto e impresso, entre o trabalho de escrita 
e a fabricação do livro os quais não devem ser esquecidas na e para a produção de sentido do texto – neste 
caso o livro didático – pelos leitores. O autor esclarece que não existe nenhum texto fora do suporte que o 
possibilite a ler, dessa forma todos os textos estão passíveis de alterações de sentido em razão das formas através 
das quais chegam aos leitores, porque ele considera a possibilidade de existir interferências nas leituras quando 
os dispositivos decorrentes da passagem do texto ao impresso, ao livro, são ativados. Esses dispositivos são 
ativados pelas decisões editoriais, por exemplo, que podem desencadear outras leituras que não as pretendidas 
pelo autor. Realiza-se esse destaque porque nem tudo o que está escrito no livro pode ser de autoria do próprio 
autor, mas, por uma estratégia editorial para atingir os leitores, pode ser de autoria dos editores, por exemplo. No 
campo Introdução no livro Estudo Dirigido, parte destinada especicamente aos professores, uma vez que ali 
estão presentes as orientações teóricas e metodológicas que sustentam o referido material, não há uma 
indicação especíca da autoria desse campo, ou seja, das orientações. No entanto, leva-se em consideração a 
formação acadêmica do autor, Professor de Didática Especial de Português do Centro de Educação da 
Fundação Universidade Estadual de Londrina e a sua atuação como Professor de Português do Colégio Estadual 
de Aplicação e do Ginásio Estadual “José de Anchieta” de Londrina, assim como a referência expressa na nota 
introdutória de que o material fora escrito depois de muitos anos de contato estreito com alunos e professores, 
resultado de seu trabalho nesses espaços para se corroborar com Soares (2001) a respeito da atribuição ao autor 
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do próprio livro ao campo Introdução apresentado na obra. Magda Soares realiza um estudo da coleção inteira 
destinada às 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino de primeiro grau. 

6 Um estudo mais detalhado dessas orientações apresentadas pelo autor seria capaz de apontar com mais 

riqueza de informações algumas concepções como: a de professor e sua tarefa de ensinar, a de professor-leitor, 

concepção de educação, da própria função do livro didático e a concepção de aluno e aluno-leitor. 

7 O que se percebe, também, é que se realizar uma análise mais detalhada desse tópico e, também, das próprias 

provas sugeridas pelo autor, é possível apontar caminhos para como se compreendia a avaliação no contexto 

educacional, naquele presente histórico.
8 Neder (1992) investiga concepções de linguagem, as quais denomina de tendência, assim como faz uma 
análise das teorias subjacentes às gramáticas utilizadas como base para o ensino da língua na sala de aula ou 
que dão base para esse ensino e, ainda, apresenta uma análise da forma como se organiza esse ensino baseado 
nessas gramáticas. Assim, ela apresenta as concepções de linguagem e as relaciona com o tipo de gramática e 
o tipo de ensino que as sustentariam: primeira tendência – linguagem como expressão do pensamento – 
relacionada com a gramática do tipo 1 e com o ensino tradicional ou prescritivo; segunda tendência – 
linguagem como meio objetivo para a comunicação – relacionada com a gramática do tipo 2 e com o ensino 
descritivo; seguida da terceira tendência – linguagem como processo de interação verbal relacionada com a 
gramática do tipo 3 e com o ensino produtivo. Maiores informações ler Neder (1992).
9 A estrutura profunda, como escreve Chomsky, não é jamais ambígua, ela não está representada diretamente 
na forma do signo linguístico, ela é abstrata. Ao passo que a estrutura supercial pode ser ambígua. As estruturas 
profundas projetam-se sob a forma de estruturas superciais mediante uma série de operações formais, ditas 
“transformações gramaticais”. Mais informações sobre o assunto ler: Lopes (s/d).
10 A gramaticalidade seria entendida como tudo o que atende às regras de funcionamento da língua de acordo 
com determinada variedade linguística, ao passo que a agramaticalidade compreende as estruturas 
linguísticas impossíveis atestadas em quaisquer dialetos do português. Maiores informações ver: Travaglia (2001), 
Lopes (s/d), Jakobson (s/d)
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi de reetir sobre como se processam na escola as 
relações entre alunos/as e professores/as gays, travestis e lésbicas. Essas análises 
são parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação que teve como foco a 
constituição identitária e prossional de professores/as gays, travestis e lésbicas; 
embasada nos conceitos de identidade e diferença e, principalmente, na 
teoria queer. Metodologicamente, a pesquisa se estruturou sob quatro fontes: 
análise bibliográca, documental, entrevistas e questionários. Constatamos que 
o fato de serem docentes não amenizava a exposição desses sujeitos à 
agressão manifestada por alunos/as em decorrência de suas identidades 
sexuais e de gênero, assim como, a tentativa de manter essas identidades no 
anonimato contribuía para a manutenção de um aparato de controle social, 
armando a repugnância da prática afetivo-sexual entre pessoas do mesmo 
gênero, mantendo em lugares seguros o patriarcado e o heterossexismo. 

Palavras-chave: Docência. Homofobia. Alunos/as. 

ABSTRACT
The objective of this study was of reect about as is prosecuted in the school the 
relations between students and professors gays, transvestites and lesbians. Those 
analyses are part of a research of Master in Education that had like focus the 
constitution identitary and professional of professors gays, transvestites and 
lesbians; based us concepts of identity and difference and, mainly in the theory 
queer. Methodologically, the research was structured under four springs: 
documentary, bibliographical analysis, of interviews and of questionnaires. We 
establish that the fact of they will be educational did not brighten up the 
exposition of those subjects to the aggression manifested by students in 
consequence of their sexual identities and of kind, as well as, the attempt of 
maintain those identities in the anonymity contributed to the maintenance of the 
apparatus of social control, afrming the repugnance of the practical 
affectionate-sexual one between persons of the same kind, maintaining in 
dependable places the patriarchate and the heterosexismo.

Keywords: Teaching. Homophobia. Students.
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INTRODUÇÃO 

D
esde sua criação, ocupando um lugar representativo como instituição social, a escola tem 
como objetivo o ensino, a aprendizagem e a manutenção dos diversos valores que 
constituem a sociedade em que ela está inserida.  Dentre seus valores, a forma como homens 

e mulheres devem viver suas sexualidades e construir seu gênero constituem-se de aprendizados 
naturalizados e muitas vezes imperceptíveis, desde que as formas aceitáveis socialmente dessa 
vivência e construção não tenham suas fronteiras ultrapassadas ou em trânsito.   

Concebemos a sexualidade como inserida na condição humana de forma ontológica, ou 

seja, é uma manifestação inerente a todos e a cada ser humano em particular, sendo uma das 

dimensões privilegiadas de sua manifestação subjetiva, histórica e social (NUNES; SILVA, 2000). A 

sexualidade também pertencente ao campo político, ela “[...] é 'aprendida', ou melhor, é construída, 

ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos”. (LOURO, 1999, p. 11). 

Ancorados nas contextualizações de Judith Butler (2003), concebemos o gênero como uma 

construção cultural negando que ele seja aparentemente xo como o sexo ou um resultado casual 

denido por sua estrutura biológica, assim como nega a possibilidade de compreender o sexo apenas 

como um dado da natureza. Para a autora, sexo foi desde sempre, gênero; porque matizado pelo 

discurso. Com isso, abre-se espaço para pensar o gênero como a interpretação múltipla do sexo, ou 

ainda, os signicados culturais assumidos pelos corpos sexuados, não decorrendo de um sexo 

propriamente dito, mas considerando que “[...] a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade 

radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos”. (p. 24). 
Dentro desta perspectiva, o objetivo deste estudo é de reetir sobre como se processam no 

cotidiano escolar as relações entre alunos/as e professores e professoras gays, travestis e lésbicas. 
Essas análises são parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação realizada nos anos de 2007 e 
2008, cujo objetivo foi compreender e problematizar aspectos da constituição identitária de 
professores e professoras que transitam pelas fronteiras das sexualidades e do gênero. Interessou-nos  
saber o que esses sujeitos que se auto-identicam como gays, travestis e lésbicas contavam de suas 
histórias de vida e o lugar ocupado pela prossão docente nesse processo, principalmente quando 

1
suas identidades sexuais e de gênero  eram evidenciadas e signicadas pelos diversos atores que 
compõem a escola, sobretudo o corpo docente. 

Teoricamente, a pesquisa está embasada nos conceitos de identidade e diferença, nos 
aspectos históricos com relação à (re) construção das identidades sexuais e de gênero e, 
principalmente, nas reexões elaboradas pela teoria queer. Essa teoria, estruturada sob uma 
perspectiva pós-identitária, propõe-nos pensar as identidades que se constituem a partir das 
diferentes manifestações das sexualidades e do gênero por suas ambigüidades, multiplicidade, 
uidez e, construir novos enfoques com relação à cultura, o conhecimento, o poder e a educação 
(LOURO, 2004).

Como aponta Guacira Louro (2004), questionar o binarismo heterossexualidade/ 
homossexualidade    é um dos princípios básicos da teoria queer, mas não signica enfatizar somente 
as identidades homossexuais; é essencial visualizar, analisar e contextualizar o campo geral em que 
todas as identidades (sexuais, gêneros, raciais, classes) são construídas, percebendo-as necessárias e 
inter-relacionadas, constituindo uma realidade complexa e em constante movimento. Para Tomaz T. 
Silva (2007), seria ultrapassar as hipóteses da construção social da identidade, radicalizando a 
possibilidade de se transitar por entre as fronteiras identitárias, assim como desencadear o 
cruzamento das mesmas.  

Como metodologia, além das fontes bibliográcas, utilizamos a análise de entrevistas, de 
questionários e de documentos ociais que abordam a inserção das discussões sobre sexualidades e 
gênero no contexto escolar. As entrevistas realizadas com seis professores e professoras, sendo três 
gays, duas travestis e uma lésbica, são o foco principal do estudo. Esses sujeitos desempenhavam a 
prossão docente nas séries entre a fase introdutória e o pré-vestibular, em escolas das redes 
municipal, estadual e privada da cidade de Uberlândia-MG no período em que realizamos a 
pesquisa. Com as entrevistas, buscamos identicar como esses/as docentes construíram suas 
trajetórias de vida desde a relação na família, passando pela escola, pela universidade, até a 
denição e atuação prossional como docente. Nesses contextos, enfatizamos, principalmente, 
como suas identidades sexuais e de gênero se inseriam nessas construções.  

Os questionários foram aplicados em três escolas da rede municipal nas quais três desses 
sujeitos trabalhavam no segundo semestre de 2007. A utilização desse instrumento permitiu-nos 
identicar as concepções de setenta e três educadores/as sobre sexualidades e (homo) sexualidades 
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e o lugar da escola como um espaço para se inserir e contextualizar essas questões. Os/as setenta e 
três docentes envolvidos nesta fase da investigação se encontravam com idade entre 25 e 45 anos 
(74%), eram, em sua maioria, do gênero feminino (91,8%), de identidade sexual heterossexual (94,5%), 
casados/as (52%) e de cor branca (63%). 

Em decorrência do nosso objetivo de compreender e problematizar aspectos da constituição 
identitária de professores e professoras gays, travestis e lésbicas investimos na armativa de que sua 
presença na escola provoca, em algum momento, questionamentos com relação às restrições para 
se discutir a diversidade sexual e de gênero na escola. Com isso, pareceu-nos importante analisar os 
documentos ocias que contemplavam (homo)sexualidades e gênero como conteúdos a serem 
trabalhados no contexto escolar, para identicarmos que tipo e o nível de respaldo legal envolvia essa 
discussão. Cinco documentos foram analisados: os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), PCN-10; 
o Manual do Multiplicador Homossexual (1996); o folder A travesti e o educador: respeito também se 
aprende na escola (2001); o Programa Brasil Sem Homofobia (2004); e a cartilha Educando para a 
Diversidade: como discutir homossexualidade na escola (2005). 

Retomando o foco deste artigo - reetir sobre como se processam no cotidiano escolar as 
relações entre alunos/as e professores e professoras gays, travestis e lésbicas -, discutiremos, 
inicialmente, sobre os aspectos históricos, sociais e culturais denidores da homofobia e, em seguida, 
apresentaremos as análises realizadas a paritr do material empírico construído pelas entrevistas e, em 
alguns momentos, entrecruzadas pelo conteúdo dos quesionários. 

UMA PATOLOGIA SOCIAL: A HOMOFOBIA
Preconceitos e discriminações têm acompanhado a história da homossexualidade e a aversão 

social destinada a essa manifestação afetivo-sexual foi denominada cienticamente como 
homofobia. O termo foi criado pelo psicólogo George Weinberg em 1971, resultado da união de duas 

2palavras gregas phobos (fobia) e o prexo homo (remetendo à palavra homossexual) . Para Bruce 
Hilton (1992), a homofobia é uma doença contagiosa universal que nos acomete desde criança e 
tem como principal transmissor a pessoa adulta. Culturalmente considerada natural, faz com que sua 
presença em nós seja imperceptível.  Seus efeitos vão do desagrado à fúria, do julgamento à 
obsessão e, em estágios mais virulentos, faz com que nos Estados Unidos uma média de cem 
homossexuais sejam assassinados anualmente, e ainda, que outras mil pessoas ataquem gravemente 
homossexuais resultando em sua hospitalização. Foi também constatado por um estudo feito pelo 
governo federal dos Estados Unidos que o suicídio entre adolescentes homossexuais é de duas a três 
vezes mais freqüente comparado a adolescentes não homossexuais.

Algumas referências teóricas são unânimes na armativa de que a homofobia seja uma 
doença anti-social comparada ao machismo e o racismo. O Manual do Multiplicador Homossexual 
(1996) ressalta que a cura da homofobia se dá com a informação e a punição das pessoas que 
desrespeitam os direitos humanos dos homossexuais.

3
De acordo com o Relatório anual 2005 realizado pelo Grupo Gay da Bahia  sobre os 

assassinatos de homossexuais no Brasil, entre os anos de 1963 e 2005 foram registrados 2.582 
assassinatos de gays, lésbicas e travestis, alcançando os valores mais expressivos em 2004 com o 
registro de 158 assassinatos e o menor índice em 2005 com um total de 81.  Dos assassinatos no ano de 
2005, 56 eram gays, 24 travestis e uma era lésbica e a maior incidência desses crimes se deu nas duas 
grandes capitais do país, 12 no Rio de Janeiro e 9 em São Paulo. 

Não nascemos com aversão à homossexualidade, tal aversão é um aprendizado que varia de 
acordo com a cultura de cada sociedade. Encontra-se em registros históricos que a primeira lei anti-
homossexual foi aprovada na Inglaterra no ano de 1553 e que o bispo John Atherton foi a primeira 
pessoa naquele país a ser enforcada por ser homossexual (HILTON, 1992). Segundo Trevisan (2004), a 
prática homossexual era condenada à morte na Europa até 1810 e no Brasil essa lei persistiu até 1830. 
A partir desse período, foi-lhe atribuída pena de prisão quando praticada em público, delito que se 
referia a “ofensa à moral e aos bons costumes”, “crime contra a segurança da honra e a honestidade 
das famílias” ou “ultraje público ao pudor”, permanecendo com mínimas alterações nos Códigos 
Penais brasileiro dos anos de 1890, 1964 e 1967.

 Ao mesmo tempo, encontramos registros de tribos norte-americanas em que seus 
homossexuais, denominados/as berdaches, eram considerados pessoas extremamente sábias e 
importantes conselheiras nas tomadas de decisões. Há referência dos/as berdaches no estudo de 
Gregersen (1983) e Fry e MacRae (1985). Esses últimos fazem uma descrição detalhada dos/as 
berdaches inclusive contam como eles/as foram obrigados/as pelos colonizadores europeus a se 
ajustarem ao gênero correspondente de seu sexo biológico. 
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Diversas razões constroem-nos culturalmente homofóbicos. Hilton (1992) nos aponta nove 
aspectos que justicam essa armativa. Os discursos que nos rodeiam desde criança é o primeiro 
deles. O silêncio dos pais e a relutância em falar sobre determinados assuntos é percebida pela 
criança e os julgamentos, as piadas e palavras ásperas referidas a certos tipos de pessoa ensinam a 
quem se deve ou não respeitar. “Na escola, muito tempo antes de termos qualquer idéia do que seja 
lésbica, gay ou homossexual, aprendemos que é permitido ridicularizar os homossexuais”. (p. 29).

A resistência humana em aceitar o diferente, principalmente no processo de construção de 
nossa localização no mundo é o segundo aspecto.  O terceiro refere-se à forma como as informações 
que transitam socialmente a respeito da homossexualidade são seletivas e negativas. Os meios de 
informação noticiam “assassino gay”, “tarado gay”, etc.; em notícias do mesmo cunho que se refere 
a heterossexuais, a orientação sexual não é evidenciada (HILTON, 1992).

O quarto aspecto seria o machismo que, apesar das tentativas de converter essa situação, a 
desvalorização feminina persiste como uma das principais tendências do pensamento ocidental. 
Hilton (1992) enfatiza que o aspecto mais questionável da homossexualidade, sobretudo para os 
homens, seria a possibilidade do papel sexual culturalmente destinado à mulher ser assumido por um 
homem. 

Generalizar o pensamento com relação à homossexualidade é o quinto aspecto. O fato é que 
se analisa toda a complexidade de uma relação amorosa entre duas pessoas restringindo-a a união 
de dois órgãos genitais, ou seja, discute-se sobre partes e não sobre pessoas. Esse enfoque distorce e 
banaliza as relações e ignora realidades como compromisso, lealdade e ternura. Conceituar a 
homossexualidade como “estilo de vida” ou “preferência sexual” consiste numa forma pejorativa de 
usar as palavras para denominar as práticas sexuais de lésbicas e gays, já que, sob um prisma 
cientíco, o desejo afetivo-sexual não pode ser mais denido como escolha. Falamos aqui do sexto 
aspecto apontado por Hilton (1992). 

O sétimo aspecto apresentado pelo autor se refere à necessidade que as pessoas têm de 
respostas simples sobre o que está mudando constantemente no mundo, independente de qual seja 
ou o que possa desencadear essa resposta. O oitavo aspecto refere-se à forma como o anonimato 
faz, em muitos casos, da homossexualidade uma questão abstrata, levando gays e lésbicas a ocultar 
suas identidades sexuais sendo deslocados da condição de pessoa e alimentando a homofobia 
social.

A última razão da construção da homofobia representa nossa diculdade de lidar com a 
sexualidade no aspecto geral, alimentada principalmente pela religião que recusa o sexo como um 
de seus princípios sociais. De maneira geral, os escritos da Igreja primitiva não manifestaram interesse 
com a ética sexual, esse fato aconteceu entre os três primeiros séculos da era cristã quando a Igreja 
distendia suas relações com o Império Romano, absorvendo suas normas sexuais rígidas e o ódio ao 
corpo.

Os romanos haviam se apegado de uma antiga idéia dos gregos e zoroastristas. Corpo e 
mente são antagônicos. A mente é boa, o corpo é ruim. O pensamento é bom, a paixão é 
ruim. O homem (racional) é bom, a mulher (emocional) é ruim. A abstinência é boa, ceder 
às sensações sexuais é ruim (HILTON, 1992, p. 40).

Essas razões justicam essa longa caminhada para poder acreditar no corpo como parte 
essencial de nosso próprio ser, mas, como adverte Hilton (1992), as idéias antigas ainda permanecem 
no imaginário social e, diante de dezesseis séculos de ambivalências, não admira que seja tão 
problemático em nossa sociedade lidar com a mais complexa ambigüidade da sexualidade: a 
homossexualidade.  

Com isso, acreditamos na relevância de se contextualizar as tensões produzidas na sociedade 
pela homossexualidade, anal, ela desestabiliza os princípios históricos, sociais e culturais pelos quais a 
condição humana foi rigidamente constituída, evidenciando que homens e mulheres, em meio a suas 
vivências das sexualidades e a construção de seu gênero, constroem-se socialmente e através de um 
constante jogo de forças ou, em outras palavras, por contraposições das diversas identidades sociais. 

Funcionando como uma das principais instituições sociais, a escola efetiva-se como um desses 
espaços nos quais aquelas sexualidades e aqueles gêneros - que não estão em consonância com os 
princípios da heterossexualidade e do binarismo homem/mulher - podem causar desconfortos e 
tensões nas relações cotidianas estabelecidas entre os sujeitos que a integram. As análises realizadas 
neste estudo conrmam essa armativa. 
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AS MARCAS DA HOMOFOBIA NA RELAÇÃO DISCENTE/DOCENTE�

De acordo com a abordagem de Hilton (1992) discutida acima, a homofobia é construída 
desde a infância, período em que a criança aprende inicialmente pela educação dos pais a quem se 
deve ou não respeitar. Louro (1999) conrma essa armativa: “Meninos e meninas aprendem, 
também desde muito cedo, piadas e gozações, apelidos e gestos para dirigirem àqueles e àquelas 
que não se ajustam aos padrões de gêneros e de sexualidade admitidos na cultura em que vivem”. (p. 
29). Segundo a autora, a simpatia para com sujeitos homossexuais torna-se resistente, evidenciando a 
aproximação a esses sujeitos como uma forma de adesão a essa prática ou identidade, efetivando 
nas diversas instâncias sociais e em que a escola seria uma delas, a concepção da homossexualidade 
como um fator contagioso.  

Os relatos dos sujeitos de nossa pesquisa conrmam as considerações de Hilton (1992) e Louro 

(1999). Deniram a homofobia como uma construção que se inicia na família e, que dependendo da 

forma como a escola lida com esse conhecimento cultural, o estigma em relação às pessoas que 
4transitam pelas fronteiras das sexualidades e do gênero torna-se mais consistente. Brenda , travesti, 

explicita esse fato em seu relato:

Muitas vezes o problema não está no aluno, mas na família dele. Muitas vezes o aluno não 
é homofóbico, ele se torna porque os pais são e embutem essa característica nele. Muita 
coisa da nossa personalidade nós absorvemos dos pais, eles são os exemplos. Se eles 
questionam, o lho também vai questionar. Se eles são contra, os lhos também serão. 
Não estou dizendo que todo mundo deva abrir sua mente, mas a pessoa tem que 
aprender a respeitar. Você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar.  Está na 
Constituição (Brenda, dezembro de 2007).

O machismo foi o principal aspecto que emergiu de maneira direta ou indireta no relato dos 

sujeitos quando falaram dos obstáculos na relação com os/as alunos/as por conseqüência das suas 

identidades sexuais e de gênero. Associado à construção familiar e cultural é notável a recusa para 

com o professor homossexual e principalmente por alunos, do gênero masculino. Das oito situações 

de discriminação manifestadas por alunos/as contra docentes homossexuais relatadas pelos/as 

docentes que responderam ao questionário da pesquisa, sete referiam-se a professores homossexuais 

e uma a ambos os gêneros. No entanto, o número de situações de agressões verbais elencadas por 

Fernando de que vivenciou por parte de alunos foi superior às apresentadas nos questionários. 

Comentou sobre essas manifestações agressivas como uma vivência freqüente:

Aconteceu até esse ano, no noturno, estava saindo da sala da sexta série. Ao lado dessa 

sexta série tinha uma quinta série, aí, num intervalo, mudança de uma sala pra outra, 

esses meninos que nem eram meus alunos estavam dizendo: “Ah, o professor é viado, o 

professor é gay, professor é boiola” (Fernando, junho de 2007).

A professora Marina foi enfática quando a perguntamos quem causava maior estranhamento 

aos alunos/as: o professor gay ou a professora lésbica?

Sem dúvidas, o professor, isso é nítido. Eu percebo que o adolescente passa por uma 
auto-armação da sexualidade, ele quer se provar homem, se armar como homem, 
[...] eu sinto que a presença do professor homossexual incomoda o aluno adolescente, 
aquele que está em fase de formação da sua identidade sexual (Marina, agosto de 
2007).

No estudo de Paredes, Oliveira e Coutinho (2006) com alunos/as das escolas públicas da 

cidade de Cuiabá a recusa à homossexualidade masculina manifestada por adolescentes do gênero 

masculino foi evidenciada quando as autoras analisavam os conteúdos das falas dos sujeitos 

referentes às possibilidades de comportamentos sexuais de gênero: “Reportavam-se ao modelo ideal 

de homem, exigido como aquele másculo, forte, provedor, viril, como é visto pelo modelo tradicional; 

e, ao de mulher como aquela que mantém o ideal de procriação.” (p. 83). O estudo realizado por 

Abramovay, Castro e Silva (2004) também evidenciou essa armativa. Constataram que a agressão 

física contra homossexuais foi indicada como um tipo de violência pouco representativa para os 
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adolescentes do gênero masculino que participaram da pesquisa:

Quando solicitados a indicar cinco das formas mais graves de violência, rapazes e 
moças selecionam os mesmos itens, mas com uma singular exceção: a questão da 
agressão a homossexuais. Bater em homossexuais é classicado pelas jovens como a 
terceira violência mais grave, enquanto que para os rapazes ela ocupa a sexta posição 
(p. 303, grifos no original).

Para maioria dos sujeitos a presença da professora homossexual na escola não causava 

estranhamentos aos/às alunos/as. Segundo Fernando, se os/as alunos/os faziam algum tipo de 

comentário sobre as professoras lésbicas seria indiretamente, diferente do que acontece com ele e 

outros professores gays que conhecia. Marina esclareceu que no universo feminino não existe a 

necessidade de uma autoarmação da feminilidade, conseqüência disso a relação entre o/a 

aluno/a com a professora homossexual acontece de maneira tranquila: 

 [...] porque o adolescente tem muito medo de ser rotulado como gay, ca se auto-
armando que ele é macho, que ele é macho, falando cinqüenta vezes que ele é 
macho, agredindo o colega para mostrar sua masculinidade. A mulher não, a mulher é 
muito tranqüila, é carinhosa com as colegas, carinhosa com a professora, então, ela 
não ca se auto-armando que é mulher (Marina, agosto de 2007). 

João comunga da opinião de Marina. Renato conrmou a tranquilidade com que a presença 

de professoras lésbicas acontece no contexto escolar apontando até um processo de invisibilidade 

desses sujeitos, fato também evidenciado por Rogéria que armou não perceber a presença de 

professoras lésbicas, mas acreditava que sua relação com alunos/as ocorresse sem conitos. Essas 

percepções remetem-nos a um dos aspectos da construção cultural do lesbianismo que, estando 

diretamente relacionada à inferioridade historicamente atribuída ao gênero feminino, atribui para as 

manifestações afetivo-sexuais entre mulheres a condição da invisibilidade social (SWAIN, 2007).

Brenda diverge da opinião dos demais sujeitos, armou nunca ter atuado prossionalmente 

com professoras lésbicas, mas, para ela, esses sujeitos são vítimas de maior discriminação por parte 

dos/as alunos/as comparado aos professores gays que, de acordo com sua percepção, ganham 

espaço na escola com o passar do tempo.  Sua opinião parece representar a concepção da 

negação social do lesbianismo como uma prática humana em que as lésbicas são consideradas uma 

caricatura masculina ou a representação da mulher frustrada, desprovida de beleza e feminilidade 

(SWAIN, 2007).

Sobre a recusa permanente da homossexualidade masculina, todos os relatos apontam para a 

predominância do modelo grego de sexualidade apresentado por Weeks (1999) e evidenciam a 

heteronormatividade como denidora das atribuições históricas, sociais e culturais de gênero 

representadas na concepção patriarcal de sociedade ocidental a qual estamos inseridos. 
Glorianne Lek (2005) dene o patriarcado como um sistema de poder estruturado pela hiper-

valorização do masculino com relação ao feminino, ou seja, a identidade de gênero é o fator 
denidor da valorização da condição humana que, em função do sexo biológico, os seres humanos 
são divididos em dois grupos sociais de gênero cada qual com papeis a cumprir e poderes pré-
determinados. Neste sentido, a autora arma que quando um homem se feminiza é, em geral, 
castigado socialmente. Esse processo de repressão da homossexualidade, sobretudo da masculina, 
representa uma dinâmica de poder culturalmente construída e de manutenção do sistema de 
valores patriarcais que, para Lek (2005), torna-se ameaçado pela adoção de atitudes ou condutas 
femininas por homens, porque, de certa forma, exprime a possibilidade de eqüidade entre os gêneros.

Neste contexto, retomamos as reexões realizadas por Hilton (1992) que arma ser a 

desvalorização da feminilidade uma das principais tendências do pensamento ocidental, sendo suas 

palavras coniventes com a problemática em questão:

Assim, não deve ser surpresa que, para muitos homens, o aspecto mais questionável do 
homossexualismo masculino é que um dos homens pode – mas não necessariamente - 
assumir um papel “feminino”. Um homem rebaixando-se deliberadamente, agindo como 
uma mulher! Também não deve constituir surpresa o fato de que pais sentem-se muitíssimo 
mais ameaçados do que as mães pela idéia de ter um lho homossexual. O estereótipo de 
um homem efeminado – ou, pior ainda, de um homem sendo o parceiro passivo 
(feminino) num ato sexual – é o suciente para deixar com pressão alta qualquer homem 
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heterossexual norte-americano que adora futebol, musculação e armas de fogo (HILTON, 
1992, p. 34-35, grifos do autor). 

 A postura enérgica de Renato perante os/as alunos/as evitava que sua identidade sexual fosse 

questionada por eles/as. A efetiva participação em atividades culturais do movimento negro em 

Uberlândia que lhe proporcionava popularidade, tornando-o conhecido nas escolas em que 

trabalhou, foi também uma justicativa apresentada sobre essa questão. No entanto, algumas 

situações de estranhamento por parte de alunos/as por causa da sua identidade sexual já ocorreram 

em espaços da escola, mas que, em sua opinião, não podem ser classicadas como agressão:

Com alunos, pode ser que um aluno que não seja de minhas turmas, lá na hora da saída, 
“olha o professor boiola”. Aquilo também você ignora. Os outros mesmos já chamam a 
atenção dele, amanhã já não acontece isso mais, que, para mim, eu considero 
também normal. Até mesmo você olhar a pessoa não como simplesmente um objeto, 

mas como alguém que pode, amanhã, ser seu professor (Renato, agosto de 2007).

Brenda não apontou obstáculos na relação com os/as alunos/as de nenhuma escola em que 

trabalhou. No primeiro encontro com suas turmas costuma esclarecer os aspectos de sua identidade 

de gênero e demarcar os limites das relações que serão estabelecidas. Mencionou manter laços de 

respeito e afeto com seus/as alunos/as:

Piadinha em sala de aula, se ocorrer, é no primeiro dia, coisa que não ocorre, porque 
quando entro pela primeira vez na sala de aula gasto quase quinze minutos explicando 
quem eu sou, o que faço e o que z. “Estão aqui as normas, me respeite e eu te respeito.” 
E tem um respeito muito grande. Eu sempre adoto uns três ou quatro, que grudam no 
meu pé literalmente. Você puxa, não adianta, e graças a Deus, vamos supor, numa sala 
de 40, quando eu não agrado a todos, desagrado um ou outro, no máximo dois (Brenda, 
maio de 2007). 

Os relatos de Renato e Brenda nos conduzem a outro campo da discussão: Quais as estratégias 

que esses sujeitos adotam quando suas identidades sexuais e de gênero são questionadas pelos/as 

alunos/as dentro da escola? Para Fernando, João, Rogéria e, como explicitou Brenda acima, o 

assumir-se e questionar seu lugar como pessoa humana e prossional desencadeiam, na maioria dos 

casos, um processo de acomodação das agressões e até mesmo o estabelecimento de novos laços 

na relação entre os sujeitos. A intervenção imediata é a estratégia utilizada por João nos momentos 

em que sua identidade sexual é questionada de maneira pejorativa, desencadeando um processo 

de reexão sobre o papel do professor, do aluno e sobre a agressão ocorrida. A intervenção que 

realizou com um aluno do primeiro ano colegial recém-chegado à escola que trabalhava foi um 

exemplo claro:

Esse aluno foi muito bem acolhido, muito bem recebido, a turma também e, após duas 

ou três aulas, num momento que eu estava dando aula e passei a explicação no 

quadro, no que eu z o movimento de virar para o quadro, eu percebi quando ele 

chegou próximo ao colega do lado e lhe disse: “Esse cara é viado.” Eu percebi e é um 

tipo de oportunidade que eu não perco, não perco. Naquele momento, me virei para 

ele e disse: “Não era bem esse o termo que eu gostaria que você se referisse a mim, mas 

já que foi esse o termo que você usou e, é assim que você pensa, sou mesmo e isso não 

lhe diz respeito. Eu quero saber se eu sou um professor de Química competente ou não. 

Isso sim lhe interessa. Daí para frente, nada mais te interessa.” Ele respondeu: “Não, por 

favor, me desculpe, não era isso que eu queria dizer.” Eu falei: “Depois, se você quiser e 

achar necessário, podemos conversar.” E foi o que aconteceu. A aula acabou e ele veio 

conversar e me pediu desculpas. Disse-lhe que isso não interessava mesmo, nós 

fechamos a discussão e pronto. Hoje, talvez, ele seja um aluno que eu vou chegando na 

sala e ele está na porta para me receber. O quadro está sujo, ele é o primeiro a apagar. 

Então, você tem que educar também, você não pode agir de forma passiva: “Oh, 

nossa, ele sabe de tudo.” E daí? Em que isso vai afetar o nosso trabalho? (João, agosto 

de 2007).
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As relações de poder e resistência estão expressas neste relato. Um poder legitimado histórico, 

social e culturalmente à identidade consagrada como a única e possível que lhe permite desprezar e 

depreciar a identidade concebida como inferior ou anormal. No entanto, a partir da resistência 

manifestada por João, esse poder se desloca e se desestabiliza impondo a estruturação de novas 

formas de representações de poder. 

Assim como João, Rogéria apontou que os alunos ingressantes na escola, principalmente do 

primeiro ano do ensino médio, são os que manifestam maior estranhamento com relação a sua 

identidade de gênero, chegando até mesmo a inuenciar outros alunos com os quais mantinha uma 

convivência tranquila: 

Quando eu pego um aluno que nunca me viu, aí começa aquelas piadinhas: “Ah, o 
professor boiola. Ah, o professor viado. Ah, o professor está virando mulher.” E, se for um 
aluno líder dentro da sala de aula, como eu já tive, ele não me conhecia e me odiava, 
tinha pavor da minha cara. Então, até aquele aluno que tinha uma admiração por mim 
se afastou por causa desse aluno que era líder. Aquela faixa de 14 e 15 anos eles têm 
uma armação muito grande da sexualidade deles, querem provar que são homem de 
qualquer forma. O fato de ter amizade com uma “bichona”, como eles falam, boiola, 
gay, poderia inuenciar na masculinidade deles, mas é só isso, passando essa fase dos 
15, 16 anos, eles voltam a conversar normal (Rogéria, julho de 2007). 

�
Como já foi abordado linhas atrás, a professora homossexual não desencadeia a mesma 

atenção para os/as alunos/as como ocorre com o professor homossexual, no entanto, Marina relatou 
que alunos/as já lhe perguntaram sobre sua identidade sexual e em nenhuma situação foi de forma 
agressiva. Segundo ela, a abertura para esse diálogo somente ocorreu e ocorre quando o interlocutor 
é um/a aluno/o maduro/a e que com o/a qual tenha um bom relacionamento: 

Com os adolescentes eu não entro muito em detalhes, mas, é assim: “Você tem 
namorado? Você gosta de homem? Não sei o que.” Eu levo na brincadeira. Sou 
autêntica, assumida, não co escondendo, mas, não sou de car expondo demais para 
os alunos. Para os colegas sim, mas para os alunos eu não gosto muito de me expor. 
Reservo-me o direito de ter minha vida, como muitos professores heteros o fazem. Não 
gostam de car falando muito de família, lhos, vida particular. Eu não sou muito de falar. 
Nem prossionalmente eu exponho minha vida particular (Marina, agosto de 2007).

Semelhante a postura de Marina, Renato nos relatou que nunca se assumiu perante seus/as 
alunos/as mesmo que, por diversas vezes, tentassem de maneira indireta levá-lo a falar. Segundo ele, 
a identidade sexual do professor não faz parte do conteúdo do currículo escolar a ser transmitido:

Mas eles sabem da sua opção e é sempre aquela coisa assim, talvez por você ser mais 
velho: “Você não é casado professor?” “Não!” “Por que você não casou ainda?” “Eu 
ainda não me casei.” Aí, tem sempre aquela perguntinha: “E professor, esse negócio de 
você não casar, hein?” Mas nunca fazem a pergunta diretamente: “Professor, o senhor é 
homossexual? O senhor é gay?” Não, isso aí, nunca. [...] Na verdade, eles não querem 
me apontar, eles querem ouvir da minha boca. Apontar-me, seria, de certo modo, 
agredir aquela gura do professor. Às vezes, eles tentam, numa pergunta, outra, de 
alguma forma ou de outra, tirar isso da minha boca (Renato, agosto de 2007).

 Marina e Renato comungam a mesma opinião dos/as cinqüenta e dois docentes que 
responderam o questionário de que um/a professor/a homossexual não deveria permitir que os/as 
alunos/as soubessem como ele/ela vive a sua sexualidade, mais especicamente, dos trinta docentes 
que justicaram suas respostas armando que a vida pessoal de professor/a não deve ser discutida em 
sala de aula. A opinião de uma docente que respondeu ao questionário é semelhante à de Renato: 
“A vida pessoal não deve ser discutida com alunos, a não ser que faça parte do currículo a vida íntima 
do professor”.

O estudo evidenciou que o falar da vida pessoal de professores/as homossexuais na escola 
parece representar para parte dos sujeitos da pesquisa e, principalmente, para os/as docentes 
(heterossexuais e homossexuais) que responderam o questionário, o detalhamento das preferências e 
a forma como esses sujeitos atuam nas relações sexuais, descartando a possibilidade de esta 
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discussão representar um novo aprendizado sobre as diversas formas de manifestação da condição 
humana. Neste sentido, ressaltamos a argumentação de Rofes (2005) de que ao insistirmos que as 
questões que se referem à sexualidade permaneçam na esfera privada, apagadas das discussões da 
esfera pública, estamos contribuindo para um completo aparato de controle social, armando a 
repugnância da prática afetivo-sexual entre pessoas do mesmo gênero, mantendo em lugares 
seguros o patriarcado e o heterossexismo. Este fato cou evidente quando os sujeitos disseram de sua 
percepção com relação aos/às alunos/as homossexuais na escola.

COMPARTILHANDO SILÊNCIOS: OS SUJEITOS DIZENDO DE SUAS PERCEPÇÕES E 
RELAÇÕES COM ALUNOS/AS HOMOSSEXUAIS NA ESCOLA

Sobre a questão da homossexualidade de alunos/as os sujeitos relataram, como nos 
quest ionários, que nas relações cotidianas da escola os alunos/as homossexuais, 
predominantemente do gênero masculino, são vitima de muito preconceito e discriminação por 
outros/as alunos/as, situação que foge ao controle e do campo de intervenção dos/as docentes. 
Marina foi enfática sobre essa questão:

Eu acho muito difícil. Os alunos hoje estão muito difíceis, porque os meninos, como se diz, 
pegam para Cristo, implicam mesmo. Por mais que você tenta colocar um limite, 
orientar os alunos para terem respeito com os colegas homossexuais, mas você vê, eles 
na rua, na porta da escola, no corredor. Você pode conseguir controlar dentro da sala 
de aula, ali, uma crítica, mas fora, você sabe que ela acontece e, às vezes, até dentro 
da sala com o professor (Marina, agosto de 2007).

Perguntamos aos sujeitos como eles/as percebiam os/as alunos/as homossexuais na escola e 
que tipo de relação estabeleciam com esses sujeitos. A postura do “car dentro armário”, a omissão 
da homossexualidade de alunos/as, principalmente do gênero masculino, foi evidenciada por 
Fernando, Rogéria, Renato e João, estando essa postura diretamente relacionada ao medo de 
vivenciar o preconceito: 

Os meninos continuam naquela postura do guarda roupa, uma coisa bem velada, mas 
a gente percebe e os colegas também percebem. Eles são vítima, talvez, a gente não 
tem relato disso, mas eu acredito que na intimidade deles, o que não chega até nós, eles 
possam sofrer algum tipo de discriminação. Eu acredito que sim, pela postura que os 
meninos adotam com os professores, imagina entre eles, porque, com os meninos, isso é 
mais grave, eu acredito (João, agosto de 2007).

Eu tenho alunos que eu noto que são gays, homossexuais, alguns ainda não se 
descobriram, outros já se descobriram, mas estão caladinhos por causa do preconceito 
(Fernando, junho de 2007). 

Com relação à homossexualidade de alunas, Marina armou ser mais difícil identicá-las, para 
ela, a aluna bissexual é quem mais expõe sua homossexualidade. João e Brenda comentaram que as 
alunas lésbicas são as que mais se aproximavam para conversarem sobre sua sexualidade, João 
avaliou a postura dessas alunas como mais madura e tranqüila comparada à postura dos alunos gays. 

Para Fernando, Renato e Rogéria, as alunas lésbicas eran vitimas de menor discriminação por 
parte de outros/as alunos/as e isso se dá pelo fato de ao assumirem uma postura masculina, essas 
meninas revidavam sicamente às agressões verbais realizadas pelos colegas:

Eu tenho uma aluna de 4ª série que fala abertamente: “Não professor eu gosto mesmo é 
de futebol, não gosto de boneca, casinha e de carimbada. Eu gosto é de futebol, gosto 
de brincar com os meninos.” E os meninos falam para ela na sala: “Você não está 
percebendo que você gosta só de coisas de homem?” “Eu gosto! E daí? Eu gosto e 
pronto!” E é assim: “Quem achar ruim eu bato!” E a conversa pára. (Renato, agosto de 
2007).

Seria, então, o receio por parte de alunos de terem suas masculinidades comprometidas ao 
“apanharem de uma mulher” que possivelmente reduziria a incidência de agressões verbais às alunas 
lésbicas, ou ainda, poderíamos pensar num apoderar-se da masculinidade como uma forma de 
recompensa por perpetuar a idéia de ser o gênero masculino digno de imitação (LEK, 2005).

Sobre a forma de laços estabelecidos entre os sujeitos e os/as alunos/as homossexuais, 
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Fernando mantinha um distanciamento desses sujeitos, principalmente por receio de ser interpretado 
5

por colegas de trabalho como se estivesse assediando os alunos :

[...] eu tenho um aluno que inclusive tem o meu nome. É um aluno do primeiro ano do 

segundo grau e eu sei que ele é gay e ele também sabe que eu sou gay. Já nos 

encontramos nos lugares, mas nunca trocamos uma palavra: “Você vai a tal lugar?” Eu 

procuro me distanciar dele para privá-lo de gracinhas. Já fazem gracinha comigo e já 

fazem com ele. Eu tenho medo de até estar conversando e ter certo grau de amizade e 

os colegas confundirem achando que eu estou me aproveitando da situação 

(Fernando, junho de 2007).

Marina relatou-nos que sua homossexualidade é percebida por alunos/as homossexuais e que 
já vivenciou situações em que foi assediada por alunas lésbicas. Sobre como percebia esses sujeitos 
nas relações cotidianas da escola, Marina partilha da opinião de Fernando, identicando os alunos 
homossexuais com manifestações mais evidentes de feminilidade como sendo os que mais vivenciam 
o preconceito e a discriminação: “[...] depende muito do aluno, porque tem alunos que são 
debochados. Estes são alvo de mais críticas porque são muito debochados. Outros são mais discretos, 
não são muito criticados. Os mais discretos, mais na deles, não têm muitos problemas.” (agosto de 
2007).

Renato e João apresentaram percepções contrárias sobre essa questão. Para ambos, nem 
sempre os alunos gays com trejeitos femininos são os que mais sofrem discriminação nas relações 
escolares. João enfatizou que na escola em que trabalhava os alunos com trejeitos femininos que se 
assumiram abertamente gays eram menos agredidos e conseguiram impor respeito por essa postura. 
Renato percebe este fato de maneira semelhante:

Eu tenho um aluno que ele não tem tanto trejeito, mas ele é aquele aluno tímido, 
sensível, de repente, é o pior dos casos. Eu acredito que o aluno com trejeitos, mas que se 
solta, discute em sua casa, na rua é aquilo e pronto, sofre menos do que aquele tímido. 
Este deve passar aperto em casa, com os colegas, na escola e ca retraído. Na quinta-
feira, por exemplo, eu presenciei um caso assim. O aluno deve ter 1,70m, sétima série, 
isso. Ele estava num canto assim, aí eu lhe disse: “Olha, não ca triste não meu lho, tudo 
é fase na vida da gente. Vai chegar um dia em que você vai rir dessa tristeza que você 
está hoje.” E ele me disse: “Ah, não sei professor, não sei se eu agüento isso não.” Nessa 
mesma hora, me deu vontade de abrir um trabalho, de repente, para esse aluno 
escrever alguma coisa, porque eu senti que ele estava a ponto de fazer uma besteira. 
Era o terceiro dia que eu o via naquele canto. Um aluno bonito, provavelmente, 
cantado mesmo, porque já é rapazinho. Eu senti que a diculdade dele era essa, tanto 
era que no quinto horário ele abriu um sorriso para mim e falou: “Obrigado, professor.” Eu 
não falei sobre o que era e ele também não me disse, mas, eu acredito que acertei o 
que ele passava naquela hora (Renato, agosto de 2007).

Em determinadas ocasiões, Brenda e Rogéria tiveram que interceder em defesa de alunos 
homossexuais quando esses eram vítima de discriminação manifestada por outros alunos. Rogéria 
comentou que nessas ocasiões, sua identidade de gênero também era evidenciada pelos 
agressores:

Os colegas massacram, tanto que quando eles começam a massacrar, eles correm 
para trás de mim. Eu sirvo de escudo. Eu chamo a atenção daquele aluno que está 
massacrando e ele já vem com gozação: “É, professor, eu sei por que você está 
defendendo ele. Nós sabemos muito bem porque que você o defende.” Então, tem isso: 
“Ah, você gosta do fulano.” Às vezes, eu falo que eu gosto tanto do fulano, porque o 
fulano é inteligente, faz tudo, é disciplinado... “Ah, você gosta dele porque ele é igual ao 
senhor.” (Rogéria, julho de 2007).

�
Quando ocupou o cargo de coordenação da escola em que trabalhou, Brenda foi por várias 

vezes designada para resolver problemas que envolviam alunos/as homossexuais. Dentre os episódios 
vividos, contou-nos de um aluno homossexual que tentou, na sala de aula, disputar território com ela. 
Resolveu a situação chamando-o para uma conversa à parte, denindo as posições de professora e 
de aluno:
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Ele tentava chamar a minha atenção na sala o tempo inteiro, mas, de uma forma 
negativa. Conversando, aprontando, não levando caderno, não fazendo os deveres, 
não trabalhando dentro de sala de aula em conjunto. E de repente, ele tentou fazer 
com que... Sabe quando você tenta criar no outro indivíduo uma antipatia? Ele tentou 
fazer isso. Eu o chamei num canto e falei: “Você está jogando do lado errado, eu não 
estou aqui para te julgar, nem para disputar espaço com você, principalmente porque 
a sua faixa de idade não encaixa com a minha. Eu não vou disputar território com você 
nunca e para você chegar onde eu estou, você terá que caminhar demais, então, 
espelhe-se nas minhas qualidades, nos meus defeitos não” (Brenda, dezembro de 2007).

No entanto, Brenda ressaltou a diculdade em orientar alunos gays que a procuraram quando 
se viam em conito com a descoberta de sua identidade sexual:

Eu já tive outros alunos, por exemplo, que tinham problemas de sexualidade e que me 
chamavam para conversar. Pedindo socorro. Meninos. Eu não sabia o que fazer, porque 
eu pensava assim: “Meu Deus se eu falo vai, ele se estrepa e eu o mandei ir. Se eu falo 
não vai, ele também vai se estrepar.” Então, o que na maioria das vezes eu falo é: “Meu 
lho, consulte um psicólogo, vai conversar com um especialista no assunto, mas, eu 
acho que você deveria começar a conversar com seus pais.” Porque eu não acho justo 
você esconder isso de um pai e de uma mãe (Brenda, dezembro de 2007). 

Rofes (2005) enfatiza que estaríamos equivocados em acreditar que a simples presença de 
professores gays assumidos na escola representaria uma atitude contra-hegemônica. Para o autor, se 
esses sujeitos assumem em suas práticas educacionais os princípios da masculinidade tradicional, 
poucas alterações ocorrerão no nocivo sistema sexo/gênero vigente nas sociedades ocidentais. 
Com isso, uma das preocupações de Rofes (2005) é de que quando professores gays restringem suas 
atuações pedagógicas a esses estreitos limites, oferecem não somente aos alunos gays, mas a 
todos/as os/as demais, exemplos de uma identidade homossexual pouco relevante para suas vidas e 
que colaboram restritamente para que estes/as consigam enfrentar as difíceis e necessárias escolhas 
para a construção de suas próprias identidades sexuais e de gênero.

O distanciamento dos alunos gays relatado por Fernando, o desejo não realizado de propor 
discussões sobre a homossexualidade por Renato perante o sofrimento de seu aluno e o receio de 
Brenda ao aconselhar seus alunos gays, expressam as reexões do autor. Em outros momentos essa 
questão aparece de maneira diferente, o ser assumidamente homossexual se mescla com um 
cuidado tomado por parte dos sujeitos ao tentarem fazer com que os/as alunos/as não identiquem 
de maneira clara as marcas dessa identidade: 

Às vezes chega até ser meio contraditório. Eu co na minha. Não vejo muita diferença 
entre os outros professores e eu. Acho que eu tenho a mesma postura. Tem os trejeitos 
que não tem como eu mudar e também acho que nem tenho que mudar por causa 
disso. Mas eu mantenho aquela certa distância, assim, não dou muita bandeira, não sou 
muito aberto ao assunto. Porém, em algumas turmas eu busco dar um esclarecimento 
voltado mais para a questão da vivência com as outras pessoas, não comigo. Talvez até 
comigo mesmo, mas eu tento mostrar que eles devem conviver com as diferenças das 
pessoas e respeitá-las. De certa forma, até para que me respeitem também, me vendo 
com outros olhos. Mas eu tento deixar mais escondido, eu tento deixar que eles 
descubram que eu sou gay e me respeitem pelo que sou. Eu não tenho nenhuma 
atitude que faria com que me desrespeitassem, tipo, desmunhecando, falando, 
encarando aluno, porque existem casos de professor que encarara o aluno (Fernando, 
junho de 2007).
 
[...] eu sinto que eles sentem uma diferença, uma coisa assim, inexplicável, mas eu já 
acredito que é a questão da postura, a questão de eu não ter alguns tiques, algum 
ataque. A gente percebe que, às vezes, os outros têm uns ataques, o que chama a 
atenção do aluno. Como você é claro e pronto o aluno ca em dúvida: “Será que é?” 
“Será que não é?” Acham tão estranho que, na dúvida, o deixam quieto (Renato, 
agosto de 2007).

Os relatos deste bloco evidenciam a forma como os espaços escolares são delimitados e 
envolvidos por dispositivos e práticas sutis que penetram nos sujeitos determinando os lugares possíveis 
a serem ocupados por cada pessoa, evidenciando, também, o estabelecimento das relações de 
poder que constituem as hierarquias sócio-culturais fragilizando, em vários momentos, a possibilidade 
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dos sujeitos em resisti-las (LOURO, 1997, 2004).   
Com isso, a homossexualidade e a travestilidade de docentes parece assumir uma falsa 

visibilidade ou uma visibilidade comedida e limitada que, ao contrário de proporcionar a resistência e 
novos aprendizados com relação às determinações hegemonicamente construídas, alimenta sua 
manutenção, expressada ou pela tentativa de omissão de suas vivências pessoais ou pelo 
afastamento de alunos/as que compartilham das mesmas identidades sexuais e de gênero. 

Torna-se transparente o temor dos sujeitos de serem responsabilizados ou acusados, 
principalmente pela família, quando seus/as alunos/as homossexuais assumam suas identidades 
sexuais, constatação feita também no estudo de Márcio Caetano (2006) quando investigou sobre a 
resistência de não se assumir uma identidade homossexual na escola, reduzindo as possiblidades de 
se tornar este espaço um local de verbalização do desejo e de demarcação política através da 
diferença.  Evidenciou o medo como a principal ação motivadora da invisibilidade, sobretudo por 
parte de docentes: “O fato ganha ainda mais força se levarmos em consideração que os/as 
professores/as acreditam que os pais e/ou responsáveis dos/as alunos/as são homofóbicos e que, 
portanto, não desejariam um lho/a homossexual.” (CAETANO, 2006, p. 102).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os elementos abordados neste artigo, correlacionados à pesquisa no geral, um dos 

principais aspectos evidenciados foi que o/a professor/a gay, travesti e lésbica ao exercer a prossão 
docente não se desvincula das marcas da sexualidade e do gênero inscritas em seu corpo, mesmo 
que não as anuncie, deixando agrar notadamente a diferença provocando impactos tanto em 
alunos/as, docentes e em outros sujeitos envolvidos no processo educativo, conrmando a estreita 
relação da escola com os princípios religiosos e morais que desde sua criação permanecem 
determinando as diretrizes da prossão docente e atribuindo aos prossionais dessa área (sob a 
concepção de sujeito estável, xo e hegemônico) o legado de “modelo a ser seguido” e “exemplo” 
(LOURO, 1997; NÓVOA, 1991). 

As formas não convencionais de vivência das sexualidades e de construção do gênero se 
chocam com esses princípios, principalmente porque a homossexualidade e a travestilidade são 
possibilidades de manifestação da condição humana que causam estranhamento social, sobretudo, 
por contestar os princípios denidores e estruturantes das sociedades ocidentais que seriam, dentre os 
mais importantes, a ênfase no masculino e na heterossexualidade. Com isso, a pesquisa evidenciou a 
homossexualidade masculina como o fator de maior impacto nas relações cotidianas da escola e, 
por mais que nosso enfoque fosse o docente, alunos homossexuais foram também evidenciados 
como alvo de discriminação e de preconceito nessas relações.  

Apesar dos sujeitos adotarem em suas práticas pedagógicas os princípios necessários à 
prossão docente, em alguns momentos de suas histórias de vida prossional o fato de serem 
docentes não amenizou a exposição à agressão, direta ou indireta, verbal ou não-verbal, 
manifestadas por alunos/as e/ou por outros sujeitos que compõem o cotidiano escolar, por 
conseqüência de suas identidades sexuais e de gênero, evidenciando que a escola é também um 
dos espaços sociais em que a homofobia é ensinada e aprendida. 

NOTAS
1 Ancorado nas reexões de Guacira Louro (1997), sob a perspectiva dos estudos culturais, denimos como 
identidade sexual a possibilidade de se viver a sexualidade com parceiros do sexo oposto, do mesmo sexo, 
dos dois sexos ou sem nenhum deles, denominadas, assim,  como heterossexualidade, homossexualidade ou 
bissexualidade. As possibilidades de constituição e identicação como masculino ou feminino denindo os 
sujeitos social e culturalmente como homem, mulher, travesti e transexual seria o que classicamos como 
identidades de gênero.
2 Disponível em <pt.wilipedia.org/wili/homofobia#origem_e_signicado>. Acessado em 09.08.2014.
3 Disponível em <www.ggb.org.br/assassinatos2005c.html>. Acessado em 01.06.2014.
4 Todos os nomes utilizados para identicação dos sujeitos da pesquisa são ctícios, respeitando a determinação 

da Resolução 196/96, de 10 outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que normatiza a pesquisa com 

seres humanos.
5 A docente-44, que respondeu o questionário da pesquisa, apontou essa questão ao comentar que: 

“Independente da vivência sexual, não devemos “escancarar” nossa intimidade, pois a diferença de 

maturidade pode acabar levando a interpretações maliciosas e a falta de respeito à sexualidade de cada um, 

inclusive do professor sobre os alunos.”
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RESUMO
O presente trabalho é o resultado de um estudo etnográco realizado com 
jovens malabaristas de rua na cidade de Cuiabá que, ora ou outra, aparecem, 
assim de repente, nas praças com intenso uxo de transeuntes e faixas de 
pedestres abaixo dos semáforos com sinal vermelho das ruas e avenidas 
movimentadas. Em um primeiro momento o artigo traz uma discussão teórica 
sobre a minha opção pela etnograa à pesquisa e mostra como esses artistas 
subvertem a racionalização dos espaços públicos. Em seguida, são 
apresentados os locais da cidade com incidência de malabaristas e como da 
junção entre palco e plateia nasce o espaço cenográco necessário ao 
espetáculo. Por m, o texto faz revelações sobre uma série de indagações que 
motivaram esta pesquisa, tais como: quem são estes sujeitos, onde, como e com 
quem aprenderam as artes de malabar, quanto arrecadam por dia (semana ou 
mês) em seus curtos shows, quais estratégias utilizam para auferirem mais 
dinheiro, por que o nomadismo aparece como atributo comum a todos eles, 
entre outras questões. 

Palavras-chave:Malabarista de rua. Artes circenses. Estratégias de 
sobrevivência. 

ABSTRACT
This work is the result of an ethnographic study of jugglers young of street in the city 
of Cuiabá that, now and then, appear so suddenly in the streets with intense 
passers ow and crosswalks below the trafc lights with red light of streets and busy 
avenues. At rst this paper presents a theoretical discussion about my choice of 
ethnography research and shows how these artists subvert the rationalization of 
public spaces. Then city locations are presented with incidence of jugglers and 
how the junction between stage and audience is born the scenic space needed 
to show. Finally, the text makes revelations about a series of questions that 
motivated this research, such as: Who are these guys, where, how and with whom 
learned the arts of malabar as collect per day (week or month) in their short shows 
what strategies used to earn more money, why nomadism appears as a common 
attribute to all of them, among other issues.

Keywords: Juggler street. Circus arts. Survival strategies.
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INTRODUÇÃO

P
ara compreender como o trabalho informal se apropria de alguns espaços urbanos no 
município de Cuiabá, mais especicamente a prática de realizar malabarismos nas faixas de 
pedestres abaixo dos semáforos com luz vermelha de suas principais ruas e avenidas, eu me 

propus investigar, por meio da etnograa, o universo de alguns destes artistas circenses sem circo que, 
para se apresentarem em palcos improvisados, subvertem espaços urbanos projetados unicamente 
para mobilidade.

A proposta da investigação empírica, por meio do método etnográco, centrou-se nas 
relações e tensões cotidianas estabelecidas entre o trabalho dos malabaristas, suas estratégias de 
sobrevivência e a ressignicação dos espaços urbanos sem, contudo, deixar de lado qualquer 
novidade que pudesse enriquecer as pretensões de minha pesquisa, ou mesmo alterar os caminhos 
previamente estabelecidos à investigação in loco (MAGNANI, 2009).

Geertz (1989, p. 380) sugere que “em etnograa, o dever da teoria é fornecer um vocabulário no 
qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo – isto é, sobre o papel da 
cultura na vida humana”. Para Bezerra (2010, p. 2): “A etnograa constitui um método de investigação 
[...] na obtenção e tratamento de dados a partir do contato intersubjetivo entre o cientista social e a 
cultura e costumes de um determinado grupo, ora seu objeto de estudo”.

Porém, há de se ressaltar que entrar na vida de indivíduos ou grupos de indivíduos cujo cotidiano 
não é o do pesquisador traz à tona a possibilidade de o observador se tornar um “forasteiro” e, por sua 
vez, ser impedido de vivenciar aquilo que lhe é estranho, de onde emerge a necessidade de obter 
permissão, não aquela que se formaliza com a assinatura de papéis, mas sim por meio de formas de 
consentimentos habituais que expressam conança.

Daí a importância da experiência etnográca (fenômenos imprevistos) como manifestação de 
atividades que escapam à prática etnográca (fenômenos previstos), uma vez que esta, ao contrário 
daquela (MAGNANI, 2009), faz nascer durante a empeiria algumas surpresas, isto é, o pathos que a 
todo o momento redireciona o sul do pesquisador à compreensão de aspectos não previstos pelo 
mesmo.

 MALABARISTAS DO SINAL VERMELHO

Daqui de cima da laje
Se vê a cidade
Como quem vê por um vidro
O que escapa da mão
Uns exilados de um lado
Da realidade
Outros reféns sem resgate
Da própria tensão
Quando de noite as pupilas
Da pedra dilatam
Os anjos partem armados
Em bondes do mal
Penso naqueles que rezam
E nesses que matam
Deus e o diabo disputam
A terra do sal
Penso nos malabaristas
Do sinal vermelho
Que nos vidros fechados dos carros
Descobrem quem são
Uns, justiceiros, reclamam
O seu quinhão
Outros pagam com a vida
Sua porção
Todos são excluídos
Na grande cidade

Os versos acima são da canção Malabaristas do sinal vermelho, uma composição de João 
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Bosco e Francisco Bosco (2002) que, de modo poético, revela o estigma de exclusão presente em 
muitos municípios brasileiros e possíveis de serem notados por qualquer homem que, de dentro de seu 

1
automóvel, se interesse em perceber os personagens dos sinais vermelhos  – pedintes, vendedores 
ambulantes, panetadores e malabaristas – submetidos aos riscos e seduções que as ruas oferecem.

Graciani (1999, p. 130) diz que,

a partir do momento em que se está na rua, começa a delinear-se o espaço vital pelo 
imaginário [...]. Alguns encontram serviço no supermercado próximo, outros numa 
construção civil, outros vão vender pequenas mercadorias [...] outros inventam ou criam 
diversas formas de ganhar dinheiro, como limpadores de para-brisa, guardadores de 
carros, [malabaristas de sinaleiros] etc.

Diante dos sinais vermelhos dos semáforos, os condutores são obrigados a parar os seus veículos, 
porém alguns deles ignoram esta regra, colocando em risco a vida de pedestres e dos personagens 
dos sinais. Tal infração, salvo exceções como ambulâncias, carros do corpo de bombeiros e viaturas 
da polícia, entre outros casos, não se justica, pois, na transição da luz vermelha para a luz verde, e 
nunca o contrário, há a luz amarela que opera como dispositivo de alerta sobre a mudança do direito 
de ir e vir.

É justamente neste espaço da faixa de pedestres abaixo dos sinais vermelhos, convenção social 
tantas vezes desrespeitada pelos motoristas, que se congura a fachada social (GOFFMAN, 1999) ideal 
ao exercício econômico de muitos indivíduos marginalizados, ou estigmatizados como tal, cuja 
fronteira e separação representada pelo verso 19 da canção supracitada expõem o paradoxo de 
uma dupla plateia: os personagens dos sinais versus os transeuntes.

Diante uns dos outros, eles se observam e se policiam. O objetivo? Estar preparado para lidar 
“com quem? ” e/ou “com o quê? ” está por vir; comportamento cotidiano que Goffman (1999, p. 9) 
interpreta como algo recorrente em nossas vidas, pois “o papel que um indivíduo desempenha é 
talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos outros presentes”.

Por um lado, o motorista poderá saber ou, no mínimo, intuir, por meio do imaginário 
antropológico, quem são os personagens dos sinais, determinando para si o que fazer: abrir ou fechar 
os vidros do carro quando o pedinte se aproximar, oferecer ou negar dinheiro aos malabaristas que se 
apresentam, comprar ou recusar a oferta de água do vendedor ambulante, respeitar ou não a 
travessia dos pedestres etc. 

Por outro lado, os personagens dos sinais reivindicam um saber próprio de quem passa a vida, ou 
boa parte dela, nos semáforos, observando atentamente qualquer motorista que, mediante gestos de 
reciprocidade positiva – sorrisos, palmas, sinal de joia com o polegar opositor, entre outros –, se mostre 
disposto a oferecer algo para este, esse ou aquele sujeito do sinal.

Para Pais (2001, p. 381, grifo do autor): “O golpe de vista traduz faro, sagacidade, precisão, nta, 
esperteza. Ter olhinhos ou golpe de vista é um poder (saber) que se traduz na capacidade de sintetizar 
o conhecimento de tudo o que se passa” ao redor dos sujeitos, independentemente da pessoa e do 
local, cuja desatenção provoca surpresa ou espanto/susto. 

Na prática, o que há é um jogo tenso e dialético de dois lados com interesses distintos. Aos 
personagens dos sinais que estão fora da proteção física dos veículos, mas que precisam transitar à 
frente e entre eles para pressionar dinheiro, cabem a criação de estratégias de sobrevivência 
(CERTEAU, 1998), cuja aproximação e aceitação da plateia, no caso os motoristas (e algumas vezes os 
pedestres), dependerá da habilidade de cada trabalhador informal ou mendigo de romper com as 
distâncias física (espaço e tempo) e psicológica (medo da violência) que os separam.

Para tanto, é necessário convencer os condutores de que eles são a plateia e de que os 
personagens dos sinais vermelhos são os atores a encenar em um palco improvisado, cuja ocupação 
informal – excluindo aqui o pedinte – constitui uma forma de ofício reconhecida no momento em que 
os motoristas abrem os vidros de seus carros para receber propagandas, comprar água gelada e/ou 
para graticar o curto espetáculo artístico dos malabaristas.

O trabalho nunca está dissociado da vida das pessoas, por isso é relevante assinalar que ele, 
enquanto momento fundante de sociabilidade humana, faz parte da vida de todos nós, seja na 
produção concreta da vida, nas práticas sociais, ou na edicação da infraestrutura como causa das 
artes praticadas em sua superestrutura.

Qualquer sujeito, inclusive os personagens dos sinais vermelhos, em especial os artistas de rua, 
são criadores de símbolos e culturas na sua interação com a natureza; signos que necessariamente 
devem conter valor de utilidade para a sociedade, em um duplo processo de transformação, dado 
que o sujeito “ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele, ao modicá-la, ele 
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modica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (MARX, 1983, p. 149).
Ressignicar culturalmente os espaços que ocupamos, fazendo de suas estruturas usos 

diferentes do que foi pensado pela produção racionalizada, constitui ação comum na pós-
modernidade: é o ordinário subvertendo os bens fabricados pelo capital e as estruturas idealizadas 
pela razão, cujas transformações do não-lugar em lugar (AUGÉ, 2001) e os “re-usos” dos produtos 
conforme a ressignicação dada por cada sujeito, eu apresento no item a seguir. 

RESSIGNIFICANDO OS ESPAÇOS�
Para realizar a pesquisa etnográca com os malabaristas de rua surgiu, em um primeiro 

momento, a necessidade de escolher um espaço urbano em Cuiabá que oferecesse, durante as 
minhas observações em campo, elementos tipológicos e tópicos sucientes para revelarem, a partir 
de encenações apresentadas na fachada social escolhida para o espetáculo circense – as faixas de 
pedestres abaixo dos semáforos – as estratégias de sobrevivência empregadas por esses artistas no 
cotidiano.

Pais (2001) arma que o espaço urbano das ruas contrapõe-se ao espaço antropológico vivido, 
sentido e experienciado. Por outro lado, adverte-nos que as ruas são lugares topológicos e tópicos. O 
primeiro, se considerarmos como referência o local onde os malabaristas se apresentam, refere-se, 
principalmente, aos semáforos e faixas de pedestres. O segundo refere-se basicamente às faixas de 
veículos que, de maneira cartesiana, organizam, a cada novo sinal vermelho, uma nova e itinerante 
plateia de motoristas e passageiros à frente de um breve show circense.

Acontece que a nova e itinerante plateia não é necessariamente um público inédito, o que 
justica duas estratégias comuns aos malabaristas: inovar nas apresentações e migrar de semáforo em 
semáforo, na mesma cidade ou não. Sobre a primeira estratégia, vale lembrar que é possível ao artista 
inovar, inventar e reinventar seus espetáculos, porém há um limite à criação e recriação das artes, o 
que justica não apenas o comportamento nômade dos malabaristas como igualmente a razão de 
quase todos os circos tradicionais serem itinerantes.

Durante a encenação, a plateia pode ou não apreciar o espetáculo. Sorrisos, palmas e 
graticações aos artistas revelam a reciprocidade positiva, enquanto os ritos de evitamento, como 
mexer no celular, virar a cabeça para o lado ou apenas olhar com indiferença o que se passa, revelam 
a reciprocidade negativa que, entre as reciprocidades, é a que o artista mais presencia nos palcos 
improvisados dos sinais (GOFFMAN, 1999).

Em seus estudos sobre espaço cênico circense, Andrade (2006) apresenta uma série de 
variações na relação entre palco e plateia, destacando que suas conjugações não dependem 
somente do talento dos artistas, mas da associação entre o que é encenado pelo ator, a arquitetura 
destinada à apresentação do espetáculo e a boa disposição dos espectadores para enxergar com 
clareza toda a peça teatral.

Poderíamos, então, nos perguntar: qual tipo de palco é encontrado nesses sinais vermelhos 
que, antes de terem seus espaços ressignicados em áreas teatrais, eram vistos como não-lugares aos 
espetáculos? Por que os espaços, após se antropomorzarem, transformam as faixas de pedestres 
abaixo dos semáforos, antes sem memória, em locais de manifestações simbólicas: relacional, 
identitária e histórica?

É da junção entre palco e plateia que se tem a criação de um espaço cenográco, composto 
por natureza e forma. A primeira se divide em permanente (de estrutura sólida, exível ou livre) e 
eventual/inusitada (comum ou especíca); e a segunda pode ser classicada como aberta, 
semiaberta, fechada ou conversível. Assim, nas faixas de pedestres ocupadas pelos malabaristas de 
rua no momento da luz vermelha, enquanto lugares readaptados em seu uso, o que se percebe é um 
ambiente de natureza eventual, do tipo especíca, com estrutura aberta.

Eventual, porque se refere às “edicações construídas para outras nalidades [que não as do 
teatro] e podem, ou não, ter estruturas especícas para atender à encenação” (ANDRADE, 2006, p. 
68); e do tipo especíco, porque o “encenador ajusta a montagem às propriedades características do 
espaço original, tal como ele se encontra, conservando seu perl arquitetônico e incorporando-o às 
necessidades da encenação” (ANDRADE, 2006, p. 68).

Já o conceito de espaço aberto possui dois sentidos, ao qual eu acrescento um terceiro. O 
primeiro refere-se a “qualquer área a céu aberto, ao ar livre”, sujeito às intempéries naturais; o segundo 
refere-se ao público que “tem livre acesso” ao(s) espaço(s) destinado(s) à(s) plateia(s) (ANDRADE, 
2006, p. 69); o terceiro, muito comum às ruas, avenidas e praças, refere-se à divisão de um único e 
mesmo ambiente entre transeuntes e artistas, mas cujas motivações às apropriações são diferentes, ou 
seja, aquele o utiliza para transitar e este para se apresentar, de onde ser as ações à gênese 
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responsável por subverter o consumo racionalizado de produtos ou de estruturas. 
Uma vez esclarecida a conguração de palco e plateia, podemos, a partir de agora, nos 

restringir apenas a compreensão do tipo de palco edicado por improviso pelos malabaristas de rua 
nas faixas de pedestres, no momento da luz vermelha dos semáforos, que entre as partes topológicas 
do espaço urbano são os principais itens da fachada social: o cenário onde as ações e 
representações ordinárias da fachada pessoal se desencadeiam.

De acordo com as suas variáveis, um palco pode ser classicado quanto à sua natureza (xo, 
móvel e múltiplo), conguração (aberto e italiano) e máscara (neutra, única, sucessiva, simultânea, 
projetada e virtual). Sobre a máscara cenográca do palco, Andrade (2006, p. 75, grifo do autor) 
esclarece que:

o espaço cênico [é] uma área vazia a ser preenchida. Entende-se por cenograa, no seu 
conceito mais elementar, como algo que passa a preenchê-lo, com a intenção de 
fornecer mais elementos que contribuam para que o público faça uma leitura correta do 
espetáculo. Se o espaço cênico é um rosto sem expressão, a máscara, ou cenograa, é 
o que lhe confere uma personalidade própria, em harmonia com todos os demais 
elementos que compõem a linguagem teatral.

No caso dos palcos improvisados para apresentação dos malabaristas de rua em Cuiabá, 
independentemente do cruzamento escolhido para a realização do espetáculo, as variáveis que os 
constituem são as mesmas: sua natureza é xa, sua conguração é aberta e sua máscara é neutra.    

Fixa, porque estão localizados em espaços determinados; aberta, com características 
panorâmicas, por causa do posicionamento frontal do ator diante da plateia e vice-versa (Cf. Figura 
1); neutra, porque se caracteriza “por abrir mão de elementos cenográcos, limitando-se à utilização 
do palco em seu estado natural. É o que se pode também chamar de palco vazio” (ANDRADE, 2006, p. 
76). 

Figura 1 – Layout de palco aberto: panorâmico.

Para descobrir quais cruzamentos com semáforos transformaram-se em palcos para a 
apresentação de espetáculos circenses no município de Cuiabá, percorri a pé, de moto e às vezes de 
carro, dependendo da região aonde pretendia ir, durante quatro meses, em diferentes dias e horários, 
as ruas e avenidas com maior trânsito de veículos. 

Também frequentei as principais praças nas áreas centrais da cidade onde os encontros de 
diferentes malabaristas (ocasiões muito raras), me permitiram interagir com eles ao mesmo tempo em 
que os observava; por conseguinte, vivenciei seus anseios: objetivos, dívidas, mágoas, preocupações 
com o aluguel, arrecadação em dinheiro (no dia, semana ou mês) em Cuiabá, outras cidades ou 
mesmo países; além de escutar de muitos o desejo de constituir família.

 
Fonte: ANDRADE, 2006, p. 74, adaptação nossa. 
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Mapa 1 - 2 Locais Onde Foram Encontrados Malabaristas de Rua em Cuiabá . 

Após identicar os principais pontos, ora ou outra ocupados pelos malabaristas de rua, quei a 
observá-los de longe com o intuito de conhecer as artes de malabar executadas nos sinaleiros, os 
instrumentos utilizados nos espetáculos e as aparências adotadas (vestuário, pintura, peruca, chapéu, 
nariz de palhaço etc.) por eles diante dos motoristas e pedestres.

De início, eu quei confuso, pois a forma como enxergava o malabarismo se resumia em lançar 
e receber objetos, conceito que apesar de estar de acordo com as denições de De Blas, se 
apresentou insuciente em minha etnograa, pois o mesmo, já nas primeiras observações, não 
contemplou uma série de performances, obrigando-me a melhor conhecer as artes circenses, em 
especial a história e a origem do malabarismo.

Após levantamento bibliográco e leituras sobre malabarismos, eu descobri que as artes 
circenses possuem múltiplas classicações, das quais o malabar é uma entre tantas outras. Talvez seja 
por isso que Duprat (2007, p. 55) arme que:

classicar as modalidades circenses é de extrema diculdade devido à sua 
variedade. [...] existem classicações elaboradas do ponto de vista do tipo dos 
materiais, outras que utilizam como critério as ações corporais, ou ainda algumas 
que analisam as características do material e de sua utilização.

Partindo deste alerta, a m de evitar obscuridades sobre a classicação das artes circenses 
encontradas nos semáforos de Cuiabá, decidi adotar como critério, para a organização das 
performances vivenciadas em campo, a classicação por Modelo de Aprendizado, que, ao lado das 
classicações do  da França e da Dimensão do Material Utilizado, é Centre National des Arts du Cirque
uma das três principais maneiras de classicar as artes circenses (SACCO; BRAZ, 2010), que na pós-
modernidade deixaram de ser algo exclusivo aos palcos dos circos.

A minha opção pelo Modelo de Aprendizado (ou Modelo Didático-Pedagógico) justica-se 
pelo fato de o mesmo destacar as especicidades e modalidades de cada arte circense, 
independentemente do local em que é executada; fenômeno que não ocorre nas duas outras formas 
de classicação circense, que optam por descrever, respectivamente, as técnicas desenvolvidas nos 
circos e as dimensões dos instrumentos usados nas apresentações.

É indubitável que os esclarecimentos sobre artes circenses de Duprat (2007) me permitiram 
ampliar os conceitos sobre malabarismos e, ao mesmo tempo, elaborar, no sentido weberiano, uma 
tipologia para as minhas investigações empíricas, as quais submeti ao ordinário e pude distinguir, entre 
as artes circenses praticadas em Cuiabá, quais são manipulações, equilibrismos e encenações, bem 
como perceber que boa parte dos números circenses dispensam palcos especícos para as suas 
exibições.

Dito de outro modo: excluindo-se as acrobacias que, para serem exibidas, exigem estruturas 
físicas apropriadas, as demais artes circenses e suas respectivas especicidades e modalidades 
podem ser praticadas em solo, ou seja, nas ruas das cidades, não com a mesma conguração dos 
saltimbancos, mas como uma produção qualicada que, em oposição à produção racionalizada 
(MAFFESOLI, 2008), rompe com os rígidos arquétipos modernos de urbanismo, dando aos espaços 
topológico e tópico uma reconguração diferente de seu projeto inicial.

Nesse passo, as observações em campo me permitiram concluir que um mesmo malabarista do 
sinal vermelho em Cuiabá pode dominar uma ou mais especicidades e modalidades circenses, 
podendo ou não, dependendo de cada representação e de cada fachada social e pessoal, bem 

 
Fonte: Google Maps, 2015, adaptação nossa. 
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como de sua destreza, associar, juntamente com a demonstração de manipulação de objetos, outros 
recursos circenses como monociclo, pirâmide, pantomima, danças, maquiagens etc.

Os detalhes sobre “quem são? ”, “que artes, especicidades e modalidades circenses 
dominam? ”, “onde, como e com quem aprenderam malabarismo? ”, “quanto ganham em média? ”, 
“quais estratégias são comuns aos malabaristas para auferirem dinheiro dos transeuntes? ”, “quais 
artimanhas são individuais? ”, entre outras questões, são apresentadas no item abaixo. 

NA CORDA BAMBA DA VIDA: ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA
Nas ruas, impera a lei do mais forte. No entanto, quando interpretamos essa armação a partir 

do universo dos malabaristas de rua, o conceito de dominar não está voltado à simples ideia de força 
física, mas sim à capacidade de manipular, equilibrar e/ou encenar para um público de transeuntes 
que precisam ser convencidos de que os shows circenses na contemporaneidade, antes restritos às 
lonas, agora se apresenta nas ruas, avenidas, praças, parques, festas etc. (CIRCUS, 2011).

A princípio, o sinal vermelho – espaço urbano essencial de minha pesquisa, enquanto local 
reconstruído e recodicado pelos sujeitos – apresenta-se como lugar amorfo e inadequado ao 
espetáculo circense e cênico; após ser apropriado e modelizado pelo sujeito cognoscente revela, 
mediante representações pessoais na fachada disponível, as estratégias de sobrevivência dos artistas 
de rua no dia a dia, que ora lá estão e ora desaparecem dos semáforos. 

Ao contrário dos itinerantes circos tradicionais, os personagens dos sinais não levam consigo o 
seu palco. Eles precisam desenvolver, para poder existir e sobreviver como artistas de rua, mecanismos 
não verbais de diferenciação e identicação de como devem ser vistos pelos transeuntes a cada 
novo espetáculo, a cada novo semáforo, a cada novo sinal vermelho, que, aos olhos dos 
malabaristas, ao contrário do signicado de “Pare! ” interpretado pelos condutores, é tomado como o 
início de um curtíssimo show que precisa ser intuitivamente dividido entre o apresentar-se e o 
recolhimento das dádivas oferecidas pelo serviço prestado: entretenimento. 

O primeiro passo dos malabaristas de rua é desconstruir nos motoristas e pedestres que transitam 
pela área do espetáculo o estigma equivocado de que malabaristas são vagabundos querendo 
ganhar dinheiro fácil, pretensão que se concretiza no momento em que os transeuntes e motoristas 
retribuem, por meio de sorrisos, palmas, comida, bebida, dinheiro etc., as apresentações artísticas 
desses malabaristas.

No pensamento de Goffman (1999), a teoria do estigma opera como instrumento ideológico 
para inferiorizar o outro, colocá-lo à margem, excluí-lo. Superar esse estereótipo equivocado não é 
tarefa fácil, ainda mais quando se divide o palco com indivíduos aparentemente viciados em drogas 
e, consequentemente, desesperados por mais um “tiro”, “pico” ou “trago” (CIRINO; ALBERTO, 2009) 
que, na gíria dos dependentes químicos, signica desejo desenfreado, que muitas vezes motiva 
delitos, entre eles o latrocínio que, sem dúvida, é o mais grave na expropriação de bens matérias.

Os semáforos e suas faixas de pedestres são locais públicos de passagem apenas. Contudo, há 
ocupações dos mesmos com atividades informais e de mendicância que, em regra, não são proibidas 
por lei, tal como ocorre na cidade de Florianópolis-SC (BLAZA, 2009). Na prática, a maioria dos 
semáforos nas cidades não é apropriado por ninguém, dado que os critérios à sua ocupação giram, 
essencialmente, em torno de quatro fatores: localidade, tráfego, tempo cronológico e perspectiva. Os 
três primeiros são tautológicos, diferentemente do quarto, que exige maiores esclarecimentos.

O emprego do termo perspectiva está ligado ao interesse individual de quem ocupa o sinal, 
que pode ser dinheiro, merchandising e/ou entretenimento. Dinheiro no caso dos malabaristas, 
vendedores, limpadores de para-brisas e pedintes; merchandising no caso dos panetadores que 
prestam serviço de publicidade para empresas ou para si mesmo; e entretenimento no caso de alguns 
malabaristas.

Como o lucro é algo de importância comum, inevitavelmente caímos no conceito marxista de 
que o modo de produção determina as superestruturas político-jurídicas (Estado e Direito) e ideológica 
(Filosoa, Ciências, Artes etc.), cujas imagens reetidas – ou seja, os itens que compõem a 
supraestrutura ideológica – são apresentadas na pós-modernidade como confusas, borradas e 
difusas, já que o ordinário, nas sociedades de controle (LAZZARATO, 2006), está, a todo momento, 
subvertendo a produção racionalizada mediante os seus “re-usos” (CERTEAU, 1998).

O pensamento, a consciência e as ações dos homens são, em última instância, decorrência da 
própria relação do homem com a natureza, que, através do trabalho, busca suprir as necessidades 
materiais da sua existência (MARX, 1983). Contudo, Certeau (1998, p. 39) nos adverte que, na 
atualidade, os mais fracos subvertem as normativas prescritas pelo modo de produção do capital, não 
as rejeitando, mas sim as modicando “a sua maneira de usá-las para ns e em função de referências 
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estranhas ao sistema do qual não [podem] fugir”.
Nas palavras de Quintaneiro, Barbosa e Oliveira (2003, p. 35), 

a concepção materialista da história, na produção da vida dos homens gera também 
outra espécie de produtos que não têm forma material: as ideologias políticas, 
concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais, de ensino, de 
comunicação, o conhecimento losóco e cientíco, representações coletivas de 
sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções de vida diversos e plasmados de 
um modo peculiar. A classe inteira os cria e os plasma derivando-os de suas bases 
materiais e das relações sociais correspondentes. Esta é a superestrutura ou 
supraestrutura.

Para Lazzarato (2006, p. 75, grifo do autor), ao contrário do que propôs Marx, as relações de 
poder não se restringem às fábricas, uma vez que “no nal do século XIX, já se encontravam em 
gestação novas técnicas de poder, que não tinham mais nenhuma semelhança com as disciplinas ou 
com o biopoder,” isto é, as sociedades disciplinares; passa-se então a falar de noopolíticos 
proporcionadas pelas tecnologias midiáticas próprias das sociedades de controle. 

Logo, o agenciamento da diferença e da repetição não pode mais ser neutralizado, embora 
possa ser controlado, pois, de acordo com Tarde (1893 apud LAZZARATO, 2006, p. 75, grifo do autor), no

nal do século XIX, no momento em que as sociedades de controle começavam a 
elaborar suas próprias técnicas e seus próprios dispositivos, o grupo social não se 
constituía mais nem por aglomerações, nem pela classe, nem pela população, mas pelo 
público (ou melhor, pelos públicos). Por público ele entende o público dos meios de 
comunicação, o público de um jornal: 'O público é uma massa dispersa em que a 
inuência das mentes, umas sobre as outras, se torna uma ação à distância'. [...]
Agora que as técnicas disciplinares estruturam-se fundamentalmente no espaço, as 
técnicas de controle e de constituição dos públicos colocam em primeiro plano o tempo 
e suas virtualidades. O público se constitui através de sua presença no tempo.

Favorável a esta reexão, Lazzarato (2006, p. 75) conclui que:

Para o poder, o problema não é mais o de aprisionar o fora e disciplinar as subjetividades 
quaisquer (depois de tê-las apartadas do virtual e da criação). Como tanto o fora e a 
potência de proliferação da diferença rompem o regime de encerramento, essas forças 
podem apenas ser moduladas. Não se trata, portanto, de discipliná-las em um espaço 
fechado, mas de modulá-las em um espaço aberto. O controle se superpõe, dessa 
maneira, à disciplina. 

O que justica a existência de subjetividades e da formação de tribalismos na 
contemporaneidade (MAFFESOLI, 1998), entre eles os malabaristas de ruas, cujas atividades na cidade 
de Cuiabá, costumam ocorrer, como apresentado no Mapa 1, em doze pontos de exibição 
temporariamente adotados por estes artistas circenses, sendo nove deles em semáforos e três em 
praças públicas.

Nas praças, ao contrário dos espaços dos sinaleiros, os artistas de rua não estão preocupados 
em “fazer dinheiro” (PAIS, 2001, p. 385). É um momento de lazer, distração e troca de experiências, 
salvo os malabaristas que se dedicam a outras atividades informais como venda de artesanatos 
(colares, anéis, brincos etc.), tatuagens (de hena ou denitivas) e pinturas (de paisagens ou retratos) 
feitas com lápis grate.

Nos nove semáforos, existem variações da frequência dos malabaristas. Nos pontos 
identicados no mapa com as numerações 1, 2, 4 e 9, a assiduidade de malabaristas é rara, inclusive foi 
na localidade 2 que presenciei, uma única vez, uma malabarista realizando ora swing, ora ag, vindo a 
descobrir posteriormente que ela é argentina e companheira do chileno Cris, também malabarista. 

Nos pontos 3, 8 e 10, a presença dos malabaristas é eventual. Nos pontos 5 e 12, a presença não 
só de um, mas de vários malabaristas é frequente. Por conseguinte, esses locais, principalmente a 
localidade 5, tornaram-se para mim os espaços mais ricos à observação das estratégias de 
sobrevivência dos malabaristas de rua no cotidiano.

Por sua vez, as praças, principalmente a Alencastro, permitiram-me, através de conversas e 
entrevistas não estruturadas, mas com preguntas previamente elaboradas, melhor conhecer a vida 
pessoal destes malabaristas sem circos em (ou de) Cuiabá: sua nacionalidade, residência, idade, 
renda, outras habilidades artísticas e experiências anteriores.
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Certeau (1998, p. 31) esclarece que

o cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. [...] O cotidiano 
é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. [...] É uma história a caminho de 
nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada.

Para desvelar as estratégias no ordinário dos malabaristas de rua nos sinais vermelhos e praças 
do centro-norte de Cuiabá, consumi meses de constante contato e convivência com esses artistas de 
rua. Na prática, tarefa nada fácil, pois como arma Certeau (1998 apud DURAN, 2007, p. 118): “O que 
interessa ao historiador [pesquisador] do cotidiano é o Invisível”, possível de ser percebido apenas por 
convívio.

Contudo, estar junto não signica conhecer o outro, por isso a importância de transformar o 
familiar em exótico (DAMATTA, 1978) a m de alcançar o objetivo proposto à etnograa: conhecer as 
artes de fazer de quem está a malabarizar fora dos circos e abaixo dos semáforos com luz vermelha, 
cuja ressignicação dos não-lugares operam como ponto de apoio às representações adaptadas à 
fachada social disponível (GOFFMAN, 1999). 

Da perspectiva da edicação do conhecimento – relativo às táticas empregadas no cotidiano, 
fruto da relação entre observador e observado, bem como de seu oposto, visto que o observado 
também observa o estranho que se aproxima –, não há, em um primeiro momento, como saber se a 
representação dos malabaristas é cínica ou sincera, pois, como alerta Goffman (1999, p. 11):

Quando um indivíduo chega à presença de outros, estes, geralmente, procuram obter 
informações a seu respeito ou trazem à baila o que já possuem. Estarão interessados [...] 
no que pensa de si mesmo, na atitude a respeito deles, capacidade, conança que 
merece, etc. [...] A informação a respeito do indivíduo serve para denir a situação, 
tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o 
que dele podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para 
dele obterem uma resposta desejada.

Assim como zera em outros estudos de caso, três foram as etapas de investigação etnográca 
3

com os jovens malabaristas de rua : observação à distância, aproximação/contato e convívio, 
respectivamente. Na primeira etapa, o objetivo era fazer com que os artistas do malabar se 
acostumassem com a minha presença; na segunda etapa, eu utilizei como mediadora à 
aproximação (primeiros contatos), a câmera fotográca e um discurso um tanto retórico, mas 
verdadeiro em sua intenção. Eu me aproximava e dizia: 

Juliano: Olá, como vai?! Meu nome é Juliano Batista, sou estudante de pós-graduação 
em Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT e professor de Filosoa do IFMT. Eu 
gostaria muito de fotografar suas performances e colocá-las nas redes sociais para que 
as pessoas conheçam melhor o seu trabalho e, igualmente, percebam que o que vocês 
fazem, ao contrário do que muitos pensam, é algo honesto. 

Aos que permitiam fotografá-los, eu mostrava as fotos e perguntava se haviam ou não gostado; 
as imagens que consideravam ruins eu apagava e as boas eu guardava. Dessa curta indagação 
nasceram as relações de reciprocidade, tanto positivas quanto negativas e, juntamente com elas, a 
prática da terceira e mais importante fase da pesquisa: o convívio.

Passada a apreensão de como seriam os primeiros contatos com os protagonistas da pesquisa, 
pude então pensar sobre como construir uma relação de conança cujas representações 
expressassem verdadeiramente suas artimanhas de sobrevivência nos semáforos da cidade, fossem 
elas dadas por voz ou expressas em ações. 

Talvez seja por isso que, para Castro (2002, p.113),

o conhecimento antropológico é imediatamente uma relação social, pois é o efeito das 
relações que constituem reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito que ele 
conhece, e a causa de uma transformação (toda relação é uma transformação) na 
constituição relacional de ambos.

Tal característica obrigou-me a passar por um longo período de convivência com os 
malabaristas dos/nos sinais vermelhos de Cuiabá. Experiência que me trouxe não apenas saberes 
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sobre os diversos aspectos do cotidiano dos malabaristas, como também conitos e amizades que, 
para Weber (1993), são exemplos de relações sociais que expressam ações com sentido 
compartilhado, em mesmas ou diferentes intensidades.

Sobre a origem do conito, o mesmo ocorreu somente com dois artistas: Andy e Mano. O 
primeiro, sujeito de pouca conversa e vestuário adequado ao espetáculo, nasceu na Venezuela e sua 
habilidade é o free style. O segundo, sujeito de pouca habilidade e sempre vestido com roupas velhas 
e sujas, aparentemente um morador de rua, apresentava-se com limões. Por mais que eu tenha 

4tentado me aproximar de ambos, não consegui .
Com o passar das semanas, pude perceber que Andy não se socializa nem mesmo com os 

demais malabaristas presentes nos outros semáforos do cruzamento da região 5, único local em que 
presenciei suas apresentações. Já o Mano, restringindo-se ao ponto 3, onde em nenhum momento 
encontrei outros artistas, sequer permitiu que eu o fotografasse. Num e noutro caso restou-me apenas 
observar suas apresentações artísticas.

Todavia, as relações de amizades prevaleceram. Não com malabaristas que chegavam à 
cidade e cavam apenas alguns dias ou tempo suciente para arrecadarem dinheiro e continuar suas 
viagens. Os laços de conança ocorreram com os artistas de rua que residem em Cuiabá, ou que aqui 
resolveram se xar, por alguns meses ou anos, como é o caso do Carlos e Greg, respectivamente.

A partir do momento em que alguns deles – Guilin, Uam, PK e outros – começaram a me 
convidar para bares, tentar me ensinar alguma modalidade circense, apresentar esposa e lho, pedir 
para vigiar o local onde colocavam o dinheiro arrecadado, trocar telefones, pedir para lmar e 
fotografar suas performances, trocar opinião sobre maquiagens etc., compreendi que a conança 
necessária à minha etnograa havia se consolidado, podendo, assim, dar crédito às informações 
emitidas por voz.

Em etnograa, entrevistas estruturadas ou não são importantes para se descobrir aquilo que as 
ações dos indivíduos não revelam. Não obstante, Goffman (1999) recomenda priorizar nas pesquisas o 
que ele denomina de expressões emitidas que, por serem de tipo mais teatral, contextual e de 
natureza não verbal, dicilmente conseguem esconder todos os traços de cinismo, casos existam. Em 
suas palavras:

�
Sabendo que o indivíduo irá, certamente, apresentar-se sob uma luz favorável, os outros 
podem dividir o que assistem em duas partes: uma, que o indivíduo facilmente 
manipulará quando quiser, constituída principalmente por suas armações verbais, e 
outra, em relação à qual parece ter pouco interesse ou domínio, oriunda principalmente 
das expressões que emite. [...] Demonstra-se nisso uma assimetria fundamental no 
processo de comunicação, pois o indivíduo presumivelmente só tem consciência de um 
uxo de sua comunicação, e os observadores têm consciência deste uxo e de um outro 
(GOFFMAN, 1999, p. 16).

�
Partindo dessa ideia, preferi considerar na etnograa as ações dos sujeitos, sem ignorar as falas 

dos malabaristas com quem estabeleci vínculos afetivos. Essa postura se justica, porque a maioria dos 
artistas de rua é nômade. Durante as minhas buscas, muitas sem sucesso, eles me lembravam o Mestre 
dos Magos, personagem de desenho animado produzido pela  , que ora surgia e, Marvel Productions
pouco tempo depois, simplesmente desaparecia sem deixar rastros, despertando a dúvida nos 
demais protagonistas da história: cadê ele? No meu caso, cadê os malabaristas?

Depois de identicado os cruzamentos onde poderia haver malabaristas, encontrá-los havia 
cado mais fácil, porém não menos trabalhoso, já que eu era obrigado a percorrer, sempre que saía 
de casa para realizar os meus estudos de campo, os doze pontos apresentados no mapa acima, cuja 
ordem do percurso, quase sempre feito de motocicleta, seguia a mesma ordem numérica do mapa 
acima apresentado. 

Mas alguém poderia perguntar: em qual ponto eu parava para vivenciar os malabaristas de rua 
a malabarizar nos semáforos? Em qualquer local onde houvesse ao menos um artista de rua, critério 
que, ao nal da investigação, revelou que os pontos que mais e menos frequentei foram, 
respectivamente, o 5 e o 4.

Durante a etnograa, depois de conhecer a origem e a história do malabarismo, identicar os 
pontos do município de Cuiabá onde se encontra(m) malabarista(s) de rua, me aproximar e conhecer 
alguns malabaristas e criar laços de conança com alguns deles, vieram-me as seguintes dúvidas: 
como apresentar ao leitor o número de especicidades e/ou modalidades que um mesmo artista de 
rua domina? Qual é o seu desempenho/performance durante os espetáculos?

Para achar uma solução à primeira indagação, recorri à categorização didático-pedagógica 
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das artes circenses, optando por denir os malabaristas quanto ao domínio de diferentes 
especicidades e/ou modalidades em mono, poli e completo. O primeiro refere-se ao(s) artista(s) que 
domina(m) apenas modalidade(s) de uma única especicidade circense; o segundo representa 
aquele(s) que executa(m) ao menos duas modalidades de diferentes especicidades circenses; e o 
último remete aos artistas cuja destreza lhes permite transitar por qualquer uma das especicidades do 
malabarismo. 

Para encontrar uma solução à segunda indagação, eu decidi me tomar como o espectador 
ideal ao julgamento das performances apresentadas; não que eu seja especialista no assunto, mas, 
depois de algum tempo observando diferentes shows, acabei por criar, mesmo que subjetivamente, 
um critério de análise sobre o domínio das ferramentas empregadas nos espetáculos em baixo, médio 
e alto, além de apontar, mais por evidência do que por intenção, quais deles são usuários de drogas e 
“onde?”, “com quem?” e/ou “com quê?” aprenderam a dominar as artes de malabar (Cf. Quadro 1).

Quadro 1 – Malabaristas: categorização, habilidade e outros.

Durante os quatro meses de pesquisa in loco, principalmente nas segundas, terças, quintas-
feiras e sábados, em diferentes turnos, mas principalmente após as 16 horas, identiquei e observei 
dezenas de malabaristas, muitos deles estrangeiros vindos do Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia e 
Venezuela, principalmente. 

No total, eu conheci, direta e indiretamente, 24 malabaristas de rua, sendo 11 residentes em 
Cuiabá e 13 que estavam de passagem pelo município, dos quais 12,5% (o equivalente a 3 
malabaristas) eram do sexo feminino e 87,5% (ou 21 malabaristas) do masculino. Desses 24 
malabaristas, presenciei nos semáforos com luz vermelha a apresentação de 19 deles, dos quais 10, 
por repetidas vezes, assisti os seus espetáculos, talvez porque todos eles, mesmo que por tempo 
denido (ou não), estavam a morar em Cuiabá. 

Artistas Categorizaçã
o 

Habilidade Usuário Aprendizado 

Cris Mono Alta Não Ruas/Amigos/Ne
t 

Hugo Mono Baixa Não Álcool Ruas/Amigos/Ne
t 

Mano Mono Baixa Sim Álcool, Cigarro e Crack ----- 

Carlos Poli Média Não Álcool Ruas/Amigos/Ne
t 

Mauro Poli Alta Não Álcool  Ruas/Amigos/Ne
t 

Guilin Poli Alta Não Álcool Ruas/Amigos/Ne
t 

Uam Poli Média Não Álcool, Cigarro e 

Maconha 
Ruas/Amigos/Ne
t 

PK Poli Baixa Não Álcool, Cigarro e 

Maconha 
Ruas/Amigos 

Andy Poli Alta Não ----- 

Greg Completo Alta Não Circo/Amigos/N
et 
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Quadro 2 – Malabaristas: nacionalidade, residência e outros. 
Artistas Nacionalidad

e 
Residência Pontos Profissão Renda 

Cris Chilena Alugada 5, 7 e 10 Malabarist
a 

 
 
 
 

De R$ 30 
a R$ 100. 

Hugo Brasileira Dos pais 5 e 10 Estudante 

Mano Brasileira Na rua 3 ----- 

Carlos Chilena Alugada 12 Malabarist
a 

Mauro Brasileira Dos pais 5, 6, 7, 8, 10 e 11 Estudante 

Guilin Brasileira Própria 5 Marceneir
o 

Uam Brasileira Dos avós 5, 6, 7, 8, 10 e 11 Malabarist
a 

PK Brasileira Nas ruas 5, 6, 7, 8, 10 e 11 Malabarist
a 

Andy Venezuelana ----- 5 ----- 

Greg Colombiana Alugada 5, 7, 8, 10,11 e 
12 

Malabarist
a 

 

No geral, esses foram os dez principais artistas a revelarem, por voz e/ou ações, suas estratégias 
de sobrevivência no cotidiano que, independentemente de tomarem o malabarismo como prossão, 
diversão ou “bico”, não enxergam o que fazem – trocar entretenimento artístico por dinheiro – um ato 
de mendicância. 

Essa interpretação vai ao encontro das ideias de Mauss (1974 apud COELHO, 2006), que 
entende ser a dádiva uma tríplice obrigação entre dar, receber e retribuir, cuja troca de presentes não 
se restringe a objetos materiais, podendo ser expressa de outros modos, como prazer, entretenimento 
e dinheiro, recursos que, para Goffman (1999), auxiliam os indivíduos a criarem uma determinada 
representação de si diante de pessoas, conhecidas ou não.

Nas palavras do próprio Goffman (1999, p. 40, grifo do autor),

a execução de uma prática apresenta, através de sua fachada, algumas exigências um 
tanto abstratas em relação à audiência, que provavelmente lhe são apresentadas 
durante a execução de outras práticas. Isto constitui um dos modos pelos quais uma 
representação é 'socializada', moldada e modicada para se ajustar à compreensão e 
às expectativas da sociedade em que é apresentada. Desejo considerar aqui outro 
importante aspecto deste processo de socialização, a saber, a tendência que os atores 
têm de oferecer a seus observadores uma impressão que é idealizada de várias maneiras 
diferentes.

Cada artista de rua possui sua própria maneira de manipular as impressões; astúcia que visa 
como m último fazer mais dinheiro, uma vez que as ruas trazem aos malabaristas dos sinais vermelhos 
uma série de ameaças à sua integridade física: assaltos, furtos, atropelamentos, violências, 

5
intempéries, demasiado esforço físico e/ou sobrecarga de trabalho , donde a necessidade de criar 
artifícios que compensem nanceiramente os riscos.

Entre as artimanhas para auferir maiores ganhos econômicos, está a escolha do local onde 
ocorrerá o show circense, que deve permitir aos malabaristas três momentos distintos: descanso (sinal 
verde), apresentação e recolhimento do dinheiro (sinal vermelho). Ao questionar alguns malabaristas 
sobre como eles dividiam o tempo das apresentações e o recolhimento dos ganhos, estas foram 
algumas das respostas: 

Greg: Na maioria das vezes, a divisão do tempo é intuitiva.
Guilin: Sei lá! 
Cris: Aqui que tem três sinais é mais fácil. Eu co olhando aquele [apontando para outro 
semáforo]. Quando ele abre, eu paro e vou pegar o dinheiro.
PK: Experiência!
Carlos: Depende, irmão, depende de cada lugar. Só sei que tá difícil! (Caderno de 
campo).
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Na prática, o que observei, por várias vezes, foi o descompasso nesta divisão temporal, já que, 
por diversas vezes, os artistas extrapolavam o período das apresentações, não tendo tempo disponível 
para angariar as recompensas; pelo menos, não com os veículos parados, aumentando 
vertiginosamente os riscos de serem atropelados, não apenas por carros como também por motos e 
bicicletas que trafegam pelos corredores das ruas e avenidas.

Inclusive é na falta de tempo hábil para os malabaristas recolherem o dinheiro que alguns 
motoristas arremessam-no em direção ao artista ou simplesmente o jogam nas calçadas. Quando vi 
pela primeira vez esta atitude, quei possesso, pois achei um tanto humilhante, mas depois comecei a 
perceber que os malabaristas não se importavam e até agradeciam, pois antes pegar no chão o 
dinheiro do trabalho do que não ganhar nada.

Na maior parte do tempo, a divisão entre o show e o apanhar nanceiro, mesmo acontecendo 
de maneira assimétrica, apresenta-se eciente, destacando a capacidade criadora desses sujeitos na 
organização de seus trabalhos, cujas roupas, gestos, assovios, mímicas, gritos e danças são usados 
para despertar na plateia uma reciprocidade positiva.

Antes de iniciar o espetáculo, cada malabarista utiliza seus próprios artifícios para chamar a 
atenção dos transeuntes. Muitas dessas táticas são comuns entre eles, tais como: não se posicionar 
diante de caminhões, ônibus ou qualquer outro veículo que impeçam a maioria dos condutores de 
apreciarem o show; esperar a primeira leira de veículos parar, pois há carros e motos que ignoram o 
sinal vermelho; adotar uma postura mais polida, como não xingar ou ameaçar quem ignora a atração; 
e, quando noite, levantar a camiseta e rotacionar o corpo para que os condutores vejam que eles não 
estão armados ou com más intenções.

Há também a constante preocupação em inovar o espetáculo através de diferentes exibições, 
uma vez que, quanto maior a variedade de manobras e quanto mais difíceis de serem executadas, 
maior é a probabilidade de sensibilizar os espectadores. Alguns buscam acrescentar a uma mesma 
atração diferentes especicidades: lançamentos, equilíbrios, expressões corporais e palhaçadas, 
condição que exige do artista maior treinamento, disposição e experiência.

Cris: Comecei com três bolas. Agora, já lanço sete e estou treinando para lançar nove.
Greg: A cada dia, busco usar instrumentos diferentes. Hoje, estou com as claves. Às vezes, 
trago o monociclo também.
Guilin: O fogo prende a atenção da galera!
Uam: Com a pirâmide, até quem tá lá atrás vê a gente (Caderno de campo).

Errar durante as apresentações é comum, embora não desejado, porque as falhas nas 
performances podem provocar, naqueles que estão a apreciar o espetáculo, expressões de desdém, 
interpretadas por Goffman (1959 apud PAIS, 2001, p. 378) como “[...] ritos de evitamento [...]”, 
evidenciados por gestos como balançar negativamente a cabeça, zombar com sorrisos cínicos, virar-
se para o lado procurando alguém (ou não!) para dizer algo que penso ser nocivo às motivações ou 
voltar-se para o celular, que, nos dizeres do PK, é o maior concorrente na disputa pela atenção dos 
condutores: “Esse Whatsapp é foda!” (Caderno de campo).

Cada malabarista lida com os seus erros de modo próprio; as reações, inclusive de um mesmo 
artista, são diferentes a cada momento. Dependendo do dia, alguns sorriem fazendo mímicas de 
lamento, outros torcem a boca demonstrando irritação, ou simplesmente são indiferentes às falhas, 
dando continuidade à exibição. Ora ou outra, as apresentações são tão ruins que os malabaristas a 
encerram, desistindo, naquele instante, de transitar entre os carros para pegar algum dinheiro – 
situação que não os impede de recomeçar imediatamente, no próximo sinal vermelho, uma nova 
sessão que, ao contrário da anterior, faça valer nanceiramente o trabalho.

Individualmente, antes das manipulações dos instrumentos, presenciam-se as estratégias 
particulares que, embora tenham um objetivo comum, produzir reciprocidade positiva, são ímpares. 
Por exemplo, Cris, antes de se apresentar, abre os braços e espera alguns condutores olharem, depois 
se curva e começa o seu show manipulando de três a sete bolinhas.

Hugo, por sua vez, acena o braço esquerdo para atrair os olhares e, em seguida, se apresenta 
com diabolô sem demonstrar muita habilidade no que faz. Carlos primeiro assovia, depois segura em 
cada uma das mãos um facão, equilibrando outro entre o nariz e a testa por alguns segundos e, sem 
demora, inclina a cabeça para a frente para derrubar o facão que está em equilíbrio, porém, durante 
a sua queda, com muita destreza, ele o agarra iniciando o espetáculo.

Igualmente interessantes são as estratégias individuais empregadas por Greg, Guilin, Andy, 
Mauro, Uam e PK. O primeiro, dentre todos que observei, é o mais habilidoso: veste-se 
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apropriadamente ao espetáculo e tem a preocupação de, a cada dia, utilizar instrumentos diferentes 
nas apresentações, principalmente quando o semáforo em que vai trabalhar é o mesmo do dia 
anterior.

Antes de demonstrar seus talentos, Greg chega bem próximo aos carros, não dando aos 
motoristas da primeira leira outra opção a não ser olhar para ele; em seguida, com um sorriso 
convidativo, acompanhado de manipulações de diferentes objetos, equilibrismo em monociclo e 
pantomimas, ele conrma o que havia me dito: “Sou prossional. Trabalhei em dois circos. Agora, vou 
tentar entrar neste circo [Circo Mundo Mágico] que está na cidade” (Caderno de campo).

Guilin, que faz do malabarismo um “bico”, mostrou ser mais habilidoso do que outros artistas de 
rua que têm nas artes circenses sua única fonte de sobrevivência. Por estar empregado, durante o 
horário comercial trabalha como marceneiro, chegando à localidade 5 ao anoitecer. Astuto, por se 
apresentar à noite, faz da pirofagia, da pantomima e da maquiagem as suas principais táticas para 
atrair e sensibilizar economicamente os transeuntes. Para cada um dos referidos artifícios, ele explica:

À noite é difícil de ver, por isso uso o fogo.
Quando eu enceno, dá pra maioria ver. Gritar não adianta!
Pinto a cara porque dá mais dinheiro, mas essa tinta que comprei é uma porcaria. Não 
dá para tampar bem o rosto (Caderno de campo).

Andy, ao contrário de Mano, não demonstrou incômodo com a minha presença. Nas vezes em 
que o vi se apresentar, a roupa que usava era a mesma: uma blusa de moletom e um bermudão na 
altura do joelho, ambos de cor preta. O que mudava em seu visual era a meia, cada dia de uma cor 
diferente: preta, vermelha, amarela, verde ou azul.

Seu rosto, de cor pálida por excesso de protetor solar, mostrava a visível preocupação de se 
proteger contra os males causados pelos raios solares. De hora em hora, ele reaplicava, em seu rosto e 
mãos, o creme protetor deixado dentro de uma mochila pendurada em um pequeno gancho no alto 
do poste do próprio semáforo, o que me fez perceber que seu vestuário não é somente uma imitação 
dos uniformes dos jogos de futebol criados para o espetáculo; é uma forma de se proteger do sol e 
também do frio.

 Ao fechar o sinal, a luz vermelha enuncia: é hora do show! Andy logo ocupa o palco 
improvisado e, com as duas mãos, estende, por alguns segundos, a bola de futebol à frente do corpo. 
Na sequência, joga-a de uma mão à outra antes de começar sua atração, quase sempre impecável.

Mauro, que utiliza em suas exibições uma blusa com capuz ou uma peruca colorida e nariz de 
palhaço, adora conversar, contar piada, brincar com os colegas de prossão e car mexendo com as 
garotas que transitam pelo local. Quase sempre mais conversa do que trabalha, talvez porque não 
dependa da renda adquirida para sobreviver. Ele ca dizendo:

Quanto você ganhou hoje? Putz, bem mais do que eu! E sua apresentação nem é boa... 
[risos].
Faz dias que não tomo uma cerveja. Vamos lá pra praça beber! Deixa isso daí cara, 
amanhã a gente volta e ganha mais; as meninas vão tá lá, bora?
Cara, o meu joelho tá fodido. Olha! Olha! [pegando na rótula do joelho] Tô fazendo 
sioterapia.
Que que é isso, princesa?! Olha o que sei fazer... (Caderno de campo).

Antes de suas apresentações, que ele mesmo julga “fuleiras”, Mauro coloca o capuz ou a 
peruca com o tradicional nariz de palhaço (ou não coloca nada), faz uma breve dança e só depois 
começa a exibição que, ao contrário do que arma, demonstra exigir grande habilidade. As 
manobras que realiza com devil stick despertam a atenção pela velocidade com que são 
executadas. São múltiplas manobras em pouquíssimo tempo: catraca, helicóptero e avião que, 
associados a outras habilidades, como rotacionar o corpo ou passar o bastão debaixo da (s) perna(s), 
fazem de sua atuação algo a ser apreciado e recompensado por quem assiste.

Uam e PK costumam se apresentar juntos, mas não é regra. A opção pelo espetáculo em dupla 
é proporcionar modalidades que individualmente não seriam possíveis, como por exemplo, se 
equilibrar um sobre o outro em diferentes posições. O objetivo da dupla é sensibilizar o público que, 
nada pretendia doar, a oferecer alguma quantia em dinheiro e/ou provocar nos transeuntes que 
costumam retribuir aos shows a sensação de que o apreciado merece uma quantia maior por causa 
das diculdades superadas durante o espetáculo e pelos riscos aos quais os artistas se submetem: 
quedas, torções, câimbras e escoriações nos ombros, joelhos, cotovelos e mãos. 
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Dupret (2007, p. 66) arma que os equilíbrios em solo são movimentos

extremamente elegantes e demonstram força, agilidade, exibilidade, coordenação, 
equilíbrio e controle do corpo. Desenvolvem coragem, força, coordenação, 
exibilidade, habilidades de saltos, destreza e agilidade. São apresentações de 
valorização pessoal. Existem inúmeras manifestações acrobáticas, desde as individuais, 
passando pelas duplas, trios, até grandes grupos.

�
Ao assistir suas apresentações individuais, pude perceber que Uam demonstra média 

habilidade no que faz, enquanto PK parece ser um aluno em início de curso, orgulhoso por exteriorizar o 
pouco que sabe. Suas performances inevitavelmente revelam o motivo de preferirem as exibições 
conjuntas ao invés das singulares, fato que nos remete ao ditado popular: “A união faz a força!”.

Por m há o Mano, que naturalmente, como se estivesse a passar pela faixa de pedestres, se 
coloca à frente dos motoristas, quase que se “arrastando” devido ao uso de crack (identicado pelas 

6queimaduras nas pontas dos dedos) e cachaça (pelo forte cheiro de álcool) . Somente quando ele 
começa a manipular os seus limões, como se fossem bolinhas de malabar, é que os condutores 
descobrem – para quem não o conhece – que ele é um malabarista e não um indigente.

Diga-se de passagem, entre todos os malabaristas que por algum tempo observei, Mano é o 
único usuário de drogas ilícitas pesadas. Esta situação o coloca, ao contrário dos outros malabaristas, 
em absoluta insalubridade, pois, às vezes, se apresenta descalço em pleno sol escaldante, sem 
camiseta, protetor solar, óculos escuros ou qualquer outro meio de proteção contra patologias 
causadas por intempéries; além de ser visível a sua completa falta de higiene.

CONCLUSÃO
As descrições das táticas de sobrevivência de alguns malabaristas com quem convivi mostram 

que cada um deles, a seu jeito, desenvolveu mecanismos de superação de diculdades que, segundo 
Maffesoli (2008), ultrapassam os arquétipos normativos pré-denidos pela razão instrumental que, ao 
projetar os semáforos, visou unicamente à organização do trânsito por meio das prescrições: pare, 
atenção e siga.

Essas estratégias de sobrevivência no cotidiano, coletivas ou individuais, revelam não somente 
o retorno das artes circenses às ruas, avenidas e praças das áreas urbanas do município de Cuiabá, 
cujo objetivo principal é “fazer dinheiro” (PAIS, 2001, p. 385) mediante entretenimento. Tais 
manifestações “neotribalistas” (MAFFESOLI, 1998) operam, segundo Pais (2002, p. 13), como uma 
alavanca metodológica do conhecimento sobre o ordinário, que é o local de junção entre o viver e o 
pensar, em oposição ao racionalismo moderno (SANTOS, 2012).

Nessa perspectiva, cada espetáculo, cada apresentação, cada show circense adaptado às 
ruas traz consigo a transmissão simbólica de elementos culturais que, outrora restritos às lonas, agora 
desconstroem aos poucos – por meio da antropomorzação e ressignicação dos não-lugares – o 

7estigma  de marginal, como conrmado por vários transeuntes que interroguei in loco com a pergunta: 
“A arte de malabarizar nos semáforos com luz vermelha é trabalho ou vadiagem?”. Todos os 

8
transeuntes, sem exceção (pedestres, condutores e passageiros), responderam: “É trabalho! ” – 

9percepção bem diferente em relação aos estudos que realizei sobre anelinhas .

NOTAS
1 Refere-se a “[...] todos aqueles que usam do espaço de tempo 'do salto da luz vermelha para a luz verde' 
como forma de conquistar, de alguma maneira, um ou outro 'trocado' que garanta sua sobrevivência neste 
tempo” (FAÇANHA, 2007, p. 1, grifo do autor).
2 As localidades identicadas com números são: 1 Av. Fernando Correia com Av. Carmindo de Campos. 2 Av. 
Fernando Correia com Av. Edgar Vieira. 3 Av. Cidade do México com Av. Fernando Correia. 4 Av. Historiador 
Rubens de Mendonça com Av. Juliano da Costa. 5 Av. Mato Grosso com Av. Historiador Rubens de Mendonça. 6 
Praça da República. 7 Praça Alencastro. 8 Av. Getúlio Vargas com Rua Joaquim Murtinho. 9 Av. Lava Pés com Av. 
Filinto Müller. 10 Av. Generoso Ponce com Av. Tenente Coronel Duarte. 11 Praça Ipiranga. 12 Av. Tenente Coronel 
Duarte com Av. Dom Aquino.
3 Para garantir o anonimato dos sujeitos pesquisados que se apresentaram a mim com os seus nomes ou apelidos, 
optei por utilizar nomes e apelidos ctícios. Para os indivíduos que se apresentaram por meio de nomes, foram 
dados nomes ctícios e, para os que se apresentaram com seus apelidos, foram dados apelidos ctícios. Essa 
opção vai ao encontro do que é exigido pela ética no estudo “sobre” e/ou “com” seres humanos: anonimato 
dos sujeitos estudados e condencialidade dos dados pessoais obtidos (PADILHA et al., 2005).
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4 As informações sobre o Andy vieram de outro malabarista, o Cris. Já sobre o Mano – como ele não conversava 
comigo e nenhum outro malabarista o conhecia –, restou-me a opção de observá-lo de longe e, 
consequentemente, descrever sua aparência, desempenho e estratégias.
5 Alguns chegam a trabalhar, dependendo da necessidade, até 12 horas por dia. Mas isso não é regra, é 
exceção.
6 O Mano se incomodava com a minha presença, por isso eu cava um pouco distante dele. Na calçada – do 
lado esquerdo dos motoristas que estão de frente para o semáforo – havia uma árvore em cujos “pés” ele 
colocava um saco grande feito com os de náilon. Em seu interior, eu consegui ver roupas, “carotinha”, maços 
de cigarros e um cachimbo de crack.
7 “Enquanto membros da sociedade estabelecida, construímos implicitamente uma teoria do estigma – que 
Goffman concebe como uma 'ideologia' – para identicar a inferioridade de alguém que é estigmatizado, posto 
à margem, excluído” (PAIS, 2001, p. 376, grifo do autor).
8 Penso que, por serem dádivas, os valores nanceiros oferecidos pelos transeuntes aos malabaristas 
desconstroem o estigma de marginal somente porque o espetáculo se sobrepõe ao ator, cujas apresentações 
são recompensadas e não o personagem da peça encenada.
9 O referido estudo, em parceria com a professora Dra. Juliana Abonizio, foi publicado com o título Flanelinhas: 
“Pode Deixar Qu'eu Olho Doutor” na Revista Eletrônica Documento & Monumento, vol. 14, nº 1, jul. 2015.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como cenário o aplicativo WhatsApp, por onde circulam 
inúmeros textos audiovisuais, cuja concepção, possibilidade de modicação, 
além de reenvio etc. implicam a reconstrução de sentidos, extrapolando a 
interação e se abrindo para inúmeras possibilidades interativas. Assim, é para a 
interatividade que se dirige o foco desta pesquisa. Para tanto, estão sendo 
observadas, acompanhadas, colhidas algumas obras audiovisuais via 
WhatApp. O que interessa é vericar como se dá a transformação do texto 
original, canônico ou não, para o texto modicado, assim também que outros 
sentidos essa interatividade engendra. Pela observação e pelo 
acompanhamento, a natureza dos textos modicados é diversa. Para este 
estudo, o corpus se restringirá, aos textos de evidências humorísticas elaborados 
pelo personagem “Xômano que mora logo ali”, sujeito deste estudo. A pesquisa 
é de abordagem qualitativa e entendemos que o método mais apropriado a 
ser utilizado é a netnograa, porque tanto o ambiente em que se pesquisa, 
quanto a ferramenta usada para a coleta de dados é a internet. Para isto 
recorremos aos embasamentos teóricos de cibercultura e ciberespaço, de uso 
de celulares, de produção audiovisual, de humor, de interação e 
interatividade, entre outros. As condições de produção dos textos em pauta 
têm que ser explicitadas, sem o que, o humor perderia seus sentidos. O contexto 
histórico é datado: a pesquisas se desenvolve em 2015 e 2016.
Palavras-chave: Interatividade. WhatsApp. Humor.

ABSTRACT
This research has its scenery based in the WhatsApp application, in which several 
audiovisual texts, whose inception, possibilities of modication, resending and so 
forth, imply the reconstruction of senses, going beyond interaction itself and 
broadening for endless interactive possibilities. So, the focus of this research is 
directed towards interactivity. Thus, some audiovisual works have been 
observed, followed, and collected through WhatsApp. What matters is to verify 
how the transformation of the original text, canonistic or not, to the modied text, 
as well as other senses that such interactivity creates. Through observation and 
following, the nature of modied texts is diverse. For this study, the corpus is 
restricted to, at the start, to the texts of humoristic evidences prepared by the 
character "Xômano que mora logo ali," the subject of this study. The research is of 
qualitative approach, and we understand that the most appropriate method to 
be used is netnography because both the environment in which research as the 
tool used for data collection is the internet. For this, the following theoretical 
approaches are applied: cyberculture and cyberspace, cellphone using, 
audiovisual production, humor, interaction and interactivity, and so on. The 
conditions of production must be explained, without that, the humor would suffer 
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a signicant loss in its senses. The historical context is located between 2015 and 2016.

Keywords: Interactivity. WhatsApp. Humor.

INTRODUÇÃO

C
om o advento das Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), a facilitação de 
produção, recepção, envio, troca, comentários etc. sobre quaisquer conteúdos vem 
sendo superada frequentemente, numa velocidade e num fascínio atemporal e 

aespacial pouco vistos na história dos processos comunicativos.
Neste texto buscamos trazer parte de nossos estudos de cibercultura e de ciberespaço, focando 

no tema humor veiculado pelo WhatsApp. A pesquisa em andamento trata principalmente da 
interatividade produzida e difundida pelo personagem “Xômano que mora logo ali”, gura criada à 
partir de brincadeiras ciberespaciais, que um jovem publicitário de Cuiabá fazia para “zoar seus 
amigos”. Sua identidade “é mantida em sigilo , como explica  para não perder a graça da brincadeira”
em matéria o jornalista  (2015). De acordo com Ricci, Xômano começou Raoni Ricci  “trolando” os 
amigos em sua página pessoal do Facebook e como as postagens repercutiram muito, ele criou uma 
página pública para o personagem. Os resultados demonstram o imenso sucesso, pois hoje a página 
conta com mais de 80 mil curtidas e até o presente momento é assunto comentado por mais de 23mil 
pessoas. Com todos estes índices, seus conteúdos extrapolam o contexto do Facebook e suas 
postagens são compartilhadas e divulgadas também pelo Instagram, Youtube, além do aplicativo 
WhatsApp, para o qual este trabalho volta seu olhar. 

Os conteúdos mantêm a abordagem humorística como uma constante e variam entre imagens 
(sobretudo memes) e textos audiovisuais. A produção acontece normalmente a partir da 
reelaboração ou ressignicação de produtos canônicos, ou seja, aqueles já consagrados pelo público 
e/ou crítica, originários de diversas mídias, como: cinema, televisão, vídeos, quadrinhos, literatura, 
YouTube, dentre outras plataformas. 

O cenário geográco de evidência deste personagem, que iniciou suas atividades no 
ciberespaço é a cidade de Cuiabá. Aqui, a veia humorística sempre pulsando, atravessou os séculos 
com sátiras – como as de teor político escritas por Rubens de Mendonça (1978) –; com chistes; com 
teatro de comédia – cuja maior estrela foi Liu Arruda, com seus marcantes personagens, mas que 
reinventa-se com “Nico & Lau” (desde a década de 90, até hoje), com “As Fias de Mamãe” (1999) e em 
“Segredos de Almerinda” (2001) –; em seções de jornais e revistas (destaque também para Liu Arruda 
com a Comadre Nhara); também pelo rádio (Totó Bodega); pela TV – com Nico & Lau, Comadre Pitú – 
e, mais recentemente pela internet. 

O que se observava nos textos era, geralmente, uma ironia na sobre o falar cuiabano, ou 
mesmo uma desfaçatez em relação a ele. Superado o momento que Possari (2005) nomeou como 
“operação resgate” da cultura cuiabana – em que os envolvidos estavam imbuídos em “fazer com 
que o linguajar e a cultura musical dos cuiabanos fossem respeitados” (POSSARI, 2005, p. 171), no 
contexto atual, o falar cuiabano continua a ter lugar privilegiado, embora não mais com sentido de 
resgate, em audiovisuais, que buscam o riso, vide as inserções televisivas da dupla “Nico & Lau”, que 
usam o risível (baseado especialmente no linguajar), para chamar a atenção a assuntos de utilidade 
pública. 

Outro exemplo de inserção midiática de personagens que “falam cuiabanamente” (POSSARI, 
2005) é o próprio “Xômano que mora logo ali”. Pois, ele juntamente com outro personagem 
mascarado também fenômeno da internet, o “K-beça pensante” repaginaram o linguajar cuiabano, 
desde a perspectiva dos jovens. Protagonizaram, assim como Liu Arruda em sua época, um movimento 
de ascensão do cuiabano ou da “cuiabania” na rede mundial de computadores. Devido ao grande 
sucesso e número de seguidores provenientes da internet eles passaram a apresentar o quadro “Cê 
Qué Vé Ixcuta”, que vai ao ar toda sexta-feira, dentro do “Programa Pop Show” comandado pelo 
apresentador e político Éverton Pop e veiculado pela TV Band Mato Grosso. 

Tais acontecimentos corroboram com o pensamento de Geertz (2000, p. 183), quando ele 
arma que travam-se pelo humor ações simbólicas da paixão e do sentimento. Até porque veremos 
que ainda há, no trato do falar cuiabano, piadas, o que não deixa de ocorrer também sobre os demais 
falares aqui presentes, representando a vasta migração, e o jogo entre os de cá e os de lá. O meme 
abaixo é uma amostra a interculturalidade possível a partir da situação climática atípica vivida pelos 
moradores de Cuiabá em junho de 2016.  
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     Título: Trocando as bolas 
        Autor: Xômano que mora logo ali 

 
 

Fig. 01 – Meme elaborado pelo “Xômano 
que mora logo ali” recebido por 

WhatsApp em 29.06.16  

A esse respeito Gruzinski (2001) observa que as culturas podem se misturar quase sem limites, 
até se perpetuarem, pois, os elementos opostos da cultura tendem a se excluir mutuamente, mas ao 
mesmo tempo, tendem a se interpretar e a se identicar. 

O humor é um elemento da cultura, que além de promover a resistência, apresenta-se como 
sabedoria. O humor inteligente é capaz de, com simplicidade e graça, fazer rir. O leitor, ao rir, 
compartilha do texto com o autor, interagindo com aquele, seja no apelido, na caricatura ou na 
piada, produzindo sentidos, e, com isso, contribuindo com a cultura da graça ou da ironia. 
(CONFORTIN, 1999). 

APORTE TÉORICO DOS CONCEITOS DE INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE
�
Os processos interacionais dizem respeito à produção conjunta de sentidos: polo da emissão e 

polo da recepção. O autor/produtor/diretor e o leitor de todos os gêneros textuais necessitam 
interagir, a partir das condições de produção do texto e das condições de produção de leitura, para 
a construção conjunta de sentidos. É o que se tem feito desde há muito: alguém produz um texto, 
alguém lê o texto. Os sentidos atribuídos ao texto pelo leitor exigem que sua história de vida e de 
leituras contribuam para a leitura.

Os textos, antes das condições hipertextuais e ciberespaciais podiam ser lidos, interpretados e, 
às vezes, dependendo do veículo, até questionados, com a opinião do leitor. Todavia, tudo isto faz 
parte do processo de interação, pois, não havia e ainda não há, em alguns casos, como interferir 
diretamente no texto original para modicá-lo. Esta é a diferença entre interação e a possível 
interatividade.

Interação é o processo pelo qual interlocutores “inter-agem” e decorrem daí os efeitos de sentidos. 
Interlocutores são entendidos como dois polos de qualquer situação de comunicação (verba, não verbal, 
mediada por tecnologias ou não). Os interlocutores constroem sentido conjuntamente (POSSARI, 2009, p. 41). 

Interatividade diz respeito a ação do receptor que é a de interferir, modicar o que está sendo objeto de 
aprendizagem (POSSARI, 2009, p.41).

A interatividade a que nos referimos trata da possibilidade, nos processos de ensino-
aprendizagem, portanto, na construção do conhecimento, de o polo interator contribuir 
individualmente ou, na construção coletiva/colaborativa de conhecimento.

Sobre isto Braga (2004) difere sistema de retorno e sistema crítico. Para o autor, o sistema de 
retorno refere-se às potencialidades críticas da sociedade, agindo concretamente sobre a 
produção, seus processos objetivos e suas qualidades. O sistema crítico, por sua vez, pode se efetivar 
pelo retorno. (BRAGA, 2004, p.63).  Para ele os retornos são a crítica do leitor a determinado 
tema/artigo; gosto ou não gosto por determinada propaganda.

Diferentemente dessas abordagens, nossos estudos referem-se menos ao retorno e à crítica e 
mais à interatividade permitida pelas TICs, computador, internet, redes sociais etc., tendo como único 
locus, cenário de pesquisa, o WhatsApp. Dentro do WhatsApp nos interessam apenas os textos já 
modicados de sua origem, enviados e reenviados por todos e para todos por intermédio do 
aplicativo, e, é claro, comentados por alguns.

Interatividade, então para nós, é a concepção de que textos podem ser modicados – desde 
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que a tecnologia permita – para que outros sentidos possam ser atribuídos pelo leitor. Neste caso, os 
sentidos gerados são de humor.

METODOLOGIA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA EM ATO
Nossa pesquisa é de abordagem qualitativa. Partimos do referencial teórico da cultura das 

mídias, das hipermídias, da cibercultura. Fez-se necessário ir aos cânones dos textos audiovisuais, 
desvendá-los no que diz respeito a seus roteiros, direção, enquadramentos, trilhas sonoras e edição, 
para traçar os paralelos entre eles e suas releituras, a m de elaborar as análises. Partindo dessas 
constatações inicia-se a coleta dos textos-objeto de análise: os WhatsApp. 

A investigação é feita através de netnograa, método de pesquisa derivado da técnica 
etnográca, em que a busca do pesquisador consiste em “compreender as atitudes e valores sócio-
culturais envolvidos nas ações do grupo estudado” (PETERSON, 2005, p. 184). A netnograa é 
adequadamente usada para o monitoramento de comunidades online, porque lançando mão dela, 
o pesquisador submerge no mundo que estuda por um tempo determinado e leva em consideração 
as relações que se formam, entre quem participa dos processos sociais, com o objetivo de dar sentido 
às pessoas. (MONTARDO e ROCHA, 2005) Neste método, tanto o ambiente em que se pesquisa, 
quanto a ferramenta usada para a coleta de dados é a internet, popularmente conhecida como net, 
por isso o nome “netnograa”.

A pesquisa tem como objetos de estudo os produtos imagéticos ou audiovisuais, frutos de 
interatividade com obras anteriormente concebidas para outros ns (como lmes, clipes ou imagens 
sérias); que após esse processo de interatividade tenham adquirido caráter humorístico e que sejam 
veiculadas pelo aplicativo WhatsApp.

 Vimos coletando, os textos, durante três meses, para compreensão, análise dos mesmos, no 
que se refere à interatividade, possibilidades de o leitor atribuir outros sentidos, para muito além do 
texto original. Da mesma maneira, acompanhamos a interação, os comentários. Não que este último 
seja a razão, mas para a conrmação de se a modicação no texto mesmo, em sua forma e 
conteúdo, possibilitou ao leitor atribuir sentidos pretendidos, ou mesmo, outros sentidos, para o que foi 
modicado do cânone (texto original).

A internet mudou o mundo na sua constituição e complexidade. Assim também a leitura e a 
atribuição e sentidos foram afetadas. O que é feito no “Xômano que mora logo ali” já é consequência 
de processo interativo. É instigante. Cabe-nos investigar, pois, na cibercultura, ler signica hibridar, 
escolher, optar, decidir, montar, colar, ressignicar. (POSSARI, 2009).

A CULTURA CONTEMPORÂNEA 
O fortalecimento das culturas locais tem se tornado algo essencial no combate à implantação 

de uma identidade planetária, ou nas palavras de Felix Gattari e Suely Rolnik (1996): da subjetividade 
capitalística. Subjetividade esta, que já vem pronta e bem embalada, forjada pelo processo de 
globalização como sendo inclusiva, mas que na realidade mostra-se "desequilibrada e com traços 
perversos como não poderia deixar de ser, porque foi arquitetada pelas empresas e governos dos 
países desenvolvidos em busca de novos consumidores, já que seus mercados internos estavam 
saturados" (SENNA, 2011, p. 11). 

Entretanto, esta mesma via pode ser usada pelas culturas locais como fonte de resistência 
(GATTARI e ROLNICK 1996), ainda mais após o advento, consolidação e expansão da internet. A 
evolução tecnológica fez com que os processos interativos ganhassem mais potência, como já 
dissemos acima. Pois, antes da informatização da sociedade, estes cavam restritos muito mais, a pura 
e simples interação. O que signica dizer que o indivíduo, somente recebia os conteúdos. E mesmo que 
tivesse vontade de   alterar o que era recebido, não lhe era oferecida essa possibilidade, pois não 
detinha as condições de produção.

Todavia, ainda que de maneira supercial, a interatividade é um processo que sempre existiu. 
No bojo da contemporaneidade, onde os avanços tecnológicos se tornaram palpáveis para grande 
parte da população, a interatividade alcança um estado de plenitude. É óbvio, que desigualdades 
sociais ainda persistem, e questões educacionais ou instrucionais continuam importantes e fazem 
diferença. Porém, o acesso às condições de produção e difusão, que possibilitam que qualquer um 
seja autor, nunca estiveram tão fáceis e próximas. Mauricio Falchetti (2011) costura o pensamento de 
vários autores, para pertinentemente ilustrar as transições do indivíduo frente ao processo 
comunicacional. Este autor arma ser possível situar três momentos históricos durante o processo 
comunicacional da indústria cultural:

O primeiro remete ao indivíduo alienado que absorve toda a informação que lhe é 
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imposta (ADORNO E HORKHEIMER). No momento seguinte, o indivíduo passa a discernir o 
conteúdo midiático que lhe interessa e a descartar o restante (HAL, 2006); e em um , 
terceiro momento o indivíduo além de ltrar as informações, também passa a produzir , , 
conteúdo próprio e difundir em meios segmentados (JENKINS 2008). É possível observar 
essas três etapas ainda hoje, algumas delas em escala menor, mas ainda existindo.

  
Este terceiro momento apontado por Falchetti (2011) em consonância com Jenkins (2008) é 

3
precisamente o vivido por nós hoje. Porque o ciberespaço , antes alcançável principalmente pelos 
computadores conectados por internet xa. Encontra-se hoje acessível ao toque de um dedo, via 
pacote de dados. Os dedos nervosos “ticando” a tela do celular fazem alusão à obra “A criação 

4
deAdão” de Michelangelo , como mostra a imagem abaixo.

Assim, este “complexicador do real” – expressão com a qual Lemos (2013, p. 128) caracteriza o 
ciberespaço –, reinventa-se e mescla-se à realidade (aliás, ele não é desconectado dela). Suscitando 
o que Adriana Silva (2006, p. 28) postula como sendo realidade híbrida, aquela que “ocorre quando 
não mais se precisa 'sair' do espaço físico para entrar em contato com ambientes digitais”. Neste 

5
contexto, a gura do espelho que leva “Alice ” a imergir no “País das Maravilhas” é extrapolada, uma 
vez que a completa imersão do usuário não é mais necessária (embora ainda ocorra). 

Como aponta Silva (2006, p. 28) “as bordas entre os espaços digitais e físicos, aparentemente 
claras com a Internet xa, se tornam difusas e não mais completamente distinguíveis”. Portanto, torna-
se difícil estabelecer onde começa a primeira realidade e onde termina a segunda, porque elas estão 
imbrincadas. Tanto que Norval Baitello Júnior (2004, p. 05) fala sobre a simbiose entre primeira e 
segunda realidade (ciberespaço), que “interagem reciprocamente, em dupla mão de direção”. O 
autor, contudo, explica que mesmo uma sendo visceralmente plantada na outra, “o espírito dual do 
nosso tempo” insuou em cada uma delas a soberba da auto referência cindindo-as de maneira que 
nem a mobilidade e a uidez do nosso tempo conseguissem impedir (2006,p.06). 

O exemplo mais contundente dessa exacerbação para Baitello Júnior são os 
fundamentalismos, que ao imperar sobre a “primeira realidade” incitam o sonho das máquinas como 
deuses e quando age na “segunda realidade” tem-se a negação dos corpos e da sua existência 
complexa. Norval (2004, p.06) conclui dizendo que “Em ambos os casos a grande lesão que se produz 
recai sobre os sistemas de vínculos”. Retomando as colocações de Adriana Silva, que 
contemporaniza esta discussão, ao inserir o uso do celular como recurso de conexão entre as duas 
realidades. Ela não contraria o que Norval coloca, ao contrário é a partir deste ponto que suas falas 
convergem para dizer sobre a interposição das realidades.

Em sentido prático, a vida na sociedade contemporânea possibilita que um indivíduo munido 
apenas de seu aparelho smartphone produza, realize e difunda uma obra audiovisual, por exemplo. 
Consequentemente tornando-se autor ou co-autor de obras. A propósito, qualquer criança com um 
celular em mãos hoje é um cineasta, videomaker ou repórter em potencial. É possível aos novos 
autores, tanto colaborar com conteúdo apresentado pelos meios de comunicação tradicionais 
(dando sugestões de mudanças para nais de novelas, por exemplo), quanto criar seu próprio 
conteúdo, como os fã-lmes. (FALCHETTI, 2011). Anal vivemos diuturnamente um processo de 
construção colaborativa, que Jenkins (2008) chama de cultura participativa.

Uma das características mais recorrentes nos meandros da cultura participativa é o humor. Os 
escritos sobre o assunto remontam a Antiguidade, com Aristóteles e outros autores gregos, como 

 
Fig.02 - 
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Hipócrates e Sócrates, segundo Slavutzky (2008). Mas é possível que ele estivesse presente, desde os 
tempos mais remotos da humanidade. A esse respeito, a animação “Os Croods” produzida pela 
DreamWorks em 2013, mesmo sendo uma obra de cção apresenta de modo peculiar, como as 
narrativas, e porque não dizer também o humor, começaram a ganhar representatividade na cultura 
humana. 

Partindo deste ponto é possível elucubrar que o homem é a única criatura do universo que 
sempre teve aptidão para o riso, para o humor. Como coloca Freud (1903) outros animais não 
dispõem desta capacidade, o que está em consonância com a armação de Bergson (1940, p. 07) 
de que “não há comicidade fora do que é propriamente humano”. Portanto, somos levados a pensar 
que é necessário ter algum intelecto para chegar ao riso. Como coloca Saliba (2002) somente se 
chega ao riso quando se entende a mensagem transmitida. Ou seja, mesmo em um meio onde as 
máquinas fazem a intermediação da comunicação, como é o caso do ciberespaço, em que a 
propagação de mensagens é mais veloz do que um “rastilho de pólvora”, a mensagem deve ser 
compreendida por quem a está acessando, para que o riso aconteça, pois, a capacidade de rir 
continua sendo inerentemente humana. 

No Brasil, os principais responsáveis pela atual conjuntura social são: os avanços tecnológicos, a 
popularização do acesso a esses avanços, somados a instabilidade política.  

Sobre os avanços tecnológicos é possível dizer que, nos últimos tempos, o ponto crucial de 
mudanças ocorreu com a evolução da internet (tanto xa, quanto móvel). Em primeiro lugar, a 
transformação da Web 1.0 para a Web 2.0. Segundo Blattmann e Silva (2007, p. 04) esta questão 
representa “uma revolução (...) na maneira de gerenciar e dar sentido ou ofertar a informação on-
line”, pois segundo os autores esta nova internet “possibilita a criação de espaços cada vez mais 
interativos, nos quais os usuários possam modicar conteúdos e criar novos ambientes hipertextuais” 
(p. 02). Paralelamente a Web 2.0, a internet móvel (usada nos dispositivos móveis: celulares, tablets, 
pages, etc.) também vem apresentando mudanças signicativas. No presente momento, esta última 
encontra-se em sua quarta geração, por isso recebeu o apelido de Internet “4G”. Cardoso, Rodas e 
Andrade (2014) armam que a velocidade deste tipo de conexão é “até dez vezes superior às redes 
atuais”. Estes autores pontuam que a tecnologia “4G permitirá melhor acesso a conteúdos multimídia 
como vídeos em alta denição, videoconferências e músicas diretamente da internet”. 

Na esteira dos avanços tecnológicos, o consequente barateamento do acesso a eles, 
juntamente com o crescente poder aquisitivo das classes menos favorecidas economicamente (via 
parcelamentos) gerou a imensa popularização dos aparelhos smartphones (que possuem a 
capacidade de gravação, edição e disseminação de vídeos pela internet). Estes aparelhos 
causaram uma revolução na forma de ver e se conectar com o mundo. O que na verdade, ainda é 
imensurável, pois faz parte do presente. Esses dispositivos comprimiram o tempo e o espaço, de 
maneira muito mais expressiva, do que a internet xa já havia feito, permitindo o acesso a diversos 
segmentos sócio-culturais.

O terceiro elemento que dá forma ao cenário contemporâneo brasileiro é a instabilidade 
política. Esse item traz agregado em si, a mais importante faísca para o revigoramento da chama 
humorística já inerente à sociedade brasileira. Ainda que os elementos anteriores (desenvolvimento 
tecnológico e popularização do acesso) também colaborem para o acendimento da fogueira do 
riso, que pulsa no peito da grande maioria dos brasileiros. O povo que ri, mesmo durante os atos de sua 
própria tragédia. 

Qualquer sociedade, que disponha de um sistema político, seja ele qual for, nunca disporá de 
uma a situação completamente estável. Mesmo em regimes totalitários ou absolutistas, forças 
contrárias ao poder se coadunam para ganhar vitalidade e tentar derrubar o que está instaurado. Ou 
não é isso que vemos em Shakespeare e Maquiavel?!? Entretanto, existem soslaios de tranquilidade. 
Na jovem democracia brasileira, a relativa calmaria democrática foi quebrada a partir das 

6manifestações de junho de 2013 . 
Uma característica do povo brasileiro, ao ser sistematizada e ganhar corpo em algum tipo de 

linguagem gera o riso carnavalizante (LÚCIA HELENA, 2004). Na literatura, uma das primeiras e 
principais manifestações deste veio cômico e antropofágico vem à tona com Gregório de Matos, que 
ao optar “pelo tom rebelde e audaz do MUITO RISO, POUCO SISO” insere o riso de escárnio como uma 
crítica ao contexto social. Porque o riso carnavalizante “não fala o discurso do poder, mas nele 
penetra e o descontrói” e num segundo momento “é uma conuência de discursos, descontínuos e 
repentinos” (LÚCIA HELENA, 2004, p. 28 e 29). A autora diz ainda, que este elemento “coloca em cena 
e encena um grande carnaval povoado de máscaras. (...) É o riso do louco, do bufão, do clow 
chapliniano, de todo aquele que tenta se pôr, simultaneamente, como o sujeito e o outro”. (LÚCIA 
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HELENA ,2004, p. 28 e 29).  É muito particular do humorista tentar pensar a partir desses dois lugares, do 
seu próprio e do outro. 

Talvez porque precise antever a resposta, ou a próxima pergunta, para poder elaborar as 
sátiras, as paródias, etc. Logo, este riso não necessariamente, substitui uma verdade por outra, mas, na 
esteira de Gregório de Matos, dissolve a verdade, no non-sens. Deste modo, o humor age como 
transformador de olhares e visões, formulando a geração de novos sentidos, ou sentidos outros, para 
questões profundas e delicadas. 

A instabilidade política brasileira e os ânimos acirrados em Brasília têm sido alvo de inúmeras 
piadas, charges, memes, sátiras, paródias, etc. Como demostra a imagem abaixo recebida várias 
vezes, por whatsapp, no mês de maio de 2016. 

Em Mato Grosso, mais especicamente na capital Cuiabá, as conturbações no cenário político 
também têm sido constantes. O agravamento da situação ocorreu principalmente após a escolha da 
“cidade verde”, como umas das sub-sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Culminando com 
a prisão do ex-governador Silval Barbosa em setembro de 2015, acusado de desvio ilegal de verbas 
nas obras da Copa. Uma vez que, a crítica política é um dos elementos motores do humor praticado 
pelo sujeito aqui estudado “Xômano que mora logo ali”, esse episódio, assim como alguns que o 
antecederam, além de seus desdobramentos suscitaram a produção de montagens de imagens e 
textos audiovisuais. Como a que segue abaixo.

A gura acima foi produzida por ocasião do sumiço do ex-governador de Mato Grosso, que 
teve pedido de prisão preventiva decretado em 15 de setembro de 2015, mas só se apresentou à 
Polícia no dia 17 do mesmo mês, passando dois dias como procurado. Neste interim “Xômano” 
produziu o meme em conexão direta e explícita com a série de livros infanto-juvenil, “Onde está Wally? 
”, criada pelo inglês Martin Handford em 1987, sucesso mundial, que levou à criação de uma série 
animada e uma tira de jornal. Nesta imagem Silval, o Wally da vez, está segurando uma espada e usa 
uma roupa de soldado romano, diferente do Wally verdadeiro que sempre usa roupa e gorro listrados. 
Está localizado na parte central e inferior da gura, embaixo da plataforma amarela e próximo de 

 
Fig.03 – “Brasília tá pegando fogo” 

Título: Onde está Silval Barbosa? 
Autor: Xômano que mora logo ali 

 
Fig. 03 - Releitura do “Xômano” 

para “Onde está Wally?” 
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uma escada, que dá acesso ao topo da mesma, onde há várias pessoas sentadas.      
Outro viés bastante explorado por este personagem, para a sua produção imagética e 

audiovisual é a condição climática de Cuiabá. As altas temperaturas já se tornaram marca registrada 
da capital mato-grossense para restante do país. Contudo, quando o frio aparece, ou mesmo 
tenciona aparecer por aqui a produção e circulação de memes, piadas, chistes, etc. ca pululante. 
Inclusive uma das produções de maior repercussão do “Xômano”, repassada em vários grupos 
oriundos da baixada cuiabana no ano de 2015, que voltou à baila no inverno de 2016 foi o vídeo 
intitulado “Cuiabozen” (gura abaixo).

Este vídeo é uma releitura da cena em que a personagem Elsa canta a música “Let it go”. Que 
se tornou tão famosa e tão repetida nas casas e nas rádios, a ponto de os autores da música pedirem 
desculpas publicamente aos pais de todo o mundo pela composição. A referida cena é a mais 
famosa da animação “Frozen” produzida pela Disney em 2013 e se tornou um clássico e febre 
sobretudo entre as crianças. Para o vídeo “Cuiabozen”, “Xômano” utilizando-se da melodia original 
do lme escreveu uma nova letra para a canção, baseado na situação climática vivida pelos 
residentes em Cuiabá no inverno de 2015. Neste vídeo apenas a parte sonora sofre alterações, 
enquanto o quesito imagens permanece inalterado, exatamente como se encontra no cânone 
original. Todavia, ainda que tenha sido alterado apenas a sonoridade, a produção de sentidos abre 
tantas possibilidades, que não daríamos conta de falar sobre todas elas neste artigo. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Nossos estudos continuam no cenário do que concebemos por cibercultura: cultura 

contemporânea, marcada pelas tecnologias digitais. E, ainda, lugar (ciberespaço), onde cam 
armazenados temas diversos e que, a qualquer tempo, podem ler lidos, relidos, reconstruídos.

Isto nos leva a pressupor que os atores sociais de múltiplas origens recebem e ofertam sentidos a 
todos os textos disponibilizados.

A oferta do humor, no caso do nosso objeto, enseja cuidado na análise, pois reapresenta textos 
que podem, ou não, inserir o desdém. E para se rir, desde que não riamos de nós mesmos faz-se 
necessário, afastar, segundo Bergson (1982), a emoção. Ainda que isto não seja nosso interesse 
primeiro de análise, esperamos encontrar a oscilação entre o desdém e a lisonja. Continuaremos 
indagando...

Para o que intentamos até então, a capacidade interativa: tecnológica, de roteiro, direção, 
diálogos, crítica sócio-político-cultural, dos realizadores do “Xômano que mora logo ali” os elementos 
textuais de todos os gêneros, mídias geradoras, formatos e plataformas, que ensejam o riso, é presente 
e pode ser conferida por todos os seus elementos constitutivos. 

 
Título: “Cuiabozen” 
Autor: Xômano que mora logo ali 

 
Fig. 04 – Print do vídeo 

“Cuiabozen”  
no YouTube do “Xômano” 
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NOTAS
 Doutoranda do Programa de Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT. Bolsita CAPES; 
alinewendpap@gmail.com 
2 Orientadora do trabalho. Professora Titular do Programa de Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT; 
luciahvp@hotmail.com
3 Termo inventado pelo escritor de cção cientica William Gibson no romance Neuromancer de 1984. Designa 
um espaço não físico ou territorial composto por um conjunto de redes de computadores através das quais 
todas as informações (sob as suas mais diversas formas) circulam. Gibson o chama de “A Matrix” e diz que é a 
mãe, o útero da civilização pós-industrial onde os internautas vão penetrar. (LEMOS, 2013. p.127) 
4 A Criação de Adão foi pintada entre os anos de 1508 e 1510 pelo italiano Michelangelo Buonarroti. 
<<http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2012/08/22/960448/conheca-criaco-ado-
michelangelo-buonarroti.html>>

http://acidcow.com/pics/10205-modern-remakes-of-classic-paintings-45-pics.html
5Personagem de Lewis Carroll recentemente adaptada para o cinema sob a direção de James Bobin. 
6 < >h�p://www.portalintercom.org.br/anais/centrooeste2014/resumos/R41-0509-1.pdf
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QUANDO O CARNAVAL É OPERÁRIO: UMA 
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FERNÃO VELHO – MACEIÓ/AL

Ivo dos Santos Farias
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RESUMO
O carnaval é uma manifestação coletiva presente em diversos povos do 
mundo e se caracteriza por trazer um “rompimento” com o cotidiano, na 
medida em que costuma quebrar padrões sociais e morais. Porém, o carnaval 
operário aqui estudado é entendido como símbolo imaterial da resistência e 
dominação na vida fabril na vila operária têxtil de Fernão Velho (Maceió-AL). 
Com base teórico-conceitual entrelaçada entre o materialismo histórico e a 
representação simbólica, faz-se uma análise comparativa entre dois diferentes 
blocos (o Ferrugem e o Boi) existentes em dois diferentes contextos no mesmo 
espaço social (o de vila operária e o de cidade dormitório, respectivamente). 
Para tanto, utiliza-se de fontes orais e a experiência do pesquisador (morador 
da comunidade), além de fonte fílmica e fotográca.

Palavras-chave: Carnaval. Vila operária. Dominação. Resistência.

ABSTRACT
The Carnival is collective celebration observed in many people around the 
world and it's characterized by a “Rupture” with the day-by-day life, for its sense 
of break of moral and social patterns. Notwithstanding, the Laborer's Carnival 
(Carnaval Operário) here studied is enlarged for a symbol of the immaterial 
resistance and domination of the worker's life in Fernão Velho (Maceió-AL). 
Considering a theory-conceptual basis correlated in the Historic Materialism and 
the Symbolic Representation, here it's done a comparative analysis between 
two different sides the Ferrugem (The Rust) and the Boi (The Ox), that coexists in 
two different contexts of the same social space (the rst on of the worker's 
neighborhood, and the second one of the bedroom town, in this sequence), 
therefore, it's used oral sources and the researcher's experience (a dweller of the 
community), also lms and photography. 

Keywords: Carnival. Worker's Village. Domination. Resistance.  
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INTRODUÇÃO 
Quando se observa o gigantesco avanço da lógica da mercantilização material se inserindo em 

diversos povos como decorrência do avanço do capital, não se pode esquecer que isto signica um 
processo de intensicação do estranhamento e uniformização cultural, na medida em que a 
massicação é um elemento de controle e de barateamento da produção. E esta mesma lógica se 
insere sobre o mundo imaterial, destruindo brutalmente as identidades coletivas de grupos e classes 
sociais subalternas.

Dito isso, o carnaval enquanto uma das mais representativas e antigas manifestações coletivas 
da humanidade e se apresentando com seu caráter intrinsecamente transgressor, consegue 
sobreviver à modernidade capitalista ocidental. No entanto, este carnaval, em seu sentido 
desenfreado e aglutinador de indivíduos por ser subversivo à moralidade dominante, tende a ser 
aniquilado pela lógica mercantilista, sendo, portanto, substituído por uma espécie de mercadoria 
uniformizada, tanto que os carnavais mais “espontâneos” e símbolos de identidades grupais estão em 
sua grande maioria ameaçados pela lógica da uniformização e mercantilização, representadas 

1
através da imposição dos “abadás” .

Observando estes pressupostos, este artigo propõe-se a fazer uma análise entre dois blocos 
carnavalescos (o Ferrugem e o Boi) situados na vila operária de Fernão Velho (Maceió-AL). Ao estarem 
em evidência em dois momentos históricos diferentes (vila operária e pós-fabril), instigam-nos à busca 
de compreensão sobre as representações existentes em cada um destes dois carnavais, enquanto 
parte da luta de classes na condição fabril. Isto porque as festas trazem em si nexos com o cotidiano, 
com as relações sociais e relações de trabalho, construídas e incorporadas em cada contexto 
histórico.

Por isso, o carnaval não existe por si só. Ele é uma representação social da materialidade 
histórica e para ser compreendido enquanto tal precisa estar conectado com as condições concretas 
com que os indivíduos se deparam no cotidiano. A circunstância que está aqui apresentada é a de 
sociedade de classes sociais no capitalismo industrial da maior e mais antiga indústria têxtil do estado 
de Alagoas: a Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem de Fernão Velho. A partir destes pressupostos, 
pode-se dizer que o “ritmo” deste carnaval operário (embalado pelo frevo), dialoga com o ritmo das 
máquinas e o da luta de classes. Suas simbologias estão entrelaçadas com as condições de vida e de 
trabalho do operariado.

Assim sendo, este artigo está dividido em três momentos: primeiro, situa o leitor no processo 
histórico da fábrica e da vila operária; segundo, apresenta e discute sobre o bloco Ferrugem, existente 
no apogeu do processo de declínio fabril e, por último, analisa o Boi em sua ascensão e contratempos 
no contexto pós-fabril.

Por m, os carnavais de Fernão Velho estão compreendidos como símbolos de representação 
da identidade de classe, porque na medida em que o operariado cria sua cultura – além da 
institucionalizada – tem seu referencial de classe, sua forma de contestar a ordem e a moral destrutiva 
do capital; o carnaval se apresenta como arte coletiva dentro de um modo de produção frio, 
fetichizante e que massacra tanto a vida material como a vida espiritual da classe social que de fato 
produz a sociedade em seu cotidiano. Assim, esta cultura operária de Fernão Velho, que é rica em 
musicalidade e festejos em várias épocas do ano durante seu contexto fabril, passa a ter tão somente o 
Boi como única grande referência de sua identidade social.

Para a análise destes carnavais, utilizam-se principalmente as fontes orais, captadas através do 
depoimento de operários entrevistados pelo autor do artigo e da história de vida deste último, pois este 
está na condição de pesquisador-membro, na medida em que nasceu e viveu dentro da 
comunidade. Desse modo, o autor recorre ao entrelaçamento da base teórica sustentada pelo 
materialismo histórico e cultural, os depoimentos dos antigos operários e sua experiência na 
observação do fenômeno.�

O ESPAÇO FABRIL
Primeiramente, é necessário compreender que os blocos de carnaval que serão aqui 

apresentados e discutidos, estão postos na antiga vila operária de Fernão Velho, situada na periferia 
lagunar (lagoa Mundaú) do município de Maceió-AL, Nordeste brasileiro. Esta vila operária pertenceu 
à primeira indústria têxtil de Alagoas, a União Mercantil, que tem sua denominação modicada para 
Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem S/A, em 1943, quando é adquirida pelo grupo Othon Bezerra 
de Melo S/A.

A Fábrica de Fernão Velho é fundada em 1857, por José Antônio de Mendonça, o futuro Barão 
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de Jaraguá, juntamente com outros sócios, mas só passa a funcionar suas máquinas no ano de 1865, 
com 1625 fusos e 40 teares manuseados por 35 operários (MACIEL, 2009). A partir de 1870, quando 
falece o Barão de Jaraguá, a fábrica foi administrada por Jacinto Leite, um dos sócios-fundadores 
(SANT'ANA, 1980). 

Em 1891, a União Mercantil é adquirida pela família Machado, a qual amplia signicativamente 
seu espaço fabril e a vila operária, principalmente nos anos correspondentes à Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918): de 70 a 80 teares, a fábrica suplanta para o número de 1.000 teares durante os anos desta 
guerra (CIPRIANO, 1999).

Em 1937, a fábrica é vendida para a família Leão, ligada tradicionalmente ao setor açucareiro 
alagoano. Em 1943 (como já dito), é comprada pelo grupo Othon Bezerra de Melo, de Recife-PE. 
Diferente dos grupos anteriores da fábrica de Fernão Velho, o grupo Othon, na época em que adquire 
a fábrica tem aplicação de capital em outros setores (usina hidrelétrica, cana-de-açúcar, hoteleiro e 
nanceiro), em diversos estados brasileiros, como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais. 

É importante destacar que esta fábrica está, entre as doze grandes fábricas de tecidos 
existentes em Alagoas, as quais obtêm, paralelamente, o amadurecimento de seu ethos capitalista e 
das relações mercantis em Alagoas, entre os anos 1930 e 1950,“passando a apresentar uma 
conguração que a colocava como pólo decisivo de uma alternativa econômica mais progressista”, 
em contraposição a um tradicionalismo econômico colonial, onde predomina a cultura da cana-de-
açúcar (LESSA, 2008).

Neste contexto, a Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem de Fernão Velho é a maior indústria 
têxtil do Estado de Alagoas, a partir de meados da década de 1940 e seu apogeu econômico perdura 
ao menos até o início da década de 1960. Durante seu auge, emprega entre 4.500 e 5.000 
trabalhadores. 

Em 1996, os Othons vendem a fábrica de Fernão Velho a um grupo de três empresários e a 
Fábrica Carmen volta a funcionar em agosto de 1997, com cerca de 400 trabalhadores. Neste período, 
além da venda da fábrica para quitação de dívidas públicas e/ou indenizações trabalhistas, os Othons 
se desfazem de residências operárias, terrenos, prédios da fábrica (cinema, ambulatório, espaços de 
lazer etc) e desmontam todo o antigo aparato de controle sobre o cotidiano operário existente em seu 
apogeu econômico.

Desse modo, após 1996, a Fábrica Carmen, mesmo funcionando, abandona sua antiga 
condição de gerenciadora de Fernão Velho. A vila operária vai se transformando em uma espécie de 
“cidade dormitório”. Em 1998, Fernão Velho passa de distrito fabril para bairro pertencente ao 
município de Maceió, por meio da lei municipal n°. 4.687/98. A fábrica, mesmo funcionando, 
desvincula-se da preocupação com o bairro. 

Por m, a indústria têxtil de Fernão Velho, existente há um século e meio, começa a se mostrar em 
situação cada vez mais preocupante desde meados da década de 2000. Em 15 de janeiro de 2010 
para denitivamente suas atividades e desde então os proprietários vêem desmoronando o prédio 
secular fabril, deixando basicamente a sua estrutura de paredes externas, despreocupando-se com 
qualquer preservação da memória fabril.

Assim, a história fabril de Fernão Velho se faz sob o domínio da fábrica sobre o cotidiano da 
classe operária desde suas origens, o que não é diferente de outros centros industriais, pois esta fábrica 
esteve posta em uma política de controle da força de trabalho existente em vários locais do mundo, 
principalmente a partir de ns do século XIX. Estes espaços de moradia ligados ao trabalho tinham o 
intuito de disciplinar tanto a vida dentro do trabalho como no cotidiano operário, para que o 
trabalhador pudesse render o máximo possível e evitar incidentes na vila-operária (CORREIA, 1998). 

A interferência do Poder Público é quase inexistente nestas vilas operárias, tendo-se em vista que 
a fábrica se responsabiliza com o fornecimento de casas (muitas vezes alugadas), água, luz, espaços 
de lazer, festas, entre outras formas de promoção da vida extra-fabril da localidade, sendo todas estas 
“benfeitorias” extraídas da mais-valia e utilizadas pelos industriais como mecanismos de controle e 
contenção sobre o operariado. Segundo Lopes (1988), a vila operária é um recurso para 
“imobilização” sobre a força de trabalho, na medida em que a demissão seria acompanhada de 
despejo. 

Aliados à política implantada pela vila operária, pôde-se notar em Fernão Velho traços de uma 
herança patriarcal e escravista dos antigos “senhores donos da terra”. Certos elementos simbólicos, 
como o mantimento da “casa-grande” (existente desde a família Machado) na parte central da vila 
operária, as práticas de limpeza semestral das casas dos operários a mando da fábrica, a grande 
extensão territorial pertencente aos proprietários da fábrica e as cerimoniosas visitas do patrono do 
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grupo Othon (1880-1949)junto à sua esposa representam este controle senhorial.

2
Segundo a oralidade local , durante as visitas do Othon (patrono do grupo) este costuma lançar 

cédulas de dinheiro pela janela da “casa-grande”; sua esposa (Maria Amália) distribui presentes às 
crianças e dá pessoalmente enxovais para operárias grávidas. Estas práticas demonstram que apesar 
de os Othons estarem inseridos em uma relação de produção industrial, moderna e capitalista, em que 

3todo pagamento é convertido em dinheiro , as práticas “arcaicas” e senhoriais ainda são 
convenientes às relações de dominação. 

Isto não quer dizer que o operariado fosse passivo, pois diversas formas de resistências 
organizadas e institucionalizadas desta classe trabalhadora podem ser encontradas. Em 1876, tem-se a 

4fundação da Sociedade Benecente de Proteção e Auxílio da Cia. União Mercantil . Há registros de 
5

greves operárias ao menos desde os anos 1930 , além de uma forte articulação comunista nos anos 
1940, 1950 e 1960 (MOURA, 2012), e formas de resistência não-institucionalizadas, representadas por 
práticas cotidianas ou extra-cotidianas.

Desse modo, nos dois tópicos adiante, buscar-se-á compreender as relações das festas 
carnavalescas de Fernão Velho, com sua condição operária e com a sua vida “pós-fabril”, procurando 
encontrar no carnaval elementos da identidade, resistência e da dominação fabril postas em práticas 
e símbolos.

OFERRUGEM NA CONDIÇÃO OPERÁRIA
Segundo a oralidade local, o bloco Ferrugem surge em Fernão Velho no início dos anos 1950, ou 

seja, no (1) auge de sua produção fabril, (2) período de maior articulação operária, (3) de grande 
perseguição aos comunistas e (4) dentro da política de controle de força de trabalho denominada 
“sistema fábrica com vila operária” (LOPES, 1988). Assim, o surgimento do Ferrugem está conectado à 
conjuntura de maior expressividade do operariado alagoano, em que a Fábrica Carmen é a maior e 
mais antiga dentre todas as fábrica têxteis do estado. 

Isto signica dizer que nos anos 1950, Fernão Velho já concentra em si uma tradição fabril de 
quase um século, onde diversas manifestações populares já se fazem presentes na localidade, tanto 
pela grandiosidade de suas festas natalinas, carnavalescas e juninas, como pela origem social rural 
deste operariado, o qual traz consigo fortes costumes camponeses, tais como o festejar coletivo e a 
musicalidade. Os folguedos (espécie de apresentação musical-teatral comuns na cultura popular), 
por exemplo, são elementos constantes nas festas natalinas da localidade ao menos desde o início do 
século XX.

OFerrugem, portanto, reete e é reexo de todos os elementos acima expostos, pois representa 
uma rejeição à vida cotidiana, imposta pelas relações de trabalho, estabelecidas por trabalho 
estafante, baixos salários, controle e forte repressão patronal-policial; ao mesmo tempo, incorpora 
toda uma cultura operária construída com bases na tradição camponesa. Mas, por outro lado, 
oFerrugem pode ser entendido como um dos mecanismos de controle (“escape”) utilizado pela 
própria diretoria da fábrica para conrmação das relações de poder, já que ao m das festas ou dos 
rituais todos voltam para casa e para a rotina do cotidiano, de volta à “realidade da vida” (DAMATTA, 
1997, p. 39).

Desta forma, oFerrugem aparece como bloco de maior representatividade na vida 
carnavalesca de Fernão Velho, tanto que apesar de ter ndado em 1996 (há exatos vinte anos), 
consegue ainda permanecer vivo na memória dos que presenciaram e vivenciaram sua existência e 
até mesmo nas gerações posteriores.

Seu próprio nome pode indicar uma tentativa de contrariedade com as máquinas, na medida 
em que a palavra ferrugem traz a visualização de uma corrosão dos ferros, reproduzindo 
metaforicamente uma aversão ao instrumento (não ao sistema) que lhe dá uma vida estafante e 
brutal. Talvez aluda a uma espécie de representação das quebras das máquinas ludistas do início da 
Revolução Industrial. 

A hipótese acima faz sentido se entendermos o carnaval como uma prática artística coletiva, 
porque de acordo com Agnes Heller (2000, p. 29), a arte é autoconsciência e memória da 
humanidade, na medida em que “o artista parece guiado por uma mão 'invisível', de tal modo que 
produz em sua obra algo diverso daquilo que se propunha produzir; é arrastado pela força da 
objetividade, que extirpa da sua criação tudo aquilo que, em seu projeto, pertencia ainda ao 
individual particular”.

Assim, o que caracteriza oFerrugem é o fato de sair às ruas de Fernão Velho nas segundas e nas 
terças-feiras de carnaval. De acordo com os antigos operários locais, nos primeiros anos de existência 
do bloco, as pessoas se sujavam umas às outras apenas com o ferrugem das máquinas quando saiam 
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do trabalho nos dias de carnaval, tanto que os fundadores do bloco trabalhavam na mecânica da 
fábrica. E dessa maneira o bloco durou por certo tempo. Em seguida, começa-se a inserir melaço de 
engenho, o mel cabaú, trazido em caminhão. A chegada do caminhão é considerado o momento 
mais esperado pelos que saem no bloco, porque representa uma espécie de elemento central para 
sua realização. O caminhão de melaço é por muito tempo o símbolo-mor doFerrugem.

Posteriormente, a organização do bloco começa a não conseguir controlar a entrada de outros 
produtos. Daí, passa-se a inserir óleo queimado, lama da lagoa Mundaú, ovos pobres, tintas, graxa e 
outros produtos. Neste mesmo período o bloco passa a sujar todas as paredes, portas e janelas das 
casas e prédios da vila operária. Não só paredes, como carros, ônibus ou qualquer objeto que esteja 
“disponível” em espaços públicos. Possíveis transeuntes também não cam livres do “mela-mela”. 
Exceto os músicos da orquestra, ninguém está dispensado de ser sujo se não estiver dentro de casa.

Adquirem-se também outros hábitos (ou regras) dentro do bloco: homem não pode usar 
camisa, pois se o faz, esta será rasgada pelos demais foliões. O pano das camisas, inclusive é utilizado 
para molhá-lo de melaço ou tinta para espalhar pelas paredes.

Ferrugem. 
Celso Brandão, 1984.

Acompanhemos o depoimento do operário abaixo, que na época era cantor e baterista da banda e 
orquestra de música local, o que o colocava numa condição de proximidade com o carnaval, já que a 
banda dos operários (Orquestra Othon, com alcunha Pom-Pom) era responsável por acompanhar os 
blocos de carnavais, dentre outras festividades. 

6Segundo Edson  (2007, grifos nossos):

[…] quem formou o Ferrugem foi um lá da ocina, o Xixiu, o nado Xixiu é um dos 
fundadores do Ferrugem. Então zeram lá, eles conversando, aí vamos formar um bloco e 
tal, aí zeram o bloco, né? e botaram o nome de Ferrugem. Quando saíram no primeiro 
ano eles saíram todo sujo, mas não sujava as casas não, sabe. Só eles mesmos quem se 
sujava de ferrugem da ocina, daquele pó e alguém que queria se sujar eles faziam assim 
e melava um pouquinho, mas depois virou bagunça, saíram aqueles caras que tomavam 
conta do bloco, aí começaram rasgar roupa, jogar as coisas nas paredes, as paredes 
tudo limpinha e era a maior imundície, mas que graças a Deus acabou, né? Eu queria que 
casse o bloco sem melar as paredes. Quando chegava perto de carnaval ninguém 
limpava as paredes, ninguém fazia nada, por causa do Ferrugem, esse tal Ferrugem, aí 
relaxou.. Xixiu ainda cou tomando conta uns tempos depois, depois se afastou acabou.

Assim, pode-se entender neste relato da trajetória do “tal Ferrugem”, como ele parece constituir-
se inicialmente por uma certa “ordem”, uma sujar-se a si, mas não as casas e com o tempo “virou 
bagunça”. No entanto, é justamente na fase que vira bagunça que ele toma a maior dimensão 
representativa de sua inversão, de contraposição a uma ordem que se choca com uma vida regrada 
pela rotina dos apitos impertinentes da fábrica, que dita os horários de entrada, de saída, de acordar e 
de dormir da classe operária. 

Esta “bagunça”, esta “imundície”, portanto, são símbolos de uma alegria existente numa festa 
que é tomada pela perda de controle da fábrica para com a vida dos operários. Estes, por si mesmos 
organizam sua “segunda vida” (BURKE, 1989). A classe operária, por sua vez, reordena seu tempo e 
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quebra com padrões de limpeza  e moralidade impostos pela administração fabril ao operariado.

REVISTA ELETRÔNICA 20 DOCUMENTO/MONUMENTO



Entretanto, com base no que foi apresentado, pode-se indagar: o que representa de fato o 
episódio de sujar os bens da fábrica? Seria algum tipo de manifestação de desregramento? Seria uma 
forma de os operários manifestarem sua insatisfação para com o controle de suas vidas e de seu 
trabalho? Ou então seria uma forma de a fábrica “dar brecha” para desafogar o cotidiano de sua 
classe operária a m de melhor controlá-las?

Neste artigo defende-se este carnaval como uma forma de resistência operária, porque o 
carnaval, com seu mundo de inversão, de não-ocialidade e de comicidade, representa 
metaforicamente uma rejeição para com os traços concernentes à moral diária e às formas de poder 
em que cada sociedade está inserida; talvez ele represente um meio de se esquecer 
momentaneamente os acontecimentos cotidianos e o fechar-se num mundo peculiar, onde se 
apresenta como uma “peça imensa, em que as ruas e praças se convertiam em palcos, e a cidade se 
tornava um teatro sem paredes” (Idem, p. 206).

Também, o momento do carnaval não distingue funções sociais. Todos se apresentam como 
membros uniformes de uma massa que se envolve, se mistura e que brinca, tal como disse um operário 
desta fábrica, no documentário Memória da Vida e do Trabalho (MEMÓRIA, 1986): “os quatro dias de 
carnaval você não se lembrava de nada na vida, só de Deus, porque era lindo, todo mundo brincava”. 
Vemos que tal fala faz paralelo com DaMatta (1997, p. 54): “o tempo do carnaval é marcado pelo 
relacionamento entre Deus e os homens, tendo, por isso mesmo, um sentido universalista e 
transcendente”.

Desse modo, uma das preocupações principais deste artigo está em perceber oFerrugem não 
só enquanto acontecimento, mas compreender o que acontece antes e depois destes quatro dias de 
carnaval, pois para entendê-lo não se pode focar tão somente sua prática, mas compreendê-lo 
enquanto mecanismo de resistência ou de controle dentro das condições materiais, políticas e 
econômicas apresentadas anteriormente. O que representam os dias posteriores à Quarta Feira de 
Cinzas? Será o início da espera da próxima festa?

Acredita-se que o carnaval seja mais que um momento hermético, porque está relacionado 
com o terreno ao qual está inserido. Neste caso, o blocoFerrugem nda em 1996, o que “coincide” com 
o fato de a Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem ter vendido praticamente toda a vila operária, 
além de ter pago grande parte de suas casas em forma de indenização a seus operários, decretando 
por m estado de falência, tal como dito no tópico anterior. É um momento de êxodo e de um processo 
de desenraizamento operário.

Em 1997, a fábrica retoma suas atividades, mas agora sem envolvimento direto com a 
comunidade. O número de 400 operários dá um baque gigantesco sobre os mais de 5.000 moradores 
que não estão na condição operária fabril. Assim, não mais interessa à fábrica o antigo modelo de 
administração de sua força de trabalho, transformando a antiga vila operária em uma espécie de 
cidade dormitório e alterando radicalmente as suas relações sociais. 

Faz sentido aqui a clássica colocação de Marx e Engels (1977, p. 36)

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente 
entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como 
a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, 
aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material.

Portanto, oFerrugem está situado num contexto único à sua existência, pois ele representa o 
momento peculiar de uma comunidade que tem sua condição diretamente vinculada à sua forma de 
trabalho e de identidade de classe, identidade esta que foi se formando a partir uma base de 
experiências e costumes originários de várias regiões do interior de Alagoas, mescladas a um processo 
de proletarização, porque a classe social é um “fenômeno histórico”, resultado de suas efetivas 
relações humanas (THOMPSON, 1987).

Esta classe, por sua vez, usa artifícios diversos para driblar as condições brutais de vida e trabalho. 
OFerrugem aparece como um dos maiores símbolos de criatividade de manifestação coletiva do 
operariado alagoano, porque é construído, idealizado, vivido e aceito por um grupo com identidade 
rmada nas relações de trabalho e da vila operária, e consegue perpassar sua época, sendo, como já 
foi dito, forte elemento de reexão sobre um “desenraizamento operário” (WEIL, 1979) e que hoje 
mantém-se na memória social. 

Portanto, após o m do Ferrugem, o foco festivo da localidade de Fernão Velho toma outra 
direção e características e modos de fazer diferentes do modo na condição fabril. O Boi, que já existe 
timidamente desde o início dos anos 1980, cresce e começa a tomar grandes proporções após a 
segunda metade da década de 1990.

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



O BOI NA VIDA “PÓS-FABRIL”
Na análise sobre o Ferrugem, pôde-se perceber como esse modo de festejar o carnaval 

operário está entrelaçado por uma condição especíca de vida fabril, em que a vila operária, o 
controle fabril e a formação da classe operária estão como alicerces para sua existência. Daí, 
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entramos no Boi , bloco  existente em período paralelo ao Ferrugem, mas que obtém sua ascensão na 
segunda metade da década de 1990, momento em que Fernão Velho já não mais está sob o controle 
e administração dos industriais e que a Fábrica Carmen funciona com quadro signicativamente 
reduzido, comparando-se ao período de seu apogeu: dos 4.500 operários, funciona com cerca de 400. 

Assim, é conveniente perguntar: quais representações estão contidas na gura deste Boi? O que 
representa ou pode representar um animal confeccionado como gura simbólica e metafórica de um 
bloco? Ele é um transbordamento ou um desligamento da situação de dominação da antiga vila 
operária? Será simplesmente um mecanismo que os moradores desta comunidade criam para 
reincorporarem, num dia do ano, o momento de identidade cultural e social construída nos tempos da 
vila operária? Ou será uma forma de se desvincularem por completo de suas antigas relações fabris?

Antes de responder às questões acima, é importante inserir algumas informações gerais para 
que se possa perceber traços desta cultura. Primeiramente, o carnaval de Fernão Velho não está mais 
inserido nos quatro dias que antecedem a quaresma (ou seja, o carnaval na data ocial), mas no 
período da “festas de reis”, ou das tradicionais “folias de reis, isto é, no dia 06 de janeiro ou no segundo 
domingo do ano. 

Desse modo, a própria gura do Boi, muito comum nos Reisados e Guerreiros alagoanos 
(folguedos populares do período natalino), aqui não mais corresponde ao m das festas natalinas, mas 
a preparação do carnaval; carnaval que perde muito a sua força na comunidade, porque no período 
do carnaval muitas pessoas se deslocam para outras localidades, principalmente regiões praieiras de 
Alagoas, justamente por não mais haver entusiasmo para com as festas e rituais carnavalescos de seu 
lugar. Ainda assim, as festas de reis, embora religiosas, trazem em si traços “pagãos” em sua 
representatividade.

Sobre o aspecto carnavalesco nas “festas de reis” é possível dizer que não seja exclusivo de 
Fernão Velho, pois segundo Théo Brandão (apud Nina Rodrigues, 1932, p. 263):

O rancho ou Reisado é um grupo de homens e mulheres, mais ou menos numeroso, 
representando pastores e pastoras que vão a Belém e que, de caminho, cantam, e 
pedem agasalho pelas casas de família. Os ternos não vão quase nunca à Lapinha, só 
cantam nas portas das casas conhecidas nas quais entram, comem e bebem e às vezes 
amanhecem dançando quadrilhas, polkas e valsas; todos eles cantam e dançam nas 
casas por dinheiro [...] num charivari impossível de descrever-se.

Dessa forma, a “festa de reis”, que ocialmente é uma festa religiosa traz em si elementos 
“profanos”, os quais aparecem também nos mais variados folguedos, porque a relação entre religião e 
carnaval acaba sempre se misturando. Esta mescla entre “profano” e “sagrado” está presente em 
todas as sociedades humanas. 

Outro aspecto a ser apresentado condiz com as características da gura do Boi, a qual sempre 
foi elemento primordial e de destaque nas festas de Reisados, pois

nos pobres ele é arranjado com uma cabeça legítima de boi, pintada, ou uma cabeça 
de boi esculpida em madeira que o dançador de 'entremeio', um tanto curvado, segura; 
enquanto que um grande lençol de chita, cheio de orões, recobre-lhe as costas, a imitar 
o corpo do boi (BRANDÃO, 1997, p. 86).

O que chama atenção é a aproximação das características deste Boi dos reisados descrito pelo 
folclorista alagoano Théo Brandão, com o Boi de Fernão Velho, pois é interessante salientar que ele se 
diferencia bastante dos Bois de “concurso de carnaval” de Maceió, onde toda sua confecção está 
repleta de ornamentação e brilho, além da diferença rítmica e de apresentação: o de Fernão Velho é 
um bloco acompanhado por orquestra de frevo, onde os foliões se misturam; enquanto que o Boi 
existente nos concursos de Maceió é de caráter apreciativo, de platéia, embalado por instrumento de 
percussão, com cantor e coreograas, em parte ensaiadas, num ritmo peculiar que lembra um pouco 
o maracatu.
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Boi 
Natália Souza. 

Fonte: G1/Alagoas, 13 jan. 2013. 

  

No entanto, o que nos convém aqui analisar é o aspecto simbólico deste Boi operário, bem como 
a tentativa de compreender quais representações estão incutidas nesta festa, que, apesar de já 
existir desde a década de 1980 na comunidade, só vem a ter relevância a partir da desistência do 
Ferrugem, em 1996 e da desestruturação da vida fabril, ou seja, dentro das condições históricas de 
espaço “pós-fabril”.

Embora possa parecer que o Boi seja uma ruptura com o passado fabril ou uma criação 
desconectada com o passado operário, entende-se aqui o Boi como uma tentativa de reconstrução 
de uma identidade operária; como uma espécie de transbordamento das antigas relações fabris, 
tanto por suas origens, como por representar uma conexão com os antigos operários num mesmo 
dispositivo de lembrança e de enraizamento. 

Descarta-se aqui a concepção pós-moderna de “novidades” que se constroem em vazios, 
porque o Boi mantém-se por conta de sua construção no passado, de sua história ligada a uma classe 
social. Nenhuma cultura é uma novidade, mas herança de construções humanas ao longo do tempo. 
O m do Boi (que pode beirar a acontecer, como veremos adiante) representa, consequentemente, 
o aterramento de uma memória fabril que persiste em se manter viva.

A correlação do fortalecimento do Boi (que ao contrário do Ferrugem, não há mela-mela) com 
o m do Ferrugem, isto é, como continuidade da cultura operária, está clara na fala de uma das 
organizadoras do bloco, quando esta diz que “o Boi é uma tradição de Fernão Velho. O Boi representa 
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muitas coisas. Coisa que nunca teve aqui. Tinha o Ferrugem, acabaram, aí cou o Boi” .

Embora este bloco tenha tomado maior dimensão com pouca ou quase nenhuma 
interferência da fábrica, não se desliga da condição operária, pois segundo arma um dos 
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fundadores  do bloco:

esse Boi tá com tanto ano no mundo, tem mais de quarenta anos. Comecemos ele, saía 
numa caixa de sapato, sabe, numa caixa de papelão. Depois eu cismei de inventar esse 
Boi, de fazer esse Boi, aí virou tradição. [...] Aí saímos com lata veia, tocando na lata veia, 
depois a gente inventemos uma rifa falsa […]. Aí peguemos os instrumentos da escola de 
samba e encaixemos um bucado de surdo, tarol, o diabo a quatro. Aí depois quando o 
Veríssimo pagou uma parte da orquestra, depois passou para o Hermínio cou pagando, 
pagando, pagando, aí cou essa multidão, aí a turma foi juntando, juntando. Porque no 
início era quatro pessoa acompanhando, agora ta aquele mundão como você vê, né.

Dessa forma, o Boi se constrói e, apesar de representar uma festa fora do cotidiano (porque só 
ocorre uma vez ao ano), não está desconectado da materialidade da vida corriqueira em que a 
ascensão do capital monopolista, pois através do predomínio taylorista ou da “acumulação exível” 
(pós-anos 1980), vem à tona a intensicação do irracionalismo, da produção em série e do aumento 
da precarização da condição da classe trabalhadora no mundo (HARVEY, 2012). As regiões 
subordinadas às grandes potências sentem tais sequelas com peso ainda maior.

Esta condição se agrava ainda mais, ao percebermos que ela desarticula a classe 
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trabalhadora através de mecanismos de facilidade de créditos, empréstimos e nanciamentos 
fetichizados em que o trabalhador tende a se individualizar cada vez mais, perdendo sua conexão 
com a coletividade e deixando de criar a arte coletiva para entrar num mundo mercantilizado em 
que as grandes corporações criam, inclusive na produção cultural, uma espécie de uniformização 
cultural, em que as particularidades culturais (mesmo sendo parte do universal) são substituídas pela 
cultura de massa.

Desse modo, a existência do Boi passa a entrar em colapso após os primeiros anos da década 
de 2010. O símbolo maior de uma antiga cultura operária que busca se reconectar com o passado 
encontra-se em perigo, pois repetidamente no dia do Boi, a localidade passa a ser ocupada por uma 
diversidade de paredões de som que tomam conta da praça central e que vão engolindo o bloco. O 
detalhe é que justamente onde cam esses paredões é o local onde há signicativa quantidade de 
violências físicas, assaltos e mortes. Estas violências passam a ser atribuídas ao Boi pelos órgãos de 
Justiça.

Assim, o Boi desla pela penúltima vez em janeiro de 2013. Nesse dia, algumas horas após o 
“bloco” já ter acabado, acontece um incidente no bairro onde um homem desce de seu carro e sai 
atirando para todos os lados. Algumas pessoas caram feridas e uma pessoa morre. A morte tem 
grande repercussão midiática, atribuindo o incidente ao bloco.

No ano seguinte (2014), os organizadores do bloco são sinalizados pela Justiça que se fazem o 
bloco têm que se responsabilizar por qualquer ocorrido. Em 2014 o bloco não sai, porque os 
organizadores têm receio, obviamente, pelo que poderia ocorrer. O pesquisador que aqui escreve 
anda às ruas no dia em que o Boi deveria sair e a sensação que tem é a de que as pessoas estão 
atônitas, esperando por algo que já sabem que não haverá.

Simbolicamente, neste mesmo dia a gura do Boi ca parada em exposição na porta de um de 
seus organizadores, ouvindo frevo no som de sua casa. A sensação coletiva é a de uma impotência e 
de um não-entendimento sobre ocorrido. Uma semana depois sai um pequeno bloco sem gura, sem 
estandarte e sem símbolo, mas que busca subentender que seria o Boi, embora não tenha seus 
elementos.

Três anos depois, em janeiro de 2016, o Boi volta a sair às ruas de Fernão Velho, mas com traços 
diferentes de sua última saída. Embora saindo do mesmo local de sempre, na Rua da Praia, só começa 
às 14 horas, quando sempre saiu em torno das 11 da manhã. Tem também grande reforço policial, 
exibição de “Boi de carnaval” antes de sua saída e um palco montado na praça central do bairro, 
tudo com apoio e propaganda da Prefeitura Municipal de Maceió. O bloco é encabeçado pelo 
presidente da associação de bairro, em aliança com políticos ligados à atual gestão da Prefeitura e 
não tem a marcante presença de Geraldinho, um senhor que encabeça o bloco, acompanhando o 
Boi com um penico na mão.

No bloco em si não acontecem incidentes. Os ditos paredões de som estão também no local, 
mas há patrulhamento para que estes não sejam ligados. Por volta das 21 horas do mesmo dia, ocorre 
conito entre a polícia e pessoas que possivelmente tinham ligado um carro de som. Isso gera grande 
tumulto, ao ponto de faltar energia em todo o bairro, pois, segundo relatos, um dos policiais atira no 
circuito que liga energia elétrica da localidade. Há correria e bombas de “efeito moral”. Daí, então, 
não se sabe se o Boi voltará a sair no ano seguinte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo buscou-se apresentar as festividades como reexos das condições 

concretas de existência da classe trabalhadora. Além de sua representação institucional, o 
operariado criou sua identidade e resistência a partir de elementos aparentemente desconectados 
de sua vida social. O carnaval, assim como qualquer expressão artística de um indivíduo ou grupo 
social, condiz com a imagem daquilo que se vive, seja no cotidiano ou no extracotidiano.

O Ferrugem, com sua cor escura e visto como uma “imundície” por fugir da estética 
estabelecida pela ordem moderna, simbolizou a real condição da vida fabril marcada pela 
exploração. As máquinas, que deveriam ser aliadas da humanidade, tornaram-se inimigas, porque na 
lógica do capital, a produção deve corresponder à intensicação do lucro, o fetichismo da 
mercadoria, tal como posto por Marx (1985). A fuligem das máquinas foram simbolizadas na arte 
coletiva do operariado de Fernão Velho, que talvez inconscientemente criou no carnaval a imagem 
daquilo que corroía suas vidas.

O Boi, mais timidamente, traz as faíscas daquilo que procura conectar a comunidade à sua 
memória, ao seu passado, em que o operariado lutou e soube criar uma cultura peculiar como 
resultado de sua identidade. A transposição do carnaval ao “dia de Reis”, a substituição do mela-
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mela pela simbologia do “Boi de Reisado” e a intromissão dos paredões de som, reetem algo que vai 
muito além de Fernão Velho, pois conecta-se com uma época de intensicação dos individualismos e 
da avalanche da cultua de massa, onde a identidade de classe está desmantelada, mas que ainda 
assim procura brechas para se manter viva.

Como já foi dito, se houver o m do Boi, haverá uma perda brutal para a identidade de classe 
de Fernão Velho, na medida em que este é a conexão viva para com o seu passado. No entanto, para 
mantê-lo vivo, é necessário muito mais do que a intervenção do Poder Público. É preciso uma 
mudança no cotidiano da comunidade em que a memória da classe operária seja incorporada e 
entendida como vertente de transformação social.

NOTAS
1Aqui não se trata das túnicas longas usadas pelos escravos brasileiros islamizados, mas da apropriação 
mercadológica dos “abadás”, que são camisas de blocos de axé, utilizadas como espécie de passaporte para 
o folião poder acompanhar os blocos carnavalescos dentro dos cordões (isolamento para os que cam entre as 
arquibancadas e próximos aos trios elétricos).
2 O autor deste artigo levantou 30 entrevistas entre operários e operárias de Fernão Velho com idade maior de 70 

anos, entre o período de 2007 e 2014.
3 “A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a meras relações 

monetárias” (MARX; ENGELS, 2010, p. 42)
4  Segundo Osvaldo Maciel (2010),  esta sociedade se caracterizava – bem como as demais existentes no Brasil 
durante este período – como um instrumento de auxílio “[...] em casos de doença, invalidez ou morte de sócios 
e/ou familiares; porém em alguns casos a mutualidade possuía como principal objetivo, explicitado em seus 
estatutos, angariar forças para realizar atividades culturais, organizar grupos teatrais e bandas de música, etc.”
5 Segundo Luiz Sávio de Almeida (2006), em 1932 há um conjunto de greves em Alagoas e a primeira ocorre em 
Fernão Velho.
6 SILVA, Edson Borges da. Edson Borges da Silva: depoimento [07 mar. 2007]. Entrevistador: Ivo dos Santos 
Farias, Maceió, 2007, 1 DVD. Color. Entrevistador: Ivo dos Santos Farias. Maceió, 2009. 1 DVD. Color.
7 As paredes das casas eram todas pintadas à cal branca, ao menos uma vez ao ano a mando da própria 
diretoria da fábrica. Esta pintura com a cal tinha o intuito de representar limpeza e higienização, tanto pela 
cor branca, como por sua função de desinfecção. 
8 Opta-se aqui por escrever o bloco com B maiúsculo (Boi) e a gura do Boi com b minúsculo (Boi), a m de 
distiguir um do outro.
9 É comum também o uso do nome “Bloco do Boi” em camisetas de grupos que passaram a frequentar o 
bloco. No entanto, na linguagem dos moradores locais usa-se somente o nome Boi. 
10 CARDOSO, Maria José. Maria José Cardoso: depoimento [11 jan. 2009]. Entrevistador: Ivo dos Santos Farias. 
Maceió, 2009. 1 DVD. Color.
11 LOPES, Geraldo. Geraldo Lopes: depoimento [05 jan. 2009].  Entrevistador: Ivo dos Santos Farias. Maceió, 
2009. 1 DVD. Color.
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RESUMO
O texto observa os procedimentos antropofágicos existentes na dramaturgia 
do espetáculo teatral Cidade dos Outros, da Cia. Pessoal de Teatro de Cuiabá – 
MT, cujo processo de criação esteve em uma zona de contágio partilhada entre 
artistas mato-grossenses e europeus, levantando, portanto, questões 
decoloniais no fazer poético, que se concentrou na confecção da máquina de 
cena Urbitária, que faz parte do espetáculo. A máquina de cena, uma 
utilização do grupo português de Teatro O Bando, foi apropriada nesta 
montagem brasileira e redenida. Rolnik, Deleuze e Guattari, Maldonado Torres 
e Anibal Quijano apoiam a discussão.

Palavras-chave: Teatro contemporâneo. Dramaturgia contaminada. 
Antropofagia

ABSTRACT
The aim of this text is to observe the anthropophagic procedures existing in the 
dramaturgy of the theatrical spectacle Cidade dos Outros (City of Others), of the 
Cia. Pessoal de Teatro Cuiabá - MT, whose creation process was in a zone of 
shared contagion between Mato Grosso and European artists, raising decolonial 
issues in the poetic making, that concentrated in the making of the machine of 
scene, that is part of the spectacle. The stage machine, a use of the Portuguese 
group Teatro O Bando, was appropriate in this Brazilian installation and 
redened. Rolnik, Deleuze and Guattari, Maldonado Torres and Anibal Quijano 
support discussion.

Keywords:Contemporary theater. Contaminated dramaturgy. Anthropophagy
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INTRODUÇÃO
Para Silviano Santiago, o produto artístico latino americano precisa se impor à hegemonia estética 
europeia de uma forma agressiva, aprendendo com o colonizador, mas também reagindo a ele. 
Assim, podemos pensar sobre o produto artístico produzido “fora-do-eixo”, ou seja, fora do monopólio 
Rio de Janeiro – São Paulo, que é o caso de cidades como Cuiabá, onde foi construído o espetáculo 
Cidade dos Outros(1), da Cia Pessoal de Teatro. A forma da reação impositiva à “hegemonia 
estética” que se deu durante o processo de montagem nos remete a um procedimento 
antropofágico e decolonial.

Quando Suely Rolnik analisa a prática canibal dos antigos Caetés e Tupinambás nos relatos do 
devoramento do bispo Sardinha e no “quase” devoramento de Hans Staden pensando sobre a 
antropofagia intrínseca na poética brasileira, ela destaca a seleção daquilo que deve ou não ser 
devorado. Não era tudo que se devorava e existia um critério para isso, que segundo o próprio 
“Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, era a alegria.

Devorar o outro como uma presença viva de modo que sua existência, as 
partículas de sua admirada e desejada diferença sejam incorporadas na alquimia 
da alma e assim se estimule o renamento, a expansão e o devir de si mesmo.” 
(ROLNIK, 2005)

(www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Subjantropof.pdf,2005).

A antropofagia, que inspirou o Movimento Antropofágico da década de 1920 liderado por 
Oswald de Andrade se inspirou na prática cultural de certas etnias indígenas, que habita o imaginário 
brasileiro para ilustrar a relação com o estrangeiro que traz intenções de exploração dos recursos 
nativos, vai servir para observarmos as  afetações ocorridas durante a montagem do espetáculo 
Cidade dos Outros, em Cuiabá-MT. O afecto em Deleuze e Guattari é uma potência que acompanha 
o pensamento para poder transgurá-lo.  

O afecto não é a passagem de um estado vivido a um outro, mas um devir [...] não 
é uma imitação, uma simpatia vivida, nem mesmo uma identicação imaginária. 
Não é a semelhança, embora haja semelhança. É antes uma extrema 
contiguidade, num enlaçamento entre duas sensações sem semelhança [...] 
(DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 224-25).

Cidade dos Outros foi contagiada por  Esperando Godot de Samuel Beckett, o que por si só já 
carrega a possível digestão de um texto clássico do teatro do absurdo. Para registrar o contágio, os 
personagens foram batizados com os apelidos “Didi” e “Gogo”, em homenagem a Wladmir e 
Estragon, de Beckett. Na obra mato-grossense, dois sujeitos aguardam o resultado do jogo de loteria e 
planejam o que fazer com os milhões que possivelmente irão receber se ganharem. Enquanto 
esperam eles lamentam a fome que sentem e a falta de um lugar para morar. O sonho de consumo e 
a esperança de que o dinheiro vá solucionar todos os problemas, contrasta com a realidade vazia dos 
personagens, sem perspectiva de futuro, sem moradia e sem comida. Toda a dramaturgia gira em 
torno dessa letargia, o que resultou em um texto cíclico, cheio de repetições  que termina da mesma 
forma que iniciou, sem avanços e nem mudanças na atitude dos personagens em que nem seus 
nomes são ditos enquanto conversam. Na dinâmica da atuação os personagens nunca olham um 
para o outro, falam olhando diretamente para o espectador, que está ao redor da máquina de cena 
Urbitária que se move de tempos em tempos enquanto o espetáculo avança.  O espaço é em 
formato de arena, com o público disposto em um quadrado onde se encontra no meio a máquina de 
cena à guisa de cenário, que contém a técnica do espetáculo e materializa a dramaturgia da obra. 

 

Figura 1 – A máquina de cena de Cidade dos Outros no espaço cênico. 
(Foto: acervo da Cia Pessoal de Teatro) 
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A MÁQUINA DE CENA: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO
O que seria a máquina de cena contemporânea? Para falar sobre as máquinas de cena 

utilizadas no teatro contemporâneo é necessário diferencia-las daquelas usadas anteriormente na 
história do teatro ocidental. É possível visualizar esta diferença vericando a mudança da sua 
utilização e signicação dentro de uma montagem. As máquinas históricas foram usadas inicialmente 
para a produção de determinado efeito cênico, a m de criar no público a sensação de outra 
realidade, onírica, capaz de reproduzir o real e o imaginário, com grande sucesso no período que 
corresponde ao teatro barroco.  Sua utilização trouxe inúmeros avanços técnicos e tecnológicos para 
as artes cênicas. Efeitos especiais, ilusionismos e tudo que pudesse angariar intensidade para as 
encenações, foi possível graças à evolução das máquinas que estão presentes no teatro ocidental 
desde sua gênese. As máquinas de cena deste período contribuíam bastante para tornar a ilusão algo 
cada vez mais desejado, tanto pelos diretores de teatro quanto por seus espectadores. Em 1873, Emile 
Zola vai reclamar das “parafernálias de armaduras, portas secretas, vinhos envenenados e tudo o 
mais” (1991, p.49), que tornava o teatro dramático falso e trivial, e torcia para que “o espírito cientíco 
e experimental do século” (Idem) penetrasse nos domínios do drama e o rejuvenescesse, o que 
realmente acaba acontecendo. Quando muda a forma dramática, muda também a utilização da 
maquinaria em cena, e na contemporaneidade temos a apropriação das máquinas como objeto 
dramatúrgico polissémico, como faz João Brites em suas encenações com o Teatro O Bando, de 
Palmela, Portugal. O surgimento das máquinas nas encenações do grupo se deu na forma de solução 
técnica da direção e desenvolveu-se para um fundamento da pesquisa e poética das encenações 
de Brites.

“Veio por necessidade de itinerância. O grupo era muito itinerante e nós tínhamos uma 
casinha pequenina, e tínhamos que encontrar soluções. Eu não queria telões e nem 
reconstituir na itinerância o formato do teatro à italiana. Então começamos a construir, 
por acaso, objetos que eram objetos polissêmicos, quer dizer, que eram objetos que 
mudando a posição dele no espaço eles adquiriam um outro sentido. Em vez de mudar o 
telão, ou as pernas ou o ambiente ou a luz, eu mudava o objeto. Eu mudava o objeto e 
de repente estava na Catedral e depois mudava o objeto para o outro lado e já era um 
berço, mudava para o outro lado e já era uma carreta de um gajo pequenino que não 
conseguia andar.”(BRITES, 2014, p. 04).�

Talvez uma diferença marcante entre a máquina de cena contemporânea e a máquina 
histórica resida exatamente na potência de subjetivação que torna as máquinas de cena objetos 
complexos no sentido objetivo e subjetivo. Sua presença se relaciona com o espaço cênico ao mesmo 
tempo em que se caracteriza por uma independência espacial, além de trazer uma potencialidade 
dramatúrgica. Para Brites a possibilidade de movimentação, seja de forma mecânica (o objeto que se 
move) ou externa ao objeto (como luz e sombra que dá a visão de movimento), é fator crucial para 
que esses objetos possam executar uma transformação de energia, seja ela sinestésica ou física, que 
os caracteriza como máquinas. É no jogo de revelação e ocultação que se dá através do movimento 
que o objeto se transforma, e onde mora a polissemia das máquinas de cena contemporâneas.

A MÁQUINA DE CENA TUPINIQUIM DE CIDADE DOS OUTROS
Em função de uma amizade e intercâmbio prossional de décadas entre os diretores João Brites 

e Amauri Tangará, a máquina de cena se impôs como uma solução possível para a montagem de 
Cidade dos Outros. Foi construída uma máquina de cena, a Urbitária, baseada no desenho de uma 
cidade e o resultado foi uma prancha retangular, que gira e mantem um eixo central xo no chão. 
Feita de madeira e ferro, possui engrenagens por onde passam uma corda que une e prende os 
personagens um ao outro e à própria máquina. A iluminação é feita por três luminárias nutridas por 
uma bateria de carro, tornando o espetáculo independente dos recursos de uma caixa cênica e 
contribuindo para o “jogo de revelação e ocultação” do objeto. Cumprindo com a mesma demanda 
que moveu o Teatro O Bando, toda “parafernália” cabe em uma caixa, o que possibilita a itinerância 
do espetáculo, tendo sido apresentado inclusive, em uma aldeia indígena xavante, na região do 
Baixo Xingu Matogrossense. O espetáculo também participou de várias turnês, regionais e nacionais, 
entre elas o Palco Giratório do Sesc, apresentando em 26 cidades brasileiras.

Como objeto dramatúrgico polissêmico, a Urbitária reproduz o elemento opressor que prende 
os personagens na situação em que se encontram. É uma estrutura disforme que controla o 
movimento dos personagens, limitando sua capacidade de ação. Por si só o objeto comunica um 
fator relevante; o fato de ser a cidade o elemento opressor para os dois indivíduos.
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Figura 2 – A Urbitária; máquina de cena de Cidade dos Outros, 
em seu espaço cênico, girando com luzes. (Foto: acervo do grupo)

RESISTÊNCIA E DECOLONIALIDADE 
Nelson Maldonado-Torres criou o termo giro decolonial para falar das formas de resistência à 

lógica da colonialidade/modernidade, nos níveis teórico, prático e epistemológico. Para Anibal 
Quijano “a colonialidade é um dos elementos constitutivos e especícos do padrão mundial de poder 
capitalista”. (2000, p.342) A colonialidade do poder controla o corpo, o saber, os recursos naturais, a 
economia, a informação, os modos de ser e fazer. Muitos modos de fazer arte ainda carregam 
procedimentos coloniais e repetem os padrões e formatos já consagrados pelo poder.  Resistir é 
desobedecer a estes padrões impostos por um mercado. Assim, o procedimento antropofágico, de 
certa forma, desconstrói o formato colonizador e o reconstrói de outra maneira em outro lugar com os 
elementos do contexto onde se deu o processo. Neste caso, o contexto é a cidade de Cuiabá e as 
afetações e provocações de um modo de operar que gerou problematizações e discussões que se 
transformaram em um trabalho artístico.  

A ANTROPOFAGIA: DEVORAR E DIGERIR
O diretor de Cidade dos Outros, Amauri Tangará, pode ter se utilizado de um procedimento 

antropofágico quando estava diante da obra do grupo português, “digerindo” e “assimilando” como 
disse Paul Valery (apud. SANTIAGO, 2000, p. 19) a técnica dos antigos colonizadores, próximo do 
entendimento de Sueli Rolnik de antropofagia, que adota a ideia de “inconsciente maquínico-
antropofágico” (ROLNIK, 2000, p.462). Mas ao fazer essa apropriação, ele se apropria da estética, mas 
molda o recurso de acordo com sua visão própria, carregada de elementos latino americanos, 
eliminando do trabalho tudo aquilo que parecia “europeu”. O resultado é uma estética mais tosca, e 
destituída de purismos, bem apropriada à condição dos personagens. A Urbitária não possui 
acabamento renado, o gurino usado no espetáculo é puído e rasgado, as engrenagens da 
máquina rangem, a iluminação funciona plugada a uma bateria de 12 volts utilizada em carros de 
passeio, trazendo um sentido estético atrelado a uma visão apocalíptica e triste da realidade 
colocada na peça. O diretor também não teve pudores em impor certo desconforto ao espectador, 
como o incômodo de não ver o rosto do personagem que fala, por causa do espaço denido em 
arena. Quase como uma rebeldia aos modos europeizados, buscou elementos que destacassem o 
agreste do cenário poético mato-grossense, antropofagizando o seu intercâmbio com o Teatro O 
Bando e sua convivência com João Brites.

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição 
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sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: esses dois conceitos perdem o 
contorno exato de seu signicado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de 
superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-
americanos se arma, se mostra mais e mais ecaz. (SANTIAGO, 2000, p. 13).�

João Brites, como diretor, gosta de preparar pequenas “charadas” para seus espectadores, 
como por exemplo, aumentar o tamanho de uma cadeira em cena, gradativamente, sem que 
ninguém perceba a troca durante o espetáculo. Amauri adotou esse comportamento, e o que antes 
era uma provocação à percepção do espectador se transforma em “pegadinha” para o diretor 
brasileiro. No espetáculo, a corda que amarra um dos personagens à máquina vai encurtando pouco 
a pouco ao longo do espetáculo, e poucos percebem a forma como a corda se encurta. Ao nal, os 
personagens estão muito próximos da máquina a ponto de se confundirem com ela. 

Se denominarmos “referência” ou “aliação” do  grupo português, isso soa como o “modo 
certo de fazer” na concepção de “colonizados”, mas o que se concebeu foi um produto bem 
distante, esteticamente falando, dos produtos europeus. 

A noção de “antropofagia” simplesmente reconhece a inevitabilidade da 
intertextualidade, para usar o termo de Kristeva, ou do “dialogismo”, para usar o 
de Bakhtin. O artista de uma cultura dominada não pode ignorar a presença 
estrangeira; é preciso que dialogue com ela, que a engula e a recicle de acordo 
com objetivos nacionais. (STAM, 2000, p. 55).

Como não se pode mais “fechar as portas ao colonizador” (SANTIAGO, 1978:16) e negar toda e 
qualquer inuência cultural vinda de todos os cantos do Brasil, ao mesmo tempo em que não se pode 
mais posar de “paraíso intocável” (Idem, Ibidem) de manifestações espontâneas e puras com 
folclore pitoresco e exótico, Cuiabá ca entre 'a cruz e a espada'. Sua produção artística corre 
sempre o risco de se posicionar nos extremos: regionalista e localizada ou sem identicação com o 
lugar que reside. São duas faces de uma questão identitária que Zilá Bernd chamou de 
“enraizamento ou errância” (BERND, 2001): armar-se e excluir o outro, ou desistir de se nomear e 
desaparecer. A obra de arte aparece como um espaço de resistência, politicamente engajado, 
antropofágico e precário. O produto não possui as inovações técnicas, não tem o material ideal para 
a função, mas está identicado com seu lugar e tenta dialogar com o que está fora dele e além disso, 
no seu processo de construção incluiu procedimentos de resistência que se alinham à ideia de giro 
decolonial proposta por Maldonado-Torres. No caso de Cidade dos Outros, esse diálogo não passa 
por canais regionalistas, pois os personagens não utilizam o sotaque cuiabano, não se vestem como 
“cuiabanos típicos” (se é que isso existe) e nem fazem referência direta à cidade. Porém, está 
sintonizado com as questões que perturbam quem compartilha deste espaço/tempo conturbado, 
de múltiplas temporalidades, que é a cidade de Cuiabá.

Dialogar com seu espaço-tempo é, portanto fundamental, o que nos leva de volta à 
antropofagia. Ao se devorar algo, não se faz indiscriminadamente. A antropofagia não é um 

 

 

Figura 3 –  Juliana Capilé e Tatiana Horevicht em cena. (Foto: acervo da Cia Pessoal de Teatro). 
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devoramento impulsionado pela fome do corpo, mas pela fome da alma em uma necessidade de 
existir mais além, “expandindo a própria existência e o devir de si mesmo” (Rolnik, 1998). A apropriação 
de um recurso cênico passa a ser a expansão desse recurso e não sua repetição e cópia. Ou seja, não 
é reproduzir em um espetáculo mato-grossense o conceito da máquina de cena utilizada no grupo 
português para provar o quanto os fazedores de teatro tupiniquins são inteligentes e espertos e 
também conseguem fazer o que se faz na Europa, com perfeição e eciência. Ao contrário. É 
necessário abordar a violência contida na ação antropofágica. Os índios Caetés não pediram 
licença ao bispo Sardinha para cozinhá-lo e posteriormente comê-lo, e acredito que nem tampouco 
o zeram com o consentimento do sacerdote e sua tripulação. Segundo relatos houve muita 
violência, imposição de força e gritos de dor. Quando se aplica a ideia de antropofagia ao processo 
de criação artística não se descarta a violência desse ato, que não aparece em formato de agressão 
física, e sim de destruição dos conceitos puros e hegemônicos utilizados para designar o que é 
“artístico” e o que não é. É possível que o Teatro O Bando olhe para a Urbitária e não reconheça aí 
uma máquina de cena; é possível também que esta mesma Urbitária seja um ponto de convergência 
entre o que é considerada hoje máquina de cena e outra coisa além, como uma espécie de estágio 
evolutivo do próprio conceito. 

A máquina de cena do espetáculo cuiabano Cidade dos Outros  cumpre com a função que a 
obra necessita e está em consonância com o trabalho, porque possui a forma e a função necessárias 
à dramaturgia além de se tornar um elo que materializa questões da obra que o diálogo não alcança. 
Não importa se está de acordo com os moldes utilizados pelo Teatro O Bando ou não; importa se a 
proposta do grupo europeu fazia ou não sentido para os criadores mato-grossenses. E fez sentido 
principalmente porque houve o desejo de devorar o que o Teatro O Bando realizava. Assim como os 
índios Caetés estavam buscando ampliar o devir de si mesmo e tentando compreender este “outro”, 
os criadores utilizaram o potencial de afectação. Foi resultado de admiração e afecto a apropriação 
da máquina de cena, mas não apenas no sentido de pegar e usar, mas no sentido de devorar e digerir 
um elemento de cena que fazia sentido naquele momento e a afectação por um grupo teatral 
admirado por todos. Caso contrário, não teria sido convidado para o jantar.

NOTAS
1CIDADE DOS OUTROS (2010): Direção: Amauri Tangará. Elenco: Juliana Capilé e Tatiana Horevicht. Dramaturgia: 
Juliana Capilé. Cenotecnica: Paulo Kruckoski. Montador: Genival Soares. Produção: Cia. Pessoal de Teatro. 
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.
2Observar os procedimentos de contágio no processo de criação dramatúrgica do espetáculo foi objeto da 
dissertação de mestrado de Juliana Capilé, e a análise da utilização da máquina de cena nesse mesmo 
contexto foi a dissertação de mestrado de Tatiana Horevicht. Ambas sob orientação da Profª. Doutora Maria 
Thereza Azevedo, no PPG Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT.
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RESUMO
O Município de Criciúma esta situado ao sul do Estado e Santa Catarina e por 
muitos anos a extração do carvão mineral foi à principal atividade econômica 
da região. Em torno desta atividade organizou-se o Sindicato dos Mineiros 
conhecido nacionalmente pelas suas lutas em defesa da categoria. A partir de 
uma abordagem interdisciplinar, neste trabalho, são analisados os adicionais 
de insalubridade e periculosidade que devido a um acordo na Convenção 
Coletiva de Trabalho no ano de 1965 (e renovado desde então, a cada 
negociação coletiva), cou determinado que seria acrescido um valor 
referente a estes adicionais ao piso salarial da categoria e pago para todos os 
trabalhadores. Embora tal cláusula esteja sendo renovada anualmente, isso 
caracteriza o denominado salário complessivo, que é vedado em nosso 
ordenamento jurídico. No entanto, tanto o TRT da 12ª Região e o TST têm se 
manifestado pela legalidade da cláusula, em contrariedade aos princípios do 
Direito do Trabalho. A nalidade pretendida com a incorporação dos referidos 
adicionais era trazer um ganho para a categoria, um plus no piso salarial, o que 
não se percebe atualmente, pois os trabalhadores não querem mais a 
manutenção de tal cláusula, mas o impasse que surge é, acrescer ao piso 
salarial o valor dos respectivos adicionais.

Palavras-chave:Insalubridade. Periculosidade. Salário Complessivo. Mineiros.

ABSTRACT
The city of Criciuma is situated south of the State and Santa Catarina and for 
many years the extraction of coal was the main economic activity of the region. 
Around this activity was organized the miners' union known nationally for their 
struggles in defense category. From a historical and interdisciplinary approach, 
this work, the additional health and risk premiums are analyzed that due to an 
agreement on the Collective Labor Agreement in 1965 (and renovated since 

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

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 20 - N. 1 - Dez/2016

20

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=195811


then, every collective bargaining), it was determined that it would be plus a value related to these 
additional to the minimum wage category and paid for all workers. Although this clause is being 
renewed annually, this characterizes the so-called complessivo wage, which is forbidden in our legal 
system. However, both the TRT of the 12th Region and TST have manifested the legality of the clause, in 
opposition to the principles of labor law. The purpose of his incorporation of additional mentioned was 
to bring a gain for the category, a plus in salary, which is not currently realize, since workers no longer 
want to maintain that provision, but the impasse arises, accrue the salary the value of the 
corresponding surcharges.

Keywords: Unhealthiness. Dangerousness. Salary Complessivo. Miners.

INTRODUÇÃO

O
município de Criciúma esta situado ao sul do Estado de Santa Catarina e por muitos anos a 
extração do carvão mineral foi à principal atividade econômica da região. Os trabalhadores 
das minas de carvão constituíram-se por muitas décadas na principal categoria da região, 

sua organização e lutas conguraram-se em exemplo para outros trabalhadores. 
Este trabalho tem por escopo analisar uma cláusula rmada no ano de 1964 na Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Carvão da Região 
Carbonífera de Criciúma, que determinou o salário mínimo prossional dos mineiros e dentro do valor 
do piso estariam embutidos os adicionais de periculosidade e insalubridade, para todos os 
trabalhadores, mesmo para aqueles que não mantinham contato com o agente insalubre ou 

1periculoso .
Isso signica dizer que desde o ano de 1965 os trabalhadores da indústria do carvão da região de 
Criciúma não recebem os adicionais de periculosidade ou insalubridade, pois estão embutidos em 
seus salários, sem na realidade saberem exatamente quanto recebem a título de salário e de 
adicional. Esta cláusula, quase 50 anos depois não mais atende ao anseio dos trabalhadores, mas 
ainda se mantém vigente.
A presente análise é realizada de modo interdisciplinar, uma vez que além do problema jurídico 
apresentado, necessário se faz vericar o processo de criação da cláusula, realizado por meio da 
abordagem histórica, o contexto em que foi criada e as lutas enfrentadas pelos trabalhadores desde 
a sua inclusão na negociação coletiva no ano de 1965 e a razão de estar sendo renovada 
hodiernamente a cada nova negociação salarial. Assim, foi realizada pesquisa no Arquivo do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Carvão de Criciúma e Região, nas Atas de reuniões e 
Assembleias realizadas desde 1965.
Além disso, é realizada uma análise do entendimento da Justiça do Trabalho, por meio do estudo de 
alguns julgados, quanto aos motivos que levam a considerar a norma legal (mesmo caracterizando 
salário complessivo). A princípio, a intenção era trazer um ganho para a categoria, um plus ao piso 
salarial, o que não se percebe atualmente, merecendo tal cláusula ser revista, ou seja, tanto os 
trabalhadores da indústria de extração do carvão como os mineradores não querem mais a 
manutenção de tal cláusula, mas o impasse que surge é, para os trabalhadores acrescer ao piso 
salarial o valor dos respectivos adicionais. 

DA CONSTITUIÇÃO DO SINDICATO DOS MINEIROS DE CRICIÚMA AO ACORDO 
COLETIVO FIRMADO EM 1965
A cidade de Criciúma tem em seu subsolo um minério de valor econômico, por vezes denominado de 
“ouro negro”, que é o carvão mineral. Falar da cidade de Criciúma é falar da história do carvão 
catarinense e embora a presença de grande quantidade de rejeito piritoso, ainda assim o carvão 
tem valor comercial que por anos foi explorado e extraído, trazendo desenvolvimento econômico 
não somente à cidade de Criciúma/SC, mas toda a região. Desde o início do século XIX já era 
conhecida à presença de carvão mineral no subsolo sul catarinense. No entanto, somente por volta 
de 1930, com o crescimento industrial promovido pelo governo Vargas e com as medidas 
governamentais de subsídio e de investimento estatal em infraestrutura como melhoramento das vias 
públicas e do Porto de Laguna/SC é que de fato a exploração do carvão passou a ser 
economicamente viável (GOULARTI FILHO, 2007).

A exploração do carvão na cidade de Criciúma tem origem, de modo industrial, no início dos 
anos 1930, quando surgiram as primeiras minas de carvão, e foi devido às condições de exploração e 
precárias condições de trabalho que os trabalhadores começaram a se identicar como classe. 
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Segundo Volpato (1984), por volta dos anos 1940 é que os mineiros começaram a se organizar, com a 
nalidade de reivindicarem seus direitos. Em 1944 foi criada a Associação Prossional dos 
Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão de Criciúma e transformada em Sindicato em 
maio de 1945.

Este primeiro momento da organização sindical de Criciúma congurou-se de militância na 
defesa dos interesses imediatos destes trabalhadores. Uns eram motivados pela luta sindical, 
levantando a bandeira em busca de novas conquistas trabalhistas; outros eram movidos pelo 
contexto político da época (política de Vargas, de tutela protecionista da classe trabalhadora), que 
incentivava a mobilização operária. Assim, crescia o movimento sindical, tornando-se politicamente 
inuente no desenvolvimento socioeconômico da região carbonífera (MIRANDA, 2013).

 No ano de 1964, devido ao golpe que instituiu Regime Militar e com a intervenção estatal na 
administração do Sindicato, os mineiros de Criciúma tiveram suas principais lideranças com seus 
mandatos cassados ou mesmo presas, pois era de interesse governamental despolitizar os sindicatos, 
sendo a maior consequência disso, um período que se sucedeu até o nal da década de 1970, de 
estagnação e prejuízos aos trabalhadores (MIRANDA, 2013).

O Sindicato dos Mineiros era reconhecidamente combativo e por isso, foi um dos primeiros 
sindicatos a sofrer a intervenção estatal. Na segunda semana do golpe militar, o Ministério do 
Trabalho já havia nomeado uma junta interventora para atuar no Sindicato, e a consequência disso, 
foi uma atuação sindical completamente distinta da que vinha sendo desenvolvida até então. O 
combativo Sindicato passou a ser um órgão de cooperação estatal destinado apenas a atividades 
burocráticas e assistencialistas, sob a tutela do Ministério do Trabalho (VOLPATO, 1984).

E em nome da “ordem nacional”, os Sindicatos combativos passam a ser administrados por 
juntas interventoras com a nalidade de banir a “subvenção” e fazer da organização trabalhista 
apenas um instrumento assistencialista do Estado, como nas áreas da saúde com atendimento 
médico, dentário e também, de assistência jurídica.

Na região carbonífera de Criciúma neste contexto já estavam organizados cinco sindicatos: 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão de Criciúma, Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão de Lauro Muller, Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Extração do Carvão de Siderópolis, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração 
do Carvão de Urussanga e o polêmico Sindicato dos Mineiros do Rio Maina (este último hoje extinto, 
mas à época, reconhecidamente de caráter “pelego”, ou seja, ausente de enfrentamentos em 
defesa dos trabalhadores).

Segundo a leitura das atas do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, do ano de 1965, verica-se 
que o período que se sucede é de estagnação sem atividades sindicais expressivas. O que já havia 
sido negociado em instrumentos coletivos anteriores se mantem, como o pagamento da taxa, nome 
dado à época ao adicional de insalubridade, decorrente do acordo realizado em 1960 entre o 
Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Carvão e todos os sindicatos de trabalhadores 
mineiros. Porém, tal acordo não era cumprido pela maioria das mineradoras, dando origem a um 
grande número de reclamatórias trabalhistas, na Justiça do Trabalho. Também constava no acordo o 
pagamento de 15 minutos de intervalo intrajornada para descanso conforme disposto no art. 298 da 
CLT e que também não era cumprido pelas mineradoras (Ata do Sindicato dos Trabalhadores, 1965). 

Neste contexto político, de severo controle estatal e também de repressão, surge a proposta 
na negociação salarial do ano de 1965, pela parte patronal, de incluir no piso salarial da categoria o 
pagamento dos dois adicionais, de insalubridade e periculosidade, para todos os trabalhadores. 

No momento em que trabalhadores, organizados em um sindicato reivindicam, perante aos 
mineradores, direitos e obrigações inerentes àquele determinado grupo prossional e estas são 
aceitas, surge o acordo ou mesmo a convenção coletiva de trabalho. 

Assim, restou rmado o acordo coletivo de trabalho entre o Sindicato dos Trabalhadores das 
Minas de Carvão de Criciúma e Região e o sindicato patronal, do ano de 1965, na cláusula primeira,  
item primeiro, que passaria a ser embutido, dentro do salário mínimo prossional da categoria, os 
adicionais de insalubridade e/ou periculosidade que porventura o trabalhador zesse jus. Entretanto, 
havia uma condição, que todas as ações ajuizadas anteriormente ao acordo, referentes aos 
adicionais, fossem desistidas pelos autores e, consequentemente, arquivadas (Ata do Sindicato dos 
Trabalhadores, 1965).

Mas para que se chegasse à aprovação da cláusula, nos moldes que os mineradores 
pretendiam, inúmeras foram às assembleias realizadas naquele ano tendo como pauta a 
negociação salarial anual, pois a categoria não queria aceitar a proposta patronal. A primeira 
assembleia para discutir o tema, foi realizada em 11/03/1965 e se faziam presentes 923 associados, 
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sendo que de forma unânime, a proposta patronal foi rejeitada, pois entendiam os presentes à 
assembleia que este assunto era um tema estritamente jurídico e assim como tal, deveria ser discutido 
judicialmente. Por sua vez, quanto ao aumento salarial este deveria ser de 37,34% sem a inclusão de 
qualquer adicional (Ata do Sindicato dos Trabalhadores, 1965).

Quando uma proposta é rejeitada em assembleia e uma contraproposta é elaborada, ela 
deve ser levada à parte oposta, para análise, sendo que a contraproposta dos trabalhadores foi 
rejeitada pelos mineradores, que manteve a sua, de aumento do piso salarial, mas com a inclusão no 
piso salarial dos dois adicionais (periculosidade e insalubridade). Assim, em 21/04/1965 ocorreu uma 
nova assembleia com 636 presentes, em segunda chamada, novamente é trazida à pauta a 
discussão do aumento salarial e, após inúmeras discussões e debates, a proposta foi levada à 
votação, tendo obtido o seguinte resultado: 632 votos eram favoráveis à inclusão dos adicionais, 
desde que casse o trabalhador livre para poder reivindicar judicialmente seus direitos; 4 votos eram 
favoráveis à proposta de reivindicar o aumento de 37,34% e pleitear judicialmente os adicionais (Ata 
do Sindicato dos Trabalhadores, 1965).

Mais uma vez a contraproposta é levada aos mineradores, e estes a rejeitam. E em 27/04/1965 
com apenas 396 associados presentes foi realizada mais uma assembleia extraordinária para análise 
de um único ponto de pauta “a discussão sobre o aumento salarial a partir de 1º de janeiro de 1965”. 
Após muita discussão e esclarecimentos do advogado do Sindicato acerca do acordo, procedeu-se 
a votação deste e chegou-se ao seguinte resultado: 381 votos favoráveis à assinatura do acordo 
contra 15 votos contrários. Assim, foi aprovado o acordo com a proposta patronal (Ata do Sindicato 
dos Trabalhadores, 1965).

E nalmente, em 02/05/1965, com 414 associados presentes foi realizada assembleia para 
assinatura do acordo. A proposta foi novamente discutida, e muitas questões foram levantadas sobre 
o aumento salarial e referente às ações ajuizadas. Após muitos debates, levou-se a proposta à 
votação tendo a maioria aprovado a assinatura do acordo do modo apresentado, com a inclusão 
dos adicionais e com a retirada das ações já ajuizadas da Justiça do Trabalho, sendo que àqueles 
trabalhadores que não quisessem retirar a ação, não receberiam o aumento salarial até o nal do 
processo (Ata do Sindicato dos Trabalhadores, 1965).

A demora na aprovação da cláusula e o acalorado debate em todas as assembleias 
demonstra o não contentamento da categoria com a proposta patronal e a resistência para a 
aprovação. Assim, foi aprovada e raticada a votação quanto à inclusão dos adicionais de 
insalubridade e/ou periculosidade no salário mínimo prossional dos mineiros, com a seguinte 
redação:

ITEM 1°- Entende-se, para todos os efeitos, por “salário mínimo prossional‟, o salário do 
trabalhador nas minas de carvão, já acrescidos da taxa ou adicional de insalubridade e 
de periculosidade inerentes à atividade que o operário (trabalhador) execute, executar 
ou vier a executar, independente de suas variações, pois no salário mínimo prossional‟, 
já está ou se encontra considerados todos os adicionais em seu grau máximo.

ITEM 2°- E, com assim sempre foi feito e considerado, ACORDAM E CONVENCIONAM AS 
PARTES, por si e seus representantes, a retirar de qualquer Juízo ou Tribunal, em qualquer 
instância, as demandas, questões ou reclamações que hajam ajuizado, individual ou 
coletivamente, apenas no que toca ou se relacione às taxas de insalubridade, 
periculosidade, [...] (TERMO DE ACORDO COLETIVO, 1965, p.02).

Desde então, os adicionais de insalubridade e periculosidade passaram a integrar o piso 
salarial de todos os trabalhadores indistintamente, estando ou não em contato com o agente 
insalubre ou periculoso e tal acordo vem sendo renovado até os dias hoje.

Observou-se na leitura das atas das assembleias que em todas as discussões havia uma forte 
resistência ao acordo, mas ao nal, mesmo com um quórum inexpressivo para uma categoria que 
contava com muitos associados e em assembleia extraordinária foi rmado o acordo (Ata do 
Sindicato dos Trabalhadores, 1965).

O acordo coletivo rmado, além de “mascarar” um direito legítimo, também restringia o 
acesso ao judiciário, pois o sindicato, naquele momento, passou a se eximir de cumprir umas das suas 
nalidades precípuas, qual seja a prestação de serviços jurídicos, pois não prestaria assistência 
jurídica ao trabalhador que desejasse pleitear os adicionais de periculosidade ou insalubridade. 

Neste contexto histórico do movimento sindical dos trabalhadores das minas de carvão em 
Criciúma o trabalhador estava desamparado, sem o apoio do seu órgão de classe. Não havia outra 
possibilidade de escolha: ou aceitava as condições impostas para ter o aumento salarial que lhe era 
de direito, ou então, caria à espera do judiciário trabalhista. 
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Porém, o aumento era de quase 40% cento no salário, ou seja, uma proposta tentadora e 
irrecusável para os trabalhadores e era cristalino quanto à obrigatoriedade de desistência de 
qualquer ação trabalhista já ajuizada para poder receber a denominada “taxa de insalubridade”. 
Quem, porventura, não desistisse da ação não receberia o aumento salarial até o nal da ação 
judicial (Ata do Sindicato dos Trabalhadores, 1965).

A principal característica deste acordo coletivo é o fato de ter surgido num momento de 
intervenção estatal, sendo a diretoria do Sindicato dos Mineiros formada por uma junta interventora e 
não por representantes legítimos dos trabalhadores por eles eleitos para o exercício de mandato 
classista.

No entanto, mesmo depois da reconquista da direção sindical pelos trabalhadores, em 
meados da década de 1980, a cláusula que determinava o piso salarial, criada neste período, 
continuou a ter validade porque entendiam que o sistema estabelecido beneciava os 
trabalhadores de forma geral, sob o argumento de que àqueles que não trabalhavam em condições 
insalubres ou periculosas estariam percebendo também os tais adicionais (Ata do Sindicato dos 
Trabalhadores, 1984).

Porém, este argumento é desprovido de legalidade, uma vez que o trabalhador que não 
exerce funções em locais sujeitos a agentes insalubres ou periculosos não deve perceber os 
respectivos adicionais decorrentes do labor em tais ambientes, conforme dispõem os artigos 189 e 193 
da CLT.

Questiona-se, como a categoria considerada como a mais forte e a mais aguerrida de todo o 
movimento sindical da região carbonífera de Criciúma, mantem um acordo, agrantemente 
prejudicial aos trabalhadores das minas em subsolo, há mais de 50 anos? 

Para tentar encontrar esta resposta, analisam-se as correntes jurisprudenciais sobre a matéria, 
tanto em âmbito do TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região como também o entendimento 
do TST – Tribunal Superior do Trabalho.

OS TRABALHADORES DAS MINAS DE CARVÃO, O SINDICATO E O ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL SOBRE A INCORPORAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE 
E/OU PERICULOSIDADE. 

Os trabalhadores nas minas de carvão da região sul de Santa Catarina, e em especial de 
Criciúma, tem um histórico de combatividade que se destaca pela forte organização do movimento 
operário. Anterior a 1979 suas maiores greves ocorreram durante a segunda metade da década de 
1950 e a primeira metade dos anos 1960. 

Entretanto esta atividade era caracterizada por uma especicidade no que tange a 
comercialização do carvão mineral. Especicidade que permeava a relação entre trabalhadores e 
mineradores.

O setor carbonífero se caracteriza por uma forte dependência do governo federal. Esse, 
como principal comprador do carvão extraído pelas mineradoras, denia o preço pago 
pelo produto. Dessa forma, a negociação salarial passava necessariamente pela 
negociação do carvão com o governo federal. Essa característica fez com que se 
desenvolvesse, em determinados momentos, a unidade entre patrões e empregados 
para reivindicar junto ao governo federal mais subsídios para o carvão, bem como 
aumento do valor que o governo pagava pelo produto. Esse elemento estava 
diretamente ligado, por parte dos trabalhadores, à necessidade da manutenção dos 
empregos no setor (MIRANDA, 2013, p.56).

Logo após o golpe militar e a instauração da ditadura o Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
passou a ser administrado constantemente por juntas interventoras. “Mesmo assim, quando das 
assembleias gerais da categoria, convocadas para discutir reajuste salarial, mesmo com os 
interventores propondo acordos amigáveis, sempre havia vozes destoantes” (MIRANDA, 2013, p. 67). 
O que ca evidenciado a partir do exposto é que do período do golpe de 1964 até 1979 havia certa 
unidade nas relações entre trabalhadores e mineradores. O ano de 1979 marca a ruptura destas 
relações com a forte greve dos mineiros da região carbonífera, greve que atingiu outras categorias 
de trabalhadores – metalúrgicos, motoristas de ônibus, ceramistas sacudiram a cidade de Criciúma. 
Infere-se que as greves de Criciúma estavam sintonizadas com as mobilizações e greves do ABC 
paulista (TEIXEIRA, 1996; BOITO JUNIOR, 1991).

Com o m desta greve e ao longo dos anos 80 o Sindicato dos Mineiros voltou a ser combativo 
em especial com a eleição em 1986 de José Paulo Seram para presidência. 
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Em maio de 1986 os mineiros empreenderam uma campanha unicada de todos os 
sindicatos da categoria na região. Além disso, participaram da organização geral com 
a CUT e outros sindicatos, principalmente os vestuaristas, criando um clima de greve 
geral na cidade. No dia 11 de maio os mineiros iniciaram a greve que durou 
praticamente todo o restante do mês e em algumas empresas se estendeu até o mês de 
junho. A partir daí outras categorias deagraram greves, paralisando praticamente 
todo o setor industrial da cidade (Miranda, 2013, p.194 ).

O nal da década de 80 e início da década de 90 foi marcado por uma grave crise 
econômica, ao ponto de ser reconhecida por muitos intelectuais como a “década perdida”. A 
política econômica foi marcada pela globalização, neoliberalismo e processo de privatizações 
(ANTUNES, 2009 e 2011). Estas políticas atingiram profundamente a economia do Sul Catarinense e, em 
especial, de Criciúma. 

A política de privatizações das empresas estatais implementadas pelo governo Collor de Mello 
na década de 1990 atingiu as estatais estabelecidas em Criciúma, entre elas a CSN, que incluía a 
mineradora. A desativação da empresa levou à dispensa de 1.500 trabalhadores, mas, os operários 
não aceitaram passivamente esse ato do governo. Partiram para a resistência com a ocupação da 
empresa na tentativa de manterem os seus empregos. Esse período caracterizou-se como um dos 
maiores confrontos da história operária local, protagonizada em especial pelos trabalhadores da 
companhia de mineração Próspera (MIRANDA, 2013).

Na atualidade não tem mais nenhuma mineradora explorando carvão em Criciúma, esta 
atividade econômica que nas décadas de 1950 a 1980 era a principal atividade, perdeu em muito 
sua força na cidade. Quanto ao Sindicato vem experimentando um período de descrédito, pois 
tramitam na justiça ações de corrupção, fraudes eleitorais desvio de dinheiro contra o grupo que 
dirigia a instituição desde o nal da década de 1980.

Assim, desde a década de 1960 as principais pautas de lutas do Sindicato dos Mineiros de 
Criciúma foram os salários e a manutenção do emprego. Infere-se que outras pautas não eram 
excluídas, mas cavam relegadas a um segundo plano como foi o caso dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

Quando a cláusula foi rmada na Convenção Coletiva do Trabalho em 1965, constou do 
acordo que todos os trabalhadores que pretendiam receber o aumento salarial deveriam desistir das 
suas respectivas reclamatórias trabalhistas, caso contrário não receberiam o aumento. Entretanto, a 
obrigação se referia aos adicionais pretéritos ao ano de 1965.  (Ata do Sindicato dos Trabalhadores, 
1965).

Com o passar dos anos, os trabalhadores foram propondo novas ações trabalhistas, pois a 
cada nova negociação coletiva a cláusula era renovada, o que descontentava o trabalhador que 
ao ser demitido, buscava a tutela do judiciário na tentativa de anular judicialmente o acordo rmado 
em 1965. Assim, foram nascendo os entendimentos divergentes dando origem a uma discussão de 
cunho jurídico sobre a legalidade da forma de pagamento destes respectivos adicionais. 

Duas são as correntes jurisprudenciais, que entendem de modo completamente diverso sobre 
o salário mínimo prossional dos mineiros da região carbonífera de Criciúma/SC. Uma é favorável à 
cláusula entendendo pela sua legalidade, vez que o acordo é rmado conjuntamente com todos os 
sindicatos de trabalhadores, entendimento este que prevalece como majoritário na Justiça do 
Trabalho, sendo inclusive o entendimento do TST e de modo contrário, tem o entendimento que a 
referida cláusula caracteriza o denominado salário complessivo.

Para melhor entendimento das duas correntes jurisprudenciais, necessárias se fazem algumas 
digressões jurídicas, para compreender a razão da validade de um acordo rmado há mais de 50 
anos, sendo que a validade de uma negociação coletiva, por meio de um acordo ou convenção 
tem vigência, de no máximo dois anos, conforme dispõe o art. 614, §3º da CLT (BRASIL, 2015. B).

A Consolidação das Leis do Trabalho apresenta o conceito de Convenção Coletiva, que assim 
dispõe: 

Art. 611. Convenções coletivas de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual 
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e prossionais 
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, 
às relações individuais do trabalho. (BRASIL, 2015. B).

Portanto, segundo Gomes (1997) é um acordo que objetiva a regulamentação prévia de 
condições de trabalho, por meio de grupos organizados entre empregados e empregadores, dentro 
de um limitado lapso temporal, sendo que o disposto neste ajuste se refere ao coletivo de 
trabalhadores, com aplicação a todos, os associados ou não.
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A cada data base da categoria, que é aquele período anual (ou no máximo bienal) onde é 
realizada a negociação salarial para o período seguinte, a convenção ou acordo anterior pode ser 
renovado, acrescido do novo reajuste anual (NASCIMENTO, 2011). Neste caso, é o que acontece 
com a cláusula do piso salarial dos mineiros, esta cláusula, vem, hodiernamente, sendo renovada ao 
logo do tempo.

O contrato individual de trabalho regulamentado por um acordo ou convenção coletiva de 
trabalho gera direitos e obrigações, uma vez que xa normas que lhe devem estar condicionadas. 
Assim, o conteúdo da relação de emprego encontra na convenção coletiva de trabalho uma das 
mais importantes fontes imperativas (GOMES, 1997).

Cabe aqui, também, conceituar o que seria salário complessivo, que segundo Nascimento 
(2011), nada mais é que parcelas incorporadas ao salário sobre uma mesma sigla para evitar o 
cálculo posterior de uma determinada verba salarial, especialmente os adicionais. O ordenamento 
jurídico brasileiro, não admite o denominado salário complessivo por entender que o trabalhador não 
tem condições de vericar o quanto percebe referente a cada parcela.

Por sua vez, adicional de insalubridade tem a seguinte denição na legislação trabalhista, na 
CLT:

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância xados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (BRASIL, 2015. B).

Já, o adicional de periculosidade é assim denido:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por 
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de 
exposição permanente do trabalhador a: 

I - inamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades prossionais de 
segurança pessoal ou patrimonial. (BRASIL, 2015. B).

A própria CLT, no art. 193, § 2º, dispõe pela não possibilidade de cumulação dos dois 
adicionais, devendo o trabalhador optar pela percepção de apenas um deles, mas nesta categoria 
a discussão quanto à acumulação dos dois adicionais nem chega a ser pauta de análise, pois ainda 
se discute o recebimento ou não do adicional de insalubridade e/ou periculosidade embutido no 
piso da categoria e a validade do acordo de 1965 (BRASIL, 2015. B).

Após anos de vigência e de inúmeras ações trabalhistas decorrentes da insatisfação do 
trabalhador das minas de carvão pelo não recebimento dos referidos adicionais, surgiram os dois 
entendimentos, um pelo deferimento do direito e outro pela negativa e manutenção da cláusula 
convencional.

A primeira corrente, de entendimento majoritário, dispõe pela legalidade do ajustado na 
primeira cláusula, item primeiro do Acordo Coletivo de Trabalho de 1965, pelo fato de ser 
expressamente autorizado pelo sindicato da categoria dos trabalhadores junto ao sindicato dos 
empregadores, estando há décadas sendo reiterado, deve ser respeitado, pois os acordos e 
convenções coletivas de trabalho foram elevados a nível constitucional, conforme dispõe o art. 7º, 
XXVI da CRFB (BRASIL, 2015. A).  

Neste sentido, assim julgou o TRT da 12ª Região, no ano de 2014:

MINEIRO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. Deve ser reconhecida validade aos acordos 
coletivos rmados entre as partes, em respeito ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, 
mormente quando comprovado nos autos que as normas coletivas vêm sendo 
reiteradamente renovadas mantendo a cláusula de incorporação ao salário do 
adicional de insalubridade e/ou periculosidade. (SANTA CATARINA, 2015, A).

Para este entendimento jurisprudencial, o convencionado pela categoria dos trabalhadores e 
mineradores não é salário complessivo e que esta forma de pagamento destes adicionais não gera 
prejuízos ao trabalhador, além do mais, segundo esta corrente, não somente benecia o trabalhador 
em contato com o agente insalubre, mas sim todos os trabalhadores. 

Segundo esta corrente, a integração do adicional ao salário prossional do mineiro é 
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decorrente das reivindicações formuladas pela categoria que, por meio de composição em 
negociação salarial, deliberou pela inclusão da citada parcela no salário do trabalhador das minas 
de carvão, independentemente da espécie de trabalho desenvolvido, não devendo, portanto, ser 
confundido com salário complessivo.

Por sua vez, o outro entendimento, não ignora que o ajustado no Acordo Coletivo de Trabalho 
de 1965 é uma espécie de salário complessivo, pois em uma única prestação pecuniária o 
trabalhador recebe a contraprestação mínima de seu trabalho, devida à categoria e também os 
adicionais de insalubridade e periculosidade, em que pese vedação no ordenamento jurídico. 

Para os adeptos deste entendimento, o acordo é lesivo ao trabalhador, pois embute mais de 
uma verba em uma mesma sigla, não sendo possível discriminar individualmente todos os 
componentes da remuneração, não permitindo saber, de fato, o que o trabalhador esta recebendo, 
ou seja, sobre o que corresponde tal salário, já que estabelecido previamente que o piso salarial 
engloba diversas verbas devidas pelo empregador, sendo que tal forma de pagamento é lesiva ao 
trabalhador das minas de subsolo.

 Neste sentido, assim julgou TRT da 12ª Região também no ano de 2014:

TRABALHO EM MINAS DE SUBSOLO. NORMA COLETIVA QUE INSTITUI SALÁRIO MÍNIMO 
PROFISSIONAL COM A INCLUSÃO DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE 
INSALUBRIDADE PAGOS DE FORMA COMPLESSIVA. INVALIDADE. São inválidas as normas 
coletivas que incorporam o disposto em instrumentos coletivos rmados em 1965 e 1966, 
dispondo estarem inclusos no salário mínimo prossional os adicionais de insalubridade e 
periculosidade, pois instituem o salário complessivo, modalidade de pagamento que 
resulta em incontáveis prejuízos aos trabalhadores, uma vez que estes não tomam 
conhecimento das parcelas que lhe estão sendo pagas, seus reexos, alíquotas, base 
de cálculo e a que direitos se referem, afastando-os da proteção que lhes é outorgada 
pela legislação trabalhista. Os adicionais de insalubridade e periculosidade possuem 
faceta inibitória, que visa afastar o empregado dos trabalhos que representem risco a 
sua saúde. Todavia, esse intuito, que vai ao encontro dos princípios fundamentais da 
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, contribuindo com o 
comando do inciso XXIII do art. 7º da CRFB/88, é obliterado pelo salário complessivo 
que, nesse caso, gera uma outra anomalia, pois ao prever um piso aplicável a toda a 
categoria, neste incluído o valor do adicional de insalubridade, sem considerar as 
peculiaridades do local e das condições de trabalho, atenta contra o princípio da 
igualdade material e acaba por discriminar os trabalhadores sujeitos a condições 
severas que atacam sua saúde (SANTA CATARINA, 2015, B). 

Observa-se que tanto o julgado favorável à norma coletiva (exarado em 15/04/2014) como o 
desfavorável a ela (exarado em 07/05/2014) acima descritos, demonstram que a divergência ainda 
em 2014 persiste e que a discussão no Tribunal Regional do Trabalho ainda não ndou.

O TST, já analisou a matéria, sendo seu entendimento:

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE - SALÁRIO COMPLESSIVO - ADICIONAIS DE 
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. Consoante precedentes desta Corte, o 
agrupamento de parcelas na remuneração, quando previamente estabelecido por 
norma coletiva, não caracteriza salário complessivo. [...] Precedentes. Recurso de 
Revista conhecido parcialmente e provido (BRASIL, 2015. C).

Neste sentido também o TST já solidicou entendimento, na Orientação Jurisprudencial 
Transitória, OJ-T nº 12 da SDI no sentido de que:

Nº 12 CSN. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. SALÁRIO 
COMPLESSIVO. PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO. Inserida em 19.10.00 (inserido 
d i s p o s i t i v o ,  D J  2 0 . 0 4 . 2 0 0 5 ) .
O pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade embutido no salário 
contratual dos empregados da CSN não caracteriza a complessividade salarial, uma 
vez que essa forma de pagamento decorre de acordo coletivo há muitos anos em vigor.

Esta Orientação Jurisprudencial era em relação a CSN - Companhia Siderúrgica Nacional. No 
entanto, se contextualizarmos o período de criação da cláusula do piso salarial dos trabalhadores em 
minas de subsolo, ano de 1965, verica-se que um dos maiores exploradores do carvão da região 
carbonífera de Criciúma/SC era o Poder Público, por meio da CSN. 

Em que pese à orientação jurisprudencial transitória não ter força vinculante (de obrigação 
geral de cumprimento), ela se refere à CSN e ao acordo em estudo, especicamente, ou seja, todos 
os processos que conseguem chegar ao TST acabam sendo julgados de acordo com este 
entendimento.

Na análise dos julgados, verica-se que é cristalino o desconhecimento dos tribunais 
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trabalhistas do contexto histórico em que a cláusula foi rmada e que ao longo do tempo o valor dos 
adicionais se perdeu, ou seja, o trabalhador esta sendo lesado quanto ao direito constitucionalmente 
garantido de receber um acréscimo salarial pelo labor em condições insalubres e periculosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou demonstrar as controvérsias existentes quanto à cláusula primeira, item 

primeiro do Acordo Coletivo de Trabalho de 1965, rmado entre os sindicatos dos trabalhadores das  
minas de carvão do sindicato das empresas mineradoras que determina o salário mínimo prossional 
dos trabalhadores de subsolo das minas de carvão da região carbonífera de Criciúma, no qual, 
dentro de uma única contraprestação, estão englobadas as seguintes verbas: salário mínimo 
prossional, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade.

Durante estes 50 anos de vigência da norma e de muitas ações trabalhistas propostas para 
anular tal cláusula convencional e a tentativa de buscar o direito de recebimento dos adicionais, em 
âmbito judicial, em virtude da agrante afronta a princípios basilares do direito do trabalho, dois 
entendimentos judiciais foram solidicados, um pela legalidade da norma em virtude de ser realizada 
através de negociação coletiva, com respaldo no art. 7º, inciso XXVI da CRFB, devendo, portanto, ser  
respeitado.

O segundo entendimento aduz congurar a referida cláusula salário complessivo, uma vez que 
os trabalhadores não conseguem distinguir cada componente da sua remuneração, não permitindo 
identicar a que se refere.

No contexto histórico de 1965, a cláusula que determinava o salário-mínimo prossional 
atendia, de certo modo, aos interesses e às necessidades dos trabalhadores e dos mineradores. Isso 
porque o acordo anterior (datado de 1960), rmado entre o sindicato dos trabalhadores e os 
empregadores, no qual cou assegurado aos primeiros o direito ao adicional de insalubridade, não 
estava sendo respeitado, levando ao judiciário inúmeras reclamações trabalhistas com a nalidade 
de pleitearem o adicional de insalubridade.

A cláusula que determina o piso salarial dos mineiros em 1965 era aparentemente benéca 
para ambas às categorias, para os trabalhadores era vantajosa, pois todos os trabalhadores, 
indistintamente, passaram a receber o adicional de insalubridade/periculosidade mesmo não 
fazendo jus a tal direito. Para os empregadores era vantajoso, pois resolvia o problema quanto ao 
aumento salarial e também as inúmeras reclamatórias trabalhistas que pleiteavam o pagamento dos 
adicionais de insalubridade e periculosidade que os mineradores desejavam que fossem retiradas da 
justiça.

Ocorre que com o passar do tempo, o acordo rmado em 1965 foi perdendo sua nalidade e a 
categoria, prejudicada duas vezes, a primeira, por ter retirado as demandas judiciais que pleiteavam 
os adicionais no período anterior ao acordo e a segunda, por ter acordado o valor embutido no 
salário prossional, não sabendo ao certo o percentual a quê este se referia, trazendo grandes perdas 
salariais.

Em que pese o entendimento majoritário da jurisprudência e a existência de uma Orientação 
Jurisprudencial Transitória no TST, que dispõe sobre a legalidade e validade do acordo rmado em 
1965, há de se destacar que a manutenção deste acordo nos dias atuais é agrantemente prejudicial 
aos trabalhadores, primeiro por ser tratar sim de salário complessivo não permitindo ao trabalhador 
saber exatamente a que se refere seu salário, pois não estão discriminados individualmente em seu 
pagamento os componentes que integram o piso salarial da categoria, não sabendo ao certo a que 
se refere o pagamento.

Também, pelo fato de que a vantagem do acordo ao trabalhador se perdeu ao longo do 
tempo, tendo o piso prossional sofrido defasagem salarial, não acompanhando a economia, ou seja, 
além de por si só não corresponder ao valor de mercado, tem ainda embutido, os 40% (quarenta por 
cento) sobre o salário mínimo vigente que se refere ao adicional de insalubridade.

Ademais, argumenta-se que os trabalhadores que não exercem atividades insalubres ou 
periculosas não têm direito ao referido adicional, o que não impede, é claro, do empregador pagá-
los, se assim o desejar, desde que esteja devidamente especicado nos recibos salariais.

Infere-se que a discussão já deveria estar num outro patamar, dever-se-ia estar se discutindo 
nos tribunais trabalhistas a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade 
(entendimento minoritário que vem crescendo a cada dia), mas continua-se discutindo uma cláusula 
vigente há meio século com nalidade completamente distorcida e superada.
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NOTAS
1 Uma versão deste escrito foi apresentado no XII Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na 
Sociedade Contemporânea, realizado em meio de 2015 na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução da inserção nos mercados 
agrícolas internacionais dos Polos Açú-Mossoró e do Polo Petrolina-Juazeiro, 
localizados na região Nordeste. Para isto este artigo fez uma revisão 
bibliográca a respeito das transformações ocorridas no Sistema Agroalimentar 
Mundial (SAM), descritas por alguns autores. Além disso, utilizaram-se dados 
secundários disponíveis no FAOSTAT para mensurar o impacto destas mudanças 
no comércio agrícola, mais especicamente no ramo de Frutas, Legumes e 
Verduras (FLV). A partir deste cenário analisou-se a evolução da inserção dos 
polos estudados nos mercados internacionais, uma vez que estes se 
consolidaram tendo o mercado externo como principal canal de distribuição. 
Conclui-se que as alterações no SAM recongura o comércio internacional 
permitindo a inserção de novas áreas e com isso os polos Açú-Mossoró e 
Petrolina-Juazeiro conseguem adentrar no cenário internacional contribuindo 
para alçar o Brasil ao papel de player importante dentro do SAM.

Palavras-chave: Sistema Agroalimentar Mundial. Comércio Internacional. 
Fruticultura. Polos Irrigados do Nordeste.

ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the evolution of the insertion in the 
international agricultural markets of the Polos Açú-Mossoró and Polo Petrolina-
Juazeiro, located in the Northeast region. For this, this article made a 
bibliographical review about the transformations that occurred in the World 
Agro-Food System (SAM), described by some authors. In addition, secondary 
data available on FAOSTAT were used to measure the impact of these changes 
on agricultural trade, more specically in the eld of Fruits, Vegetables and 
Vegetables (FLV). From this scenario we analyzed the evolution of the insertion of 
poles studied in the international markets, since these were consolidated having 
the external market as the main distribution channel. It is concluded that the 
changes in the SAM recongures the international trade allowing the insertion of 
new areas and with that the Açú-Mossoró and Petrolina-Juazeiro poles manage 
to enter the international scenario contributing to raise Brazil to the role of 
important player within SAM.

Keywords: World Agro-Food System. International Trade. Fruticultura. Irrigated 
Poles of the Northeast.
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INTRODUÇÃO

A
 produção e a comercialização de alimentos apresentam características particulares quanto 
a sua coordenação e organização, congurando o chamado Sistema Agroalimentar Mundial 
(SAM). Burch & Lawrence (2005) apontam diversos autores que armam que este sistema 

apresentou uma profunda transformação nas últimas décadas. Para estes a estruturação do SAM em 
novas bases se deu devido a alterações nas duas variáveis chaves do sistema econômico, demanda e 
oferta. Em relação à demanda, a maior transformação está vinculada a alteração das preferências 
dos consumidores, na medida em que estes passaram a atribuir maior importância a aspectos 
relacionados a práticas sustentáveis, do ponto de vista ecológico, e ao valor nutricional (Funcke et al. 
2009). 

Por sua vez, a alteração na oferta ocorre a partir do surgimento de novos agentes que atuam 
dentro da cadeia de valor e da massicação da comercialização de alguns produtos, que eram 
identicados antes como nichos de mercado, e com áreas geográcas de produção muito 
especícas e de pouco interesse para a indústria alimentar. Com relação a esse último processo, sua 
origem está na ampliação do espaço de atuação das economias nacionais, bem como no avanço 

1
das tecnologias TIC's , de novas técnicas de pós-colheita, as quais possibilitaram o prolongamento da 
vida útil dos alimentos frescos (WILKINSON, 2008; SILVA, 2001; RAUPP, 2010; BELIK et al., 2007; FRIEDMANN, 
1993; MARINOZZI, 2000).

A entrada de novas áreas produtoras no mercado internacional teve um impacto considerável 
no SAM a partir dos anos 1970. Os Newly Agricultural Countries (NAC's) introduziram novos produtos, 
encabeçados pelas frutas, legumes e verduras (FLV) e estabeleceram uma ligação direta com os 
mercados consumidores que passaram a valorizar o acesso a alimentos frescos durante o ano todo 
(SILVA, 2001; GRAZIANO DA SILVA, 1998). As culturas de contra estação promoveram um enorme 
impacto no mercado doméstico dos países consumidores e o aumento da sua escala de 
comercialização incorporou novos consumidores, contribuindo para a mudança dos hábitos 
alimentares nos países desenvolvidos (SILVA, 2001).

O consumo mundial de frutas frescas apresentou um enorme crescimento a partir dos anos 80, 
ganhando ainda mais força nos anos 90. Entre 1995 e 2003 o consumo mundial per capita aumentou 
13%, respondendo a essa pressão da demanda (FUNCKE et al., 2009). O mercado global cresceu 53%, 
entre os anos de 2002 e 2005 (FUNCKE et al., 2009). Este crescimento se deu principalmente em produtos 
advindos de regiões de clima tropical, com destaque para a América Latina e o Caribe como players 
no Sistema Agroalimentar mundial, com produtos outrora considerados exóticos (FUNCKE et al., 2009).

Neste contexto, o Brasil, assim como outros países latino-americanos, ganha destaque nos 
mercados agrícolas globais, principalmente na exportação de frutas tropicais para consumo in natura. 
Do ponto de vista da inserção do Brasil no SAM, algumas regiões especializadas em alguns produtos, 
acabaram sobressaírem-se ainda mais do ponto de vista de sua capacidade produtiva e 
exportadora, como o Polo Açú-Mossoró na produção de melão e do Polo Petrolina-Juazeiro na 
produção de manga e uva de mesa.

Pode-se dizer que o desenvolvimento destas áreas produtoras nacionais esteve intimamente 
ligado aos movimentos das mudanças institucionais que estamos tratando, ocorridas, sobretudo, a 
partir do início da década de 1990. Se por um lado o crescimento do consumo de frutas in natura 
tendia a impulsionar o crescimento das exportações, por outro lado, o acirramento da concorrência e 
as mudanças na política de subsídios e investimentos nacionais tendiam a dicultar o crescimento da 
produção. 

O equilíbrio destas forças promotoras e contrárias delineou o desempenho destas duas regiões 
do nordeste brasileiro que se destacaram no mercado internacional de frutas tropicais. Diante deste 
contexto indaga-se a seguinte questão de pesquisa: Como se deu a inserção internacional dos Polos 
Açú-Mossoró e Petrolina-Juazeiro no mercado global? A perspectiva das exportações como uma boa 
medida de desempenho se apoia no fato de que grande parte da produção dos polos analisados é 
destinada aos mercados internacionais. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral analisar como as transformações do SAM 
impactaram na trajetória dos polos irrigados analisados neste trabalho. Para isto o trabalho está 
estruturado da seguinte maneira: na seção dois é feita uma análise mais detalhada das 
transformações no SAM, descritas brevemente nesta introdução; na seção três é analisada a evolução 
do mercado global de FLV ante as transformações do SAM; na seção quatro é destacado num 
primeiro momento alguns aspectos importantes que caracterizam estes dois polos, para que seja 
possível fazer uma análise mais precisa da dinâmica e a evolução do papel dos polos analisados no 
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mercado internacional. Por m, constam as considerações nais a respeito deste estudo, bem como, 
as referências bibliográcas utilizadas. 

AS TRANSFORMAÇÕES DO SISTEMA AGROALIMENTAR MUNDIAL
Como já mencionado o SAM passou por uma profunda reestruturação. Este processo, de 

acordo com Friedmann (1993), iniciou-se no nal dos anos 70, e desmantelou o modelo vigente até 
então, que havia emergido no imediato pós-guerra (1946). Este modelo, consolidado após a II Guerra 
Mundial, caracterizava-se por um forte protecionismo dos Estados Nacionais ao setor agrícola, o que, 
de certa forma, colocava travas no desenvolvimento do comércio internacional, impedindo a 

2ampliação e o aprofundamento da 2ª Revolução Agrícola  e do padrão de alimentação hegemônico 
para todo o mundo. Todavia, a reforma do sistema internacional de comércio forçou uma forte 
integração entre os setores da economia e a difusão das modernas técnicas agrícolas de produção, 
possibilitando, com isso, a massicação do consumo de alimentos como a carne bovina e o seu 
sistema de produção baseado nos grãos e oleaginosas (FRIEDMANN, 1993).

A derrocada deste antigo modelo, como já referido, tem como aspectos chaves as mudanças 
nos padrões de consumo da população mundial e nos mecanismo de oferta. Entretanto, Friedmann 
(1993) insere outro ponto importante a ser considerado, que é a nova conjuntura geopolítica dos 
mercados agrícolas globais que enseja um grande embate entre os países durante a década de 1980 
e início da década de 1990. Esse processo ocorre com a intensicação da globalização, que 
promoveu um acirramento da competição nos mercados de produtos agrícolas, os quais passam a ser 
um dos principais campos de embates entre as nações, com várias rodadas de negociações 
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organizadas pelo GATT  e depois pela OMC  (BURFISCHER, 2000).

Analisando o perl da demanda na evolução do SAM observa-se que no imediato pós-guerra, a 
demanda por produtos alimentares se caracterizou por ter uma alta inelasticidade de renda da 
demanda, uma vez que, com a introdução de inovações tecnológicas na agricultura, processo 
denominado de revolução verde, os preços dos produtos agrícolas tiverem queda, fazendo com que 
a população pudesse direcionar apenas uma pequena parte de sua renda para o consumo de 
alimentos de primeira necessidade (FRIEDMANN, 1993 REARDON & BARRET, 2000). Porém, nas décadas 
nais do século XX, puderam ser observadas mudanças fundamentais no padrão de consumo da 
população em relação aos produtos agrícolas. Como ressalta Milone (2009), aspectos ambientais, 
segurança e qualidade dos alimentos passaram a ter um papel importante para os consumidores. 
Com essas mudanças, as preferências dos consumidores sofreram sensíveis alterações e, a partir de 
então, novas exigências aos produtos passaram a ser impostas, tais como maior preocupação com as 
questões ambientais, qualidade nutricional e, mesmo, aspectos sociais que envolvem a produção 
(WILKINSON, 2008; RAUPP, 2010; BELIK, 2007).

Dessa forma, essas mudanças romperam com o padrão de consumo em massa que havia se 
estabelecido nos mercados agrícolas. No antigo modelo do SAM, o perl do consumo permitia um 

5processo de commoditização dos produtos alimentares. Além disso, com a maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho e a necessidade de reduzir o trabalho doméstico na preparação de 
alimentos, a indústria inseriu no mercado alimentos com maior intensidade no processamento. 
Todavia, com uma maior preocupação com aspectos de saúde, os consumidores passam a mudar 
suas dietas para produtos que apresentem aspectos naturais e seguros, valorizando requisitos como o 
frescor do alimento consumido (REARDON & BARRET, 2000).

Como apontam Ménard e Valceschini (2005) os consumidores passaram a ser mais avessos ao 
risco. Este fato ocorre na medida em que estes começaram a valorizar aspectos singulares nos 

6
alimentos.  Valceschini e Berthet (2005) apontam que, diante dessa nova atitude dos consumidores, 
houve o desenvolvimento de uma variedade de selos e certicações que passaram a indicar aos 
consumidores as características desejadas, garantindo, assim, os atributos ansiados. Esta alteração na 
demanda, cada vez mais ávida, por produtos com especicidades, implica em transformações na 
estrutura de oferta do SAM. Para atender a esta nova demanda, as cadeias de produção têm uma 
maior necessidade de coordenação entre os elos produtivos. Além do mais, como destacam 
Valceschini e Berthet (2005), esta nova demanda, por ser mais especíca, é mais pessoal e 
segmentada, o que exige uma reorganização da composição da oferta que, até então, estava 
focada no abastecimento de um mercado de massa homogêneo.

Diante disso, cabe agora entender os novos aspectos da oferta na reestruturação do SAM. 
Considerando isso, um ponto importante é o processo de maior internacionalização das economias, 
que passa a ocorrer no último quarto do século XX, devido ao avanço do processo de globalização. 
Esse processo foi possibilitado por inovações tecnológicas que ocorrem nas áreas de informação e de 
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comunicação (TIC's), nos sistemas de transporte, mas, principalmente, em tecnologias de pós-colheita 
de produtos agrícolas. Tais inovações, em consonância com a abertura comercial dos países, 
possibilitaram a entrada de novos players no mercado agroalimentar mundial, conduzidos pelas 
trading companies. Novas potências surgiram no comércio mundial, os NAC's.

Os NAC's eram constituídos principalmente por países latino-americanos, destacando-se o 
Chile e o Brasil. Esse último sempre foi um grande exportador de produtos primários, mas sua nova 
inserção no comércio internacional se faz em novas bases, com novos produtos e com um sistema de 
distribuição atualizado. Esses países ampliaram a oferta dos produtos comercializados, principalmente 
na época do inverno do hemisfério norte, período que a oferta dos países tradicionais na 
comercialização era reduzida. Este mecanismo é conhecido como oferta de contra estação 
(GRAZIANO DA SILVA, 1998; SILVA, 2001). 

Na realidade, o ganho de protagonismo dos países latino-americanos no mercado mundial é 
decorrente de um processo da inserção dos capitais transnacionais nos países que compõem a 
América Latina. Estes se concentraram no setor manufatureiro e no emergente complexo 
agroindustrial que se constituía em países como Brasil, Chile, Argentina e México. A sua inserção 
ocorreu tanto no ramo de insumos (fertilizantes, química, mecânica), como também no de empresas 
agroprocessadoras a montante e no setor de distribuição. Este processo permitiu o desenvolvimento 
do setor agroindustrial destes países. É a partir desta intensicação dos capitais estrangeiros no 
continente que passaram a ocorrer ganhos de produtividade no setor, ampliando, assim, o poder de 
mercado das exportações desses países não só para os produtos tradicionais, como também para 
soja, frutas, vegetais e carne (BURBACH & FLYNN, 1980). 

Desse modo, esta alteração no ramo da oferta de produtos agrícolas não se limitou somente à 
ampliação da quantidade ofertada no comércio mundial. Houve também uma maior diversicação 
dos produtos comercializados, bem como a intensicação do comércio de alguns produtos antes tido 
como exóticos, os quais eram comercializados em comércio de nichos e em pequena escala. Isso se 
deve ao fato de muitos desses NAC's serem países latino-americanos, o que elevou a oferta de 
produtos característicos do clima de tal região. Esses novos produtos compõem principalmente o 
grupo de FLV (Frutas, Legumes e Verduras), os quais são comercializados, em grande parte, ainda 
frescos (WILKINSON, 2008; RAUPP, 2010; BELIK, 2007; FRIEDMANN, 1993; MARINOZZI, 2000).

Portanto, as mudanças no perl da demanda pressionaram uma restruturação na oferta, saindo 
do modelo de consumo em massa para um modelo baseado no consumo diversicado apoiado em 
especicidade e qualidade dos produtos (MILONE, 2009). Burbach e Flynn (1980) argumentam que 
esta mudança é percebida pelos capitais transnacionais, os quais, a partir de então, passaram a se 
apropriar dos canais de comercialização, se consolidando como grandes brokers, redes de 
supermercados, e, assim, estendendo seu raio de ação para os novos produtos (BURBACH & FLYNN, 
1980).

Essa nova conguração internacional, estabelecida com a mudança do perl da demanda em 
conjunto com estes novos agentes no mercado internacional, implicou no aumento do volume de 
comercialização de frutas frescas. Vale mencionar que a predominância do comércio mundial é de 
frutas de clima temperado. No entanto, a entrada dos países latino-americanos alavancou o 
comércio de frutas tropicais no Sistema Agroalimentar Mundial (FUNCKE et al., 2009).

Este crescimento na comercialização, em termos globais de novos produtos, se deu em grande 
medida devido a alterações no cenário político-econômico ocorrida em meados dos anos 70, 
principalmente devido a um novo posicionamento dos Estados Unidos sobre a sua política agrícola. 
Após um período virtuoso de grandes lucros obtidos pelos farmers americanos, no imediato pós-guerra, 
devido à política protecionista ao setor e de colocação de excedentes no mercado internacional, os 
EUA enfrentaram as consequências de sua postura de rejeitar qualquer acordo internacional sobre a 
agricultura e de suas medidas protecionistas.

Nesse período, o modelo americano de condução do setor agrícola doméstico era baseado na 
proteção de seu mercado interno, através do controle da importação de produtos agrícolas e 
manutenção dos preços altos via compras governamentais. Além do mais, existiam políticas de 
subsídio para os exportadores visando a inserção das commodities, principalmente de grãos, nos 
mercados internacionais. Assim, esse modelo foi implementado pelos demais países após o m da II 
Guerra Mundial e consolidou-se na ordem econômica mundial como um forte protecionismo ao setor 
agrícola (BURBACH & FLYNN, 1980; FRIEDMANN, 1993).

Entretanto, o setor agrícola americano entrou em crise, em meados dos anos 1970, em 
decorrência de sua própria política de garantia de renda aos agricultores, os quais eram instigados, 
por exemplo, a aumentar a produção em função das compras governamentais (“set aside”) que 
sustentavam as rendas dos produtores. No entanto, tal medida gerava cada vez mais a necessidade 
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de maiores gastos orçamentários do Governo Federal. A partir de então, o Estado estadunidense 
passou a defender o m dos subsídios e a incentivar o livre comércio, isso com a intenção de expandir 
seus produtos agrícolas com maior impulsão do que havia feito na Europa e nos países do terceiro 
mundo, numa política comercial travestida de programa de ajuda (BURBACH & FLYNN, 1980; 
FRIEDMANN, 1993).

Diante disso, deagraram-se, nos anos 80, disputas entre os países desenvolvidos que 
dominavam o comércio internacional e os países emergentes que adentraram no cenário com a 
globalização. No cerne deste embate, podem ser elencados dois pontos principais: i) a questão dos 
subsídios destinados à produção agrícola; ii) aspectos de qualidade e segurança de alimentos e 
delimitação das barreiras sanitárias ( , 2000; BUSCH & BAIN, 2004).BURFISHER

Estas disputas culminaram com várias rodadas de negociações através de órgãos 
supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Tais negociações se arrastaram 
por vários anos devido à relutância de alguns países, principalmente alguns europeus, que não 
aceitaram a maior abertura dos mercados decorrente da queda do protecionismo. Após um longo 
processo de negociações em 1995, na Rodada de Negociações da OMC, ocorrida no Uruguai foram 
selados alguns acordos e, a partir de então, os países se comprometeram a diminuir os subsídios 
agrícolas e, na ocasião, foram estabelecidas regras sanitárias que compatibilizassem o comércio entre 
os países (BURFISHER, 2000; BUSCH & BAIN, 2004). 

Em relação às políticas de subsídios agrícolas, especicamente, decidiu-se, na Rodada do 
Uruguai, uma redução ampla que atingia todos os conjuntos de países, sendo que os países 
desenvolvidos deveriam cortar seus subsídios agrícolas numa média de 36% para todos os produtos, 
obedecendo a um corte mínimo de 15%, este corte deveria ter como base os valores do período 1986-
1990. Por sua vez, os países em desenvolvimento deveriam fazer cortes de 24%, em média, em relação 
a todos os seus produtos, tendo com piso de corte mínimo o valor de 10% (THORSTENSEN, 2003).

No Brasil, estas novas diretrizes de comércio internacional culminaram em reformas, implicando 
o m ou a redução drástica de algumas políticas de apoio à produção agrícola, tais como: subsídios, 
garantia de preços e aquisição de estoques pelo governo. No entanto, no arcabouço do novo 
delineamento das políticas agrícolas brasileiras não houve apenas o m de incentivos, os produtos 
destinados à exportação receberam um “auxílio” com a queda das tarifas de exportação. Este fato foi 
importante para a pujante inserção no comércio internacional de alguns produtos brasileiros que 
alavancaram determinadas regiões, como os polos irrigados de fruticultura do Nordeste (BURFISHER, 
2000). 

Este novo cenário de menor protecionismo nos mercados agrícolas permitiu um avanço 
signicativo no comércio mundial entre a segunda metade dos anos 90 e os anos 2000. Entretanto, se 
por um lado os mercados agrícolas passaram a se integrar mais, devido a queda das políticas 
protecionistas, por outro lado, o outro debate a respeito das regras sanitárias ainda vem se 
desdobrando. Esse tema sobre a segurança alimentar emergiu a partir da nova postura do consumidor 
em busca de qualidade (RAUPP, 2010; BELIK, 2007; FRIEDMANN, 1993). A demanda por qualidade dos 
consumidores desembocou no surgimento de vários selos e certicados, visando atestar 
características peculiares dos produtos. Esse fenômeno impactou nas cadeias produtivas 
agroalimentares à medida que os produtores tiveram que reorganizar suas rotinas produtivas, 
adaptando-se às exigências de certicações (WILKINSON, 2008). A obtenção destas certicações 
passou a ser feita mediante o monitoramento das práticas agrícolas dos produtores e dos seus 
produtos. Esse processo passou a ser feito, em parte, por órgãos estatais, no entanto, rapidamente, 
organizações privadas passaram a ter um forte peso. Por exemplo, grandes centros distribuidores, 
supermercados e organismos que representam os varejistas globais passaram a disseminar suas 
próprias certicações que visam garantir determinados critérios de qualidade e atributos especícos 
de determinado produto de acordo com suas regras, as quais nem sempre são homogêneas, e isso 
levou ao aparecimento de dezenas de selos e certicados (BUSCH & BAIN, 2004). 

Percebe-se, portanto, que o SAM foi cada vez mais se distanciando do modelo antigo de 
produção em massa e se aproximando de um sistema de fornecimento exível (demand pull) inspirado 
nos conceitos do modelo Just-in-time, em que os produtores passam a oferecer produtos 
diferenciados, respeitando especicidades demandadas (BELIK, 2007; WILKINSON, 2008). A 
emergência de um sistema similar à produção exível industrial com maiores exigências de qualidade 
por parte dos consumidores abriu espaço, no cenário global, para grandes redes varejistas de 
distribuição atuando como players na comercialização dos produtos (BELIK, 2007).

Essa mudança na constituição dos mercados tem impacto na coordenação dos mercados 
agroalimentares. As redes de supermercados, atacadistas, traders e brokers se consolidam como 
agentes centrais na arquitetura dos mercados agroalimentares globais. O novo modelo exível que 
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passou a vigorar faz com que estes agentes centrais utilizem novas formas de coordenação das 
transações, tais como as redes de distribuição e contratos exíveis com agricultores (MÉNARD & KLEIN, 
2004; BELIK & CHAIM, 1999; WILKINSON, 2008). 

Os novos players se tornaram inuentes no mercado agroalimentar a partir de um forte processo 
de concentração, tanto na Europa como nos Estados Unidos (SEXTON & LAVOIE, 2001). Sendo assim, o 
mercado se estruturou num oligopsônio em que algumas grandes redes detêm parcelas crescentes 
das vendas, e esta apropriação de grandes fatias dos mercados agroalimentares se deu mais 
fortemente a partir do processo de segmentação dos mercados impostos pelo novo modelo do SAM 
(VALCESCHINI & BERTHET, 2005; BELIK et al., 2007).

Observa-se, então, que o SAM, nessa sua nova fase, passa por um processo de 
descommoditização dos produtos (SAES, 2007), antes homogeneizados para serem consumidos em 
massa. O modelo exível puxado pela demanda, como destaca Belik (2007), é, em grande medida, 
implementado pelos novos agentes centrais: redes de supermercados, grandes varejistas e 
atacadistas. 

Nesta reestruturação dos mercados agroalimentares houve um ganho de protagonismo do 
ramo dos FLV para serem consumidos in natura. Este setor será abordado de forma mais ampla na 
próxima seção.  

ASPECTOS GERAIS DO MERCADO DOS FLV
O crescimento deste setor de FLV, dentro do cenário mundial, se deu, em grande parte, pela 

nova postura do consumidor, que, com uma maior renda e acesso à informação divulgada por alguns 
7órgãos , passou a ser inuenciado para consumir produtos que remetessem a uma melhor qualidade 

de vida e maior responsabilidade ecológica e social. Dentro desse cenário, os produtos frescos são 
facilmente vinculados a estas características e passaram a ganhar parcelas importantes dos 
mercados (WILKINSON, 2008; FUNCKE et al., 2009).

Ao longo das últimas décadas, o mercado FLV apresentou uma forte ascensão no mercado 
mundial, um crescimento de mais de 180% na quantidade exportada entre 1986 e 2104, como ilustra o 
Gráco 1. Essa expansão do comércio foi possível devido a um forte crescimento da oferta e a partir da 
ampliação da produção, que teve como base o desenvolvimento de tecnologias de colheita e pós-
colheita e, pelo lado da demanda, uma maior integração dos mercados mundiais. Foram esses fatores 
que permitiram ampliar o consumo destes produtos, produzindo e abastecendo os mercados, mesmo 
fora de estação (WILKINSON, 2008).

Gráfico 1 – Quantidade Comercializada dos Produtos FLV no Mundo entre 1986 e 2011 (em mil toneladas)

Fonte: Faostat (2015).

O gráco 2, disposto a seguir, ilustra quais foram os principais países responsáveis pelo 
crescimento da produção mundial do setor de FLV. Observa-se que o Brasil está entre os cinco maiores 
produtores – atrás de China, Índia, Nigéria e EUA. Percebe-se, ainda, que estes países, ao longo das 
últimas décadas, cresceram a sua participação na oferta, saindo de uma fatia de 37%, no início do 
período analisado para, em 1998, representar metade da produção global. Este forte crescimento se 
deu, em grande parte, devido à maior inserção de China e Índia neste setor.
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Gráfico 2 – Produção Mundial de FLV

Fonte: Faostat (2015).

É interessante notar que, no cenário do comércio mundial, os grandes países produtores não 
aparecem entre os cinco maiores exportadores, com exceção dos EUA, como ca evidenciado no 
gráco 3. Portanto, isto indica que a produção de FLV nos maiores produtores (China, Índia, Nigéria e 
Brasil) está voltada para o atendimento da demanda doméstica. Essa particularidade faz com que o 
ranking dos exportadores tenha uma conguração distinta do anterior, como demonstra o Gráco 3. 
Esse é o caso do Equador, país em que mais de 30% de toda sua produção do ramo de FLV é 
direcionado para o mercado internacional. Uma hipótese para isso é a de que esses países possuem 
uma demanda doméstica muito pequena e, portanto são grandes exportadores como, por exemplo, 
o Chile e Israel.

Gráfico 3 – Exportadores de FLV

Fonte: Faostat (2015).

A expansão do comércio, nas últimas décadas, dos FLV se deu praticamente em todos os 
produtos que compõem esse grupo. Todavia, alguns produtos apresentaram taxas de expansão muito 
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superiores aos demais. A tabela 1, a seguir, ilustra os produtos que apresentaram as maiores taxas de 
crescimento, comparando o volume exportado de 2011 em relação ao volume comercializado em 
1986. Destaca-se, na tabela, uma quantidade representativa de frutas tropicais (mamão, melão, 
manga, abacaxi). Como já destacado por alguns autores (FUNCKE, 2009; WILKINSON, 2011), este ramo 
das frutas tropicais foi um dos maiores responsáveis por esta dinâmica virtuosa desse setor do SAM.

A ampliação do consumo destes produtos tropicais nos mercados internacionais só foi 
permitida devido a inovações tecnológicas. Esse fato representa um impacto na recomposição da 
estrutura de comercialização do grupo FLV. Sendo assim, produtos “novos”, antes tidos como exóticos 
(como o melão, abacaxi, kiwi) passaram a ter uma maior participação no volume comercializado do 
FLV em detrimento de produtos mais tradicionais – como a maçã, a uva e, até mesmo, a banana, 
produto tropical mais comercializado historicamente. Esses últimos produtos perderam peso na 
participação da quantidade total exportada, como ilustra o gráco 4, a seguir.

Gráfico 4 – Participação Relativa na Quantidade Comercializada dentro do Grupo FLV

Fonte: Faostat (2015).

Apesar de uma queda expressiva dos produtos, apresentado no gráco 4, percebe-se que 
tanto a banana e a maçã ainda têm pesos expressivos dentro do comércio mundial. No entanto, 

 
Tabela 1 – Produtos do Grupo FLV que apresentaram maiores taxas de expansão em termos globais 

Produto 
1986 

(toneladas) 
2011 

(toneladas) 
Taxa de 

Crescimento 

Alho 268.812 3.644.636 1256% 

Manga 120.972 1.445.196 1095% 

Kiwi 114.970 1.335.159 1061% 

Mamão 23.471 270.532 1053% 

Abacate
s 

128.329 851.891 564% 

Abacaxi 535.620 3.160.147 490% 

Cenoura 503.380 2.890.389 474% 

Coco 116.854 669.989 473% 

Cerejas 69.005 391.270 467% 

Repolhos 457.594 2.483.216 443% 

Berinjelas 99.549 460.542 363% 

Pera 723.924 3.267.040 352% 

Lentilha 455.803 1.982.373 335% 

Melão 529.139 2.125.067 302% 

Melancia 702.334 2.790.042 297% 
Fonte: Faostat (2015). 
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evidencia-se que a evolução deste grupo se deu de maneira assimétrica, ou seja, alguns produtos 
conseguiram se inserir no mercado de forma mais virtuosa do que outros nas últimas décadas, entre 
eles se destacam o grupo de frutas tropicais. Sendo assim, a participação brasileira ganha contornos 
diferente, pois, como já visto, apesar de ser um importante produtor, o Brasil não tem uma posição de 
destaque na comercialização internacional. Porém, quando são abordados produtos especícos, 
esse perl deixa de ser verídico. Como se pode observar no gráco 5, a seguir, o Brasil aumentou 
consideravelmente a participação em alguns mercados, destacando-se na produção e 
comercialização de melão, manga e mamão. 

Gráfico 5 – Série Histórica da Parcela de Mercado Brasileira no 
Comércio Mundial das Principais Frutas do Grupo FLV

Fonte: Faostat (2015).

Esses produtos, por sua vez, como visto na tabela 1, foram os que apresentaram maior expansão nas 
quantidades comercializadas nas últimas décadas – a manga, por exemplo, evoluiu de 120 mil 
toneladas para quase 1,5 milhão de toneladas, já o melão aumentou sua quantidade exportada em 
mais de 300%, saindo de um pouco mais de 500.000, mais de 2,5 milhões de toneladas. Por outro lado, 
com relação a alguns produtos como a uva, a qual não apresentou uma grande expansão de 
mercado, em comparação com outras frutas, o Brasil teve um crescimento positivo em sua 
participação, saindo de quase nenhuma participação para algo em torno de 2% nos mercados em 20 
anos. Em 2011, o mercado de uva representou mais de 4 milhões de toneladas exportadas, segundo 
dados do Faostat (2015). 

Nestes mercados especícos do grupo FLV, no qual o Brasil ganhou destaque nas últimas 
décadas, este processo esteve intimamente ligado ao surgimento de algumas áreas de produção, 
destacando-se a criação dos Polos de fruticultura irrigada do Nordeste. Na próxima seção serão 
destacados dois dos principais polos de produção de frutas irrigadas no Brasil, os polos de Açú-Mossoró 
e Petrolina-Juazeiro.

A INSERÇÃO DOS PÓLOS DE FRUTICULTURA IRRIGADA DO NORDESTE NO SAM: OS CASOS 
DOS POLOS AÇÚ-MOSSORÓ E PETROLINA-JUAZEIRO.

Os Polos Petrolina-Juazeiro e Açú-Mossoró têm uma importância considerável na produção de 
frutas tropicais. Estes alavancaram a inserção brasileira no mercado internacional de frutas frescas. 
Deste modo, nesta seção será destacado como estes se constituíram e mais especicamente como 
evoluiu a inserção nos mercados globais.

A constituição dos polos irrigados do Nordeste.
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Os polos de fruticultura irrigada do Nordeste já foram alvo de alguns estudos importantes. Em 
grande parte destes estudos os autores têm como consenso que sua constituição só foi viabilizada 
devido aos grandes investimentos realizados na região através de diversos programas de governo, 
principalmente da esfera Federal (SILVA, 2001; NUNES, 2009; CRUZ, 2014). Estes investimentos públicos 
iniciaram-se de maneira mais concreta em meados dos anos 70, a partir da constituição do Plano de 
Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI), criado em 1974. Dentro do arcabouço deste plano existiram 
diversos projetos, que incluíam desde colonização à irrigação, que buscavam modernizar o setor 
agrícola do Nordeste (NUNES, 2009).

As obras hídricas foram imprescindíveis para a constituição dos Polos produtores do Nordeste. 
No Polo Açú-Mossoró, a obra central de estruturação foi a perenização do Rio Açú-Piranhas a partir da 

8construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves  .Por sua vez, nos municípios 
limítrofes de Petrolina-Pernambuco e Juazeiro-Bahia, a estratégia foi a construção de vários canais que 
aproveitassem as águas do Rio São Francisco, as quais permitiram a irrigação de áreas nesta região do 
submédio do rio. A Figura a seguir ilustra precisamente a localização desses dois polos. 

igura 2 – Polos Irrigados do Nordeste

                                                          a)                                                                                     b)

A gura “a”, do lado esquerdo, representa a localização do Polo Petrolina-Juazeiro e as cidades que compõem-na. 

Enquanto a gura “b”, do lado direito, representa a localização do Polo Açú-Mossoró e seus municípios.
Fonte: Ortega e Sobel (2005); Nunes (2009).

O Polo Petrolina-Juazeiro engloba municípios dos estados de Pernambuco e Bahia que fazem 
fronteira na região do submédio rio São Francisco. Assim, o polo é composto por 8 municípios, 4 de 

2cada estado, ocupando uma área de mais de 33 mil km . Devido à localização geográca da região, 
permitiu-se a construção de diversos canais que irrigaram esta área. No entanto, esta área irrigada foi 
sendo incorporada por etapas, através de diversos projetos de perímetros irrigados. 

O Polo Açú-Mossoró, por sua vez, tinha uma menor capacidade de inundação da região do 
Vale do Açú e, por esse motivo foi feito o Projeto Irrigado Baixo-Açú (PIBA), depois denominado Distrito 
Irrigado Baixo-Açú (DIBA). O quadro 1, a seguir, resume algumas características geográcas e 
dimensionais dos dois polos. 

Quadro 1 – Descrição dos Polos Açú-Mossoró e Petrolina/Juazeiro 

Polo Municípios População* Área (Km2) 

Açú-
Mossoró 

Açú, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, 
Baraúna, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, 
Mossoró, Serra do Mel, Pendências e 
Upanema. 

427.634 8.025,70 

Petrolina-
Juazeiro 

Lagoa Grande/PE, Petrolina/PE,
Orocó/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE, 
Casa Nova/BA, Curaçá/BA Juazeiro/BA e 
Sobradinho/BA. 

686.410 33.432,30 

*População estimada para o ano de 2010 de acordo com o Censo de 2010 publicado pelo IBGE 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Portanto, esta conjuntura de investimentos públicos possibilita a entrada de agentes privados 
para explorar as potencialidades locais (SILVA, 2001). É neste cenário que nos primeiros anos da 
década de 1990 os polos irrigados do Nordeste aqui destacados se consolidam como importantes 
produtores de frutas. Essa produção era sustentada pela presença de grandes empresas/fazendas 
produtoras especializadas na produção de frutas para o mercado internacional (NUNES, 2009; SILVA, 
2001)

A partir de então, o Polo Petrolina-Juazeiro se especializou na produção de uva de mesa e de 
manga. O polo apresenta uma estrutura de comercialização diversicada, a qual abarca tanto o 
mercado internacional quanto o mercado interno (SOBEL, 2011; CAVALCANTI, 1999). No entanto, os 
grandes produtores destinam sua produção aos mercados enquanto que os pequenos produtores 
geralmente se limitam aos mercados locais (CASTRO, 2013).

O Polo Açú-Mossoró, por sua vez, tem como principal característica a forte especialização na 
produção de melão, tendo cerca de 12 mil hectares cultivados desta cultura. Com relação à sua 
comercialização, observa-se uma forma de organização semelhante ao do Polo Petrolina-Juazeiro, 
no qual os pequenos produtores escoam suas produções para centrais de abastecimentos (CEASAS) 
e mercados locais, enquanto os grandes produtores exportam cerca de 80% de sua produção 
(OLIVEIRA, 2011). 

1.1  Dinâmica econômica dos polos

Como se pode observar no gráco 6, o Nordeste, desde a década de 1990, já aparece como a 
principal área produtora de frutas do Brasil, sendo que, nos anos 2000, houve uma expansão ainda 
mais forte da produção de frutas no Brasil, em grande parte puxada pela forte expansão da produção 
da região nordeste, consolidando esta como locomotiva produtiva deste segmento alimentar.

Gráfico 6 – Toneladas Produzidas de Frutas por Regiões do Brasil (1990-2013)*

*As frutas agrupadas neste gráco são: banana, melão, mamão, manga, melancia e uva.

Fonte: PAM/IBGE (2015).

No entanto, como observado em seções anteriores o Brasil é um grande produtor de frutas em 
geral, mas sua inserção nos mercados globais se dá de maneira assimétrica, com destaque em 
algumas frutas especícas. É neste ponto ressalta-se o protagonismo dos polos de fruticultura irrigadas 
analisados neste trabalho. 

Como mencionado, o Polo Petrolina-Juazeiro é especializado nas culturas de manga e uva de 
mesa. Analisando o mercado de manga observa-se que o Brasil ao longo dos anos se consolidou com 
uma posição de destaque. Como ilustra o gráco 7, em 2011 o Brasil situou-se como um dos maiores 
exportadores do mundo atrás apenas de México, Índia e Tailândia em termos de volume exportado.
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Gráfico 7 – Maiores Exportadores de Manga (1990-2011)

Fonte: FAOSTAT (2015)

Esta forte dinâmica brasileira no mercado de manga, especialmente a partir dos anos 2000 é 
claramente impulsionada pela produção do Polo Petrolina-Juazeiro. Como pode ser visto no gráco 8 
a região foi a principal responsável por esta posição. Observa-se que, em alguns anos da série, o Polo 
foi responsável por cerca de 90% das exportações (1993-1996), todavia, na última década, tem 
apresentado uma média de cerca de 60% da quantidade exportada brasileira, o que representa uma 
quantia considerável para apenas uma região. 

Gráfico 8 – Quantidade de Toneladas Exportadas de Manga pelo Brasil e 

a Participação do Polo Petrolina-Juazeiro (1990-2011)

Fonte: AliceWeb (2015).

O impulso nas exportações de manga brasileira, através da atividade na região do Polo 
Petrolina-Juazeiro, reete-se na posição ocupada pelo Brasil no comércio internacional. Como 
apresentado no gráco 8, abaixo, o Brasil, no ano de 2011, se colocou como quarto maior exportador 
em termos de quantidades transacionadas, atrás apenas do México, Índia e Tailândia. Como já 
abordado anteriormente, o mercado internacional de manga apresentou uma forte expansão nas 
últimas décadas, muito em decorrência da inserção brasileira neste mercado. Sendo assim, ca 
evidente a contribuição do Polo Petrolina-Juazeiro para tal dinâmica.
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O Polo Petrolina-Juazeiro também tem uma produção importante de uva. Embora, como 
aponta o gráco 9, seja esta participação relativamente pequena em comparação com toda a 
produção brasileira, percebe-se um crescimento considerável nas últimas duas décadas, na qual a 
participação do polo na oferta nacional passou de cerca de 3% (em 1990) para mais de 15%, no ano 
de 2011.

Gráfico 9 – Quantidade Produzida de Uvas no Brasil e a Participação do Polo Petrolina-Juazeiro

Fonte: PAM/IBGE (2015).

Observando a inserção dos países no comércio internacional de uva, percebe-se que o Brasil 
não está entre os 10 maiores exportadores dessa fruta, como aponta o gráco 10. No mercado 
internacional de uvas frescas, destacam-se como principais players o Chile, sendo seguindo por Itália, 
EUA, Holanda e África do Sul. Cabe ressaltar que a produção holandesa representou no período 
analisado cerca de 1% da quantidade exportada pelo país. Esse fato, mais uma vez, demonstra o 
potencial de plataforma de reexportação para as cadeias europeias, tal qual na da manga.

Em termos da inserção brasileira, apesar de não se ter uma representatividade muito forte no 
comércio, a produção nacional apresentou uma taxa de crescimento importante. Em termos de 
quantidade, o volume transacionado pelo Brasil em 2011 foi mais de 3000% maior em comparação 
com ano de 1990. Esse processo também representou ganho de market-share, pois em 1990 o Brasil 
tinha 0,11% de parcela de mercado, já em 2011 esta parcela foi de 1,5%. 

Gráfico 10 – Exportadores de Uva (1990-2011)

Fonte: Faostat (2015).

Este incremento da participação brasileira no mercado internacional de uvas se deu 
basicamente com a consolidação da produção no Polo Petrolina-Juazeiro, que, a partir dos anos 
1990, teve uma boa inserção no mercado internacional, como aponta o gráco 11. Esta inserção se 
deu mais fortemente a partir dos primeiros anos da década de 2000, e é justamente neste período que 
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cresceu fortemente o desempenho exportador do polo, chegando a signicar 99% de toda 
exportação de uvas brasileiras. Um fator competitivo importante para o Polo Petrolina-Juazeiro no 
mercado mundial de uva foi o desenvolvimento de variedades destinadas ao consumo in natura, do 
tipo uva de mesa.

Gráfico 11 – Participação do Polo Petrolina-Juazeiro na Quantidade de Uvas Exportadas

Fonte: AliceWeb (2015).

Além do Polo Petrolina-Juazeiro, outra área de produção de fruticultura irrigada de destaque 
no Nordeste é o Polo Açú-Mossoró. Esta ganhou enorme destaque na produção de melões, com uma 
dinâmica voltada para exportação. Como demonstra o gráco 12, o Polo Açú-Mossoró, desde os anos 
1990, apresenta uma importante produção de melão, principalmente a partir da segunda metade da 
década de 1990, em que passa a ser responsável por cerca da metade da produção brasileira. 
Observa-se também que houve uma expansão aguda entre 1990 e 2011, período em que se saiu de 
cerca de 50 mil toneladas produzidas para quase 500 mil.

Gráfico 12 - Produção de Melão no Brasil e Participação do Polo Açú-Mossoró

Fonte: PAM/IBGE (2015).

A principal destinação do melão produzido no Polo Açú-Mossoró tem sido o mercado 
internacional.  O gráco 13 ilustra a participação do Polo na dinâmica de exportação brasileira, neste 
evidencia-se um impulso positivo na inserção internacional do melão no mercado internacional, 
saindo de 25 mil toneladas exportadas, em 1990, para um pico de mais de 200 mil toneladas em 2008. 
Este crescimento teve o Polo Açú-Mossoró como fonte propulsora, chegando, em alguns períodos, a 
signicar 90% das exportações de melão do Brasil. Porém, no último triênio da série, a participação do 
Polo no volume exportado brasileiro apresentou uma queda, principalmente devido à inserção da 
produção do Ceará. Esta ascensão do estado do Ceará tem a peculiaridade de ser uma mesma 
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empresa que controla produções no Rio Grande do Norte e Ceará. 

Gráfico 13 – Exportações do Brasil e a Participação do Polo Açú-Mossoró

Fonte: AliceWeb (2015).

O gráco 14, a seguir, apresenta o destaque do melão brasileiro e, consequentemente, do Polo 
Açú-Mossoró no cenário internacional. Percebe-se um crescimento, nas últimas duas décadas, de 
quase 3 vezes na quantidade de melões transacionados. Intimamente relacionado com este 
crescimento está a inserção do Polo Açú-Mossoró, que se arma como principal região exportadora 
do Brasil e coloca, com isso, o Brasil entre os cinco mais importantes players no mercado internacional. 
Dentre os cinco principais exportadores encontram-se Espanha, Guatemala, Honduras, EUA e Brasil.

Gráfico 14 – Principais Exportadores de Melão

Fonte: Faostat (2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi abordar as transformações do SAM e como esta reestruturação 

dos mercados agrícolas globais afetou a trajetória de dois polos importantes produtores de frutas na 
região Nordeste: o Polo Açú-Mossoró e o Petrolina-Juazeiro. 

Para isto este trabalho buscou autores que descrevem como se deu o processo de 
transformação do SAM. Estes autores armam que um novo regime começa a se instaurar em meados 
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dos anos 70. Estas alterações podem são resumidas em mudanças no perl da demanda, a qual deixa 
o consumo em massa e parte para uma demanda segmentada, buscando novos padrões, 
qualidades e especicidades. Como também, uma mutação na estrutura de oferta do mercado a 
partir de inovações tecnológicas que permitiram atender à demanda por produtos frescos e sem 
perda de qualidade; o surgimento de novos agentes dentro da cadeia de produção, devido à maior 
inserção de capitais transacionais em várias regiões produtoras do globo. Além disso, sucedeu uma 
profunda reestruturação na coordenação dos agentes nos elos produtivos, os quais partiram para 
modelos exíveis. Por m, este processo teve como importante pano de fundo as alterações no campo 
da economia política – agora com a substancial inserção dos NAC's, bem como, com a mudança 
radical nas políticas agrícolas, principalmente nos EUA, com a saída de intenso protecionismo para o 
livre mercado no último quarto de século.

Diante destas transformações no SAM evidenciou-se neste trabalho que o setor de FLV 
apresentou uma forte ascensão nas últimas décadas, principalmente no segmento de frutas frescas. E 
é neste mercado que o Brasil passou a ter uma presença signicativa, especialmente em algumas 
frutas especícas como o melão, manga, mamão e uva. Essa inserção brasileira se deu principalmente 
devido ao desenvolvimento de importantes áreas produtoras com uma dinâmica voltada para o 
abastecimento do mercado externo, grande parte destas áreas concentram-se no Nordeste, 
destacando-se os Polos de fruticultura irrigada de Petrolina-Juazeiro e Açú-Mossoró.

Estes dois Polos se constituem a partir da ação da política federal que montou um arcabouço 
de projetos e programas para desenvolver uma agricultura moderna no Nordeste. Parte deste esforço 
foi a construção de uma infraestrutura hídrica que permitisse mitigar o problema das secas. Estas obras 
em conjunto com programas de incentivos scais e nanciamento via crédito público permitiu a 
instalação de grupos privados. Estes dois polos passam a se destacar na produção de frutas tropicais, o 
Polo Açú-Mossoró produzindo melão e o Polo Petrolina-Juazeiro tanto na produção de manga como 
de uva. 

É em meio a reestruturação do SAM que estes polos inserem seus produtos nos mercados 
internacionais, observa-se um ganho de protagonismo destes dois polos em seus mercados, o que 
alavanca o Brasil a posições importantes no comércio global. Um ponto a ser analisado em futuros 
estudos é analisar em que bases se deu esta inserção, isto é, qual a posição destes polos produtores 
dentro da arquitetura do comércio internacional de FLV's, e como evoluiu ao longo dos anos as 
relações entre os agentes participantes do SAM.

NOTAS
 TIC's se refere à sigla de Tecnologias de Informação e Comunicação. Tais tecnologias tiveram avanços 

expressivos nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI.

2A 2ª Revolução Agrícola também conhecida como Revolução Verde se deu a partir dos avanços dos insumos 

químicos e intensicação da mecanização que permitiu elevados ganhos de produtividade no campo.
3Sigla em inglês, que signica Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É um documento que incorpora os acordos 

consolidados na OMC.
4Organização Mundial do Comércio. É uma instância supranacional que tentam mediar as negociações entre os 

países no comércio internacional.

5Do termo commoditty que dene produtos homogêneos que tem seus preços estabelecidos em mercados 

futuros a partir das relações de oferta e demanda.

6Diante disso, alguns autores desenvolveram estudos sobre as especicidades dos ativos em torno da qualidade 

criada/reconhecida pelos agentes, esta vertente de pesquisa é denominada Economia da Qualidade.

7A mudança do perl de consumo alimentar dos consumidores foi inuencia de órgãos governamentais, 

preocupado com aspectos de saúde da população, órgãos não-governamentais que buscava alertar para o 

consumo de produtos ecologicamente sustentáveis e justos, tais como Greenpeace e etc. além disso houve uma 

forte ação de entidades supranacionais como a Food and Agriculture Organization (FAO) e Organização 

Mundial da Saúde que passaram a fazer estudos sobre a segurança alimentar da população mundial.
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RESUMO
A produção capitalista, no seu processo de valorização de capital, pressupõe e 
resulta numa contínua incorporação de força de trabalho e de meios de 
produção e, assim, numa produção social do espaço. Contudo, esse processo 
histórica e geogracamente não e os mesmo para todas as formações 
socioespaciais sob o modo de produção capitalista. Em outras palavras, na 
investigação concreta dessas especicidades, é necessário o desenvolvimento 
de categorias especícas a partir da teoria marxista. Tal perspectiva é 
importante principalmente no caso das formações socioespaciais 
dependentes onde a superexploração da força de trabalho se manifesta, em 
primeira instância, numa produção do espaço urbano-rural e numa integração 
regional particular. Diante disso, o objetivo desse artigo é problematizar 
teoricamente os determinantes gerais da produção social do espaço nas 
regiões brasileiras a partir das condições atuais de produção e circulação de 
capital, ou seja, com base na categoria de padrão de reprodução do capital 
exportador de especialização produtiva. Em termos metodológicos, a 
investigação tem como base uma pesquisa bibliográca concernente à teoria 
marxista da dependência e à economia regional brasileira. Somado a isso, 
procura-se apresentar alguns dados secundários que expressam a 
regionalmente os determinantes por trás do atual padrão de reprodução do 
capital

Palavras-chave: Capitalismo dependente. Padrão de reprodução do capital. 
Economia regional.

ABSTRACT

Capitalist production presupposes and results in a continuous incorporation of 
labor power and means of production. Therefore, in the social production of 
space. However, this historical and geographically process is not the same for all 
socio-spatial formations. Thus, the development of specic categories from 
Marxist theory is necessary. This perspective is especially important regarding 
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dependent socio-spatial formations where the overexploitation of labor power leads to a production of 
the urban-rural areas. Hence, the article aims to problematize theoretically the general determinants of 
social production of space in the Brazilian regions from the current conditions of capital production and 
circulation. Methodologically, the research is based on a literature review concerning the Marxist theory 
dependence and the Brazilian regional economy. Furthermore, some secondary data is used to 
emphasize regional determinants underlying the current pattern of reproduction of capital.

Keywords:Dependent capitalism. Pattern of reproduction of capital. Regional economy.

INTRODUÇÃO

A
s transformações socioeconômicas que perpassam as regiões de uma nação estão atreladas 
à necessidade de expansão do capital pelo território. Contudo, esse fenômeno não ocorre de 
maneira homogênea, em outras palavras, trava-se uma contínua e contraditória 

rearticulação das regiões às determinações postas sobre a economia nacional. Além disso, a 
expansão do capital, ao incorporar força de trabalho e meios de produção, se apresenta, num ponto 
de vista mais concreto, condicionado pelo padrão de reprodução do capital histórica e 
geogracamente especíco.

Com base nesses pressupostos, o objetivo deste ensaio é problematizar a produção social do 
espaço nas regiões brasileiras a partir da categoria de padrão de reprodução do capital exportador 
de especialização produtiva. Para atender os objetivos, a pesquisa conta com uma revisão 
bibliográca pertinente aos temas do padrão de reprodução do capital, da economia brasileira e de 
suas transformações socioespaciais. Combinada a essa revisão bibliográca, realizou-se um 
levantamento sumário de dados secundários que tratam da estrutura econômica (contas 
regionais/IBGE) e da inserção da força de trabalho na indústria de transformação nas regiões do Brasil 
nas últimas duas décadas.

O texto está estruturado em mais três seções, além das considerações nais. Na próxima, 
discute-se teoricamente a categoria de padrão de reprodução do capital. Na terceira seção, discute-
se o processo histórico de integração regional e transformação espacial no Brasil à luz da categoria de 
padrão de reprodução. Com base nessa análise, procura-se entender, na quarta seção, as principais 
determinações espaciais do atual padrão exportador de especialização produtiva no Brasil.

Inicialmente, cabe uma ressalva metodológica. Por se tratar de uma análise que envolve 
múltiplas dimensões da produção (desde uma concepção mais abstrata das tendências do modo de 
produção, até uma dimensão mais concreta, como as regiões brasileiras no atual padrão de 
reprodução do capital), deve-se destacar a categoria totalizante que permite relacionar as diferentes 
particularidades da reprodução social dos homens na transformação da natureza. Assim, o particular 
de cada formação socioespacial, frente ao geral do modo de produção, se encontra nas condições 
históricas próprias da produção social, condições que são sintetizadas nas relações de produção em 
sua existência material e na transformação do espaço para garantir a reprodução da sociedade. São 
as relações de produção que permitem, por um lado, a base material para todas as práticas e 
relações sociais e, por outro, que a força de trabalho, enquanto condição subjetiva do processo de 
valorização do capital se una as condições objetivas (os meios de produção). 

No caso da América Latina na sua vinculação com o modo de produção capitalista, a 
reprodução das relações de produção tem como sentido – que constitui, por sua vez, o resultado de 
um processo histórico próprio – a manutenção da superexploração da força de trabalho, isto é, a 
remuneração da força de trabalho abaixo do valor necessário para a sua reprodução social. Assim, a 
superexploração, objetivada pelas relações de produção, se torna a lei geral das formações 
socioespaciais dependentes e o espaço manifestará essa condição especíca de transformação da 
natureza (ARUTO, 2015).

Feitas essas ressalvas, o intuito geral do texto é levantar questões, a partir da teoria marxista da 
dependência, que permitam compreender a existência concreta da força de trabalho nacional no 
território como a síntese das demais particularidades da nação dependente.�

PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL E PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO NAS FORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAIS DEPENDENTES: O CASO DO BRASIL

A categoria de padrão de reprodução do capital foi desenvolvida por Jaime Osorio (2012) a 
partir da análise de Ruy Mauro Marini nos anos de 1970. Vinculado à teoria marxista, o padrão de 
reprodução é um dos procedimentos para captar processos da vida social sob o capital em uma 
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dada unidade espacial e temporal. Isso quer dizer que um objeto de investigação está relacionado a 
um ou mais níveis de análise, das mais abstratas até as mais concretas. O padrão de reprodução do 
capital trata, especicamente, de um desses níveis de análise.

Conforme a exposição de Osorio (2012a e 2012b), o modo de produção capitalista é uma 
formulação geral e abstrata que destaca as relações sociais travadas pelos homens para resolver a 
produção e reprodução da vida em comum. No caso do modo de produção capitalista, o capital 
enquanto relação social básica é a atividade unicadora dessas diversas relações, mas nem por isso 
ele se apresenta, concretamente, da mesma forma para as nações, países e no interior desses. Isso 
porque sua expansão pelo planeta varia em intensidade e se apresenta no seu desenvolvimento de 
forma contraditória, ou seja, o modo de produção capitalista é constituído por um sistema mundial 
que trata do mercado mundial, da divisão internacional do trabalho, do imperialismo e dependência 
entre as nações, conformando países centrais, semiperiféricos e periféricos, conforme suas 
capacidades de maior desenvolvimento (relativo) de suas forças produtivas e tendência de ceder ou 
transferir mais-valor, sob diversas forma de relações internacionais.

Modo de produção e sistema mundial constituem unidades de análises abstratas, ou seja, sua 
expressão histórico-concretas se dá pela vigência de formações econômico-sociais ou formações 
socioespaciais e por uma conjuntura econômica e política especíca. Nas formações socioespaciais 
prevalecem o enfoque sobre as unidades políticas e econômicas em territórios limitados, onde o 
Estado Nacional conforma um arranjo institucional entre frações do capital e a classe trabalhadora no 
sentido de garantir a produção e reprodução capitalista, processo permeado de contradições e 
conitos. A noção de conjuntura diz respeito às modicações e projetos políticos que se observam 
entre os grupamentos humanos e no Estado Nacional nas formações socioespaciais diante de uma 
correlação de forças.

O padrão de reprodução do capital procura precisar as mediações entre as os conceitos mais 
abstratos, como o modo de produção capitalista e sistema mundial, e as expressões histórico-
concretas nas formações socioespaciais e a conjuntura. Mais especicamente, nas palavras de Osorio 
(2012a, p. 40-41, destaque do autor):

A noção de padrão de reprodução do capital surge para dar conta das formas como o 
capital se reproduz em períodos históricos especícos e em espaços geoterritoriais 
determinados, tanto no centro como na semiperiferia e na periferia, ou em regiões no 
interior de cada um deles, considerando as características de sua metamorfose na 
passagem pelas esferas da produção e da circulação (como dinheiro, meios de 
produção, força de trabalho, novas mercadorias, dinheiro incrementado), integrando o 
processo de valorização (incremento do valor e do dinheiro investido) e sua encarnação 
em valores de uso especícos (calças, rádios, celulares, tanques de guerra), assim como 
as contradições que esses processos geram. (...) A categoria de padrão de reprodução 
do capital estabelece, assim, mediações entre os níveis mais gerais da análise (modo de 
produção e sistema mundial) e os níveis menos abstratos ou histórico concretos 
(formação econômico-social e conjuntura). Dessa forma, se alimenta dos aportes 
conceituais e metodológicos presentes nos níveis mais abstratos, mas exige aportes 
conceituais e metodológicos que lhe são próprios.

Dessa forma, a presente investigação parte da potencialidade do padrão de reprodução do 
capital em enfatizar as esferas da produção e circulação do capital para entender as transformações 
econômica e sociais nas regiões integrantes da formação socioespacial dependente brasileira. Nessa 
análise multidimensional e escalar, a adoção do espaço e das relações de produção/força de 
trabalho como categoriais centrais não é aleatória. Outrossim, toda a produção social pressupõe, em 
primeira instância, a transformação da natureza pelo trabalho de forma direcionada e intencional, ou 
seja, a produção social do espaço. No caso de padrões de reprodução especícos, o uso do espaço 
geográco se faz também sob certas regularidades e unidades, o que não nega a contradição e o 
conito no seio deles. E mais, a produção social do espaço somente pode ocorrer, sob o capital, pelo 
provimento de infraestrutura (ou capital social básico) que atende às condições de produção e 
realização da produção (em especial, o sistema de transportes).

Feitas essas considerações gerais sobre o padrão de reprodução do capital, sua vinculação 
com a formação socioespacial dependente brasileira e a unidade presente na produção social do 
espaço, nas demais seções procura-se discutir essas categoriais de um ponto de vista histórico-
concreto. Na seção 3, o foco é o padrão de reprodução do capital no período de industrialização, em 
seguida, na seção 4, a discussão é centrada no atual padrão exportador de especialização produtiva.
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PADRÃO INDUSTRIAL DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL E A ECONOMIA NACIONAL DEPENDENTE: 
O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL PRODUTIVA E FINANCEIRA

Pode-se falar no Brasil de uma economia nacional territorialmente integrada somente a partir 
da década de 1950, o que não quer dizer que as tendências de integração da economia se restrinjam 
a esse período e, muito menos, que esta integração deva ser tratada como algo consolidado ou 
completado. Ainda que de forma embrionária, é desde o m do sistema colonial que as relações 
políticas, econômicas e sociais perpassam e articulam o território nacional. Portanto, é diante de uma 
conguração histórica própria, forjada no período colonial, que se encontra a origem das estruturas 
socioeconômicas típicas da formação socioespacial brasileira. 

Nesse padrão de reprodução de capital agro-mineiro exportador, a orientação da produção 
era para o mercado externo, com exportação de produtos primários e elevada importação de 
produtos manufaturados do centro. A produção de alimentos, matérias-primas e metais preciosos 
tinha como base relações de produção coercitivas (escravidão, peonagem, servidão forçada), o 
latifúndio monocultor e uma rede de transportes que interligavam as áreas produtoras com as cidades 
litorâneas-portuárias, para escoamento da produção que se realizava nos centros dinâmicos. 

No caso da formação socioespacial brasileira, a contradição desse processo histórico, que 
remonta ao período colonial, mostra que, mesmo com base em sucessivas formas de acumulação por 
espoliação/primitiva, a ocupação capitalista das regiões ampliou a dimensão nacional da 
acumulação de capital, sob o comando do capital comercial-agrícola. Isso se aprofundou, de um 
lado, com o esgotamento da produção com base no trabalho escravo, o qual imobilizava a 
circulação de capital, e, de outro, com a prevalência do trabalho livre enquanto forma dominante 
para a acumulação, mas não a única. 

Apesar da unidade material que a superexploração forneceria à nascente nação, durante a 
vigência do padrão agro-mineiro exportador a dinâmica econômica das regiões era 
substancialmente distinta. Isso se deu, fundamentalmente, em razão dos diferentes valores de uso 
produzidos, das estruturas econômicas e das relações de produção (assalariamento, trabalho familiar 
e formas de trabalho compulsórias). É a partir dessa distinção que se pode compreender a trajetória da 
economia paulista frente às demais regiões, bem como o papel que essa região terá no processo de 
integração nacional.

Como destaca Cano (1985), o alto rendimento que o café apresentou no mercado 
internacional, por si só, é insuciente para explicar a natureza e a direção das transformações que São 
Paulo exibiu a partir do nal do sec. XIX. Segundo o autor, foi com base numa estrutura fundiária nem 
tão concentrada (como no Nordeste açucareiro) e nem tão fragmentada (como os minifúndios do 
extremo sul); numa rede de transporte ferroviário eciente (e ímpar frente às demais regiões); numa 
oferta crescente de mão de obra assalariada (ao contrário do aviamento do Norte, do binômio 
camponês-artesão do Sul e da escravidão disfarçada do Nordeste); que São Paulo logrou não apenas 
aumentar a produção cafeeira, como também diversicar a sua economia em direção a outros 
segmentos como as atividades industriais. 

O início do processo de industrialização no Brasil deve ser entendido, por um lado, pela crise 
econômica mundial do nal dos anos de 1920 e, por outro, pelas condições econômicas internas 
somadas às medidas de política econômicas adotadas para fazer frente à crise de 1929. Nessa fase de 
transição entre os dois padrões de reprodução do capital, as diculdades de exportação e de 
importação e uma política econômica adotada para manter o nível de renda interna permitiram que 
parte da demanda da esfera alta do mercado interno fosse disponibilizada por segmentos industriais 
nacionais (MARINI, 2005). Assim, entre 1930 a 1955, a indústria se torna o principal setor responsável pela 
geração de renda no país e se diversica rumo a seguimentos mais dinâmicos.

Contudo, o aprofundamento do processo de industrialização periférica a partir dos anos de 
1940 desenvolvia uma contradição própria que aprofundou o caráter dependente do 
desenvolvimento. Ao não contar com o consumo popular, a realização da produção industrial não 
dependia do nível dos salários dos trabalhadores, mas, sim dos rendimentos dos capitalistas e das 
camadas sociais de maior renda. A partir do momento em que a demanda da esfera alta se 
encontrou no mesmo patamar da oferta industrial interna, o aumento da produção industrial só seria 
viável com a generalização do consumo de manufaturas. Mas isso signicaria – ao modicar a forma 
de produção e de destino do excedente nacional – um rompimento com os interesses das elites 
nacionais e dos países imperialistas que tinham na superexploração da força de trabalho a sua 
unidade. A solução do impasse da economia industrial dependente (crescimento industrial com 
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restrição do mercado consumidor popular), em meados da década de 1950, se deu com a utilização 
crescente de tecnologia e nanciamento estrangeiros.

Em outra escala, a instauração do padrão de reprodução industrial do capital, nos marcos da 
dependência, só foi possível espacialmente pela rearticulação das regiões em torno do processo de 
industrialização, bem como, pela transformação da existência objetiva da força de trabalho nacional, 
ambos os processos capitaneados pelo Estado. Em outras palavras, a superexploração da força de 
trabalho, enquanto marca da industrialização periférica, deveria se tornar a lei geral da formação 
socioespacial brasileira, ainda que regionalmente distinta. 

No primeiro aspecto destaca-se que, apesar da concentração industrial em São Paulo, as 
“regiões periféricas” apresentaram um alto dinamismo, inclusive com aumento da produção industrial, 
principalmente nos segmentos industriais mais leves. Isso signicou que a estrutura produtiva dessas 
regiões foi estimulada pela “complementariedade” que exerciam junto à economia paulista. Nesse 
sentido, a integração regional que se estabelece durante o período tinha como objetivo contornar os 
obstáculos postos a uma industrialização concentrada em São Paulo, onde, por um lado, a 
capacidade produtiva crescia muito acima da demanda interna, e, por outro, era necessário o 
acesso a matérias-primas e a alguns bens de consumo das “regiões periféricas”. Em síntese, a 
integração regional assumiu a forma comercial, via dominação pelo comércio de mercadorias.

Quanto à força de trabalho, Francisco de Oliveira (1981a) aponta como um dos imperativos 
para a expansão do capitalismo no Brasil pós-1930 a reformulação dos aparelhos de Estado no sentido 
de instaurar uma nova regulamentação dos fatores produtivos, em especial, as relações de produção. 
Nesse sentido, a xação do salário mínimo e a legislação trabalhista procuraram garantir os 
mecanismos de acumulação do padrão de industrialização, através da igualação para baixo dos 
salários e da ampliação do exército industrial de reserva nos espaços urbanos, uma vez que as 
relações de produção nas atividades agrícolas não foram modicadas.

O aprofundamento do processo de industrialização alterou a natureza econômica e nanceira 
do processo de integração regional. Num primeiro momento, entre 1955 e 1970, o Plano de Metas e as 
reformas institucionais e administrativas promovidas pelo governo militar (mediante maior 
concentração de renda, centralização de capital e arrocho salarial) permitiram não só o crescimento 
e diversicação da estrutura industrial, como também deram base para a política econômica 
necessária a esse processo, principalmente nos movimentos cíclicos da economia em industrialização. 
Nessa conjuntura, em que pese o dinamismo apresentado por todas as regiões do Brasil e a 
instauração de incentivos regionais e setoriais de investimento, São Paulo ainda concentra grande 
parte da produção industrial, principalmente nos setores mais ligados a bens de capital e a bens de 
consumo duráveis. Trata-se de um processo dialético de modicação e permanência de 
centralidades espaciais dentro da própria nação, baseada na superexploração da força de trabalho. 
Não por menos a desigualdade regional e social se amplia no período. 

Ao contrário das décadas anteriores, durante a década de 1970 ocorre um fenômeno espacial 
ímpar na economia brasileira: ao mesmo tempo em que o processo de industrialização se completa 
setorialmente, a estrutura industrial se diversica por meio de uma desconcentração produtiva. A 
política econômica e os planos de desenvolvimento executados nesse período mobilizaram vários 
setores e regiões com o intuito de se promover uma expansão, diversicação e modernização 
produtiva (inclusive para ampliar a exportação de manufaturados) o que exigiu, por sua vez, a 
providência de infraestrutura e o uso mais efetivo da capacidade produtiva da periferia. 

Conforme Cano (2008), os principais determinantes desse processo estão associados: à 
colonização da Amazônia e expansão da agropecuária no Centro-Oeste; às políticas 
desenvolvimento regional com incentivos scais para investimentos, principalmente, no nordeste e 
norte; ao incentivo às exportações e ao crédito rural modernizando a agricultura e a agroindústria; aos 
investimentos do II PND que complementaram a estrutura industrial brasileira pela substituição de 
importação de insumos e de bens de capital.

Evidentemente, diante da mudança na estrutura econômica e da concentração produtiva, a 
própria natureza da integração regional se transformou, ampliando sua natureza comercial e 
desenvolvendo sua forma industrial-nanceira. Por um lado, os efeitos de estímulo se sobrepuseram 
ainda mais no período, principalmente no momento de desconcentração, o que explica o 
crescimento econômico da periferia. Por outro, as contradições da industrialização subdesenvolvida e 
o conito de classes que se seguiu nas regiões zeram com que, crescentemente, aumentasse a 
atuação do Estado. Isso se deu por meio do planejamento econômico regional e do uso de fundos 
públicos cujo objetivo passava pela subordinação das relações de produção regionais à acumulação 
de capital em escala nacional (OLIVEIRA, 1981b). 
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Esse processo se fez, principalmente, por meio de criação de incentivos scais e nanceiros com 
o intuito de dirigir os capitais da região do polo industrial à periferia. As novas unidades produtivas lá 
instaladas, inclusive produtoras de bens intermediários e de capital, evidenciavam que a estrutura 
industrial a ser implantada nas regiões não estava em função do mercado regional, mas sim, operava 
dentro de uma divisão do trabalho nacional.

Com o m do padrão de reprodução do capital industrial na década de 1980 e a ascensão do 
padrão de acumulação exportador de especialização produtiva, as características da integração 
regional e da organização espacial apontariam para grandes mudanças. A partir de então, tanto a 
estrutura produtiva como a força de trabalho responderam não só a novos determinantes 
econômicos nacionais, como também, a uma nova conguração do sistema capitalista mundial.

PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL EXPORTADOR DE ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA 
E DETERMINAÇÕES ESPACIAIS: DESCONCENTRAÇÃO PRODUTIVA-REGIONAL E 
APROFUNDAMENTO DA DEPENDÊNCIA

O esgotamento do processo de industrialização no Brasil no nal da década de 1970 está 
associado à tentativa dos EUA em fortalecer a sua hegemonia no sistema mundial capitalista, cuja 
primeira manifestação foi por m ao lastro do dólar em relação ao ouro, enquanto que a elevação 
unilateral da taxa de juros em 1979 aprofundou este movimento. Era o início da imposição de medidas 
neoliberais por parte dos EUA com o objetivo de promover a sua reestruturação produtiva. Para tanto, 
foi necessária uma nova rearticulação com a periferia capitalista, principalmente através das 
empresas transnacionais e da desregulamentação nanceira e comercial em escala mundial. 

A “globalização econômica”, enquanto o resultado das novas condições técnicas e 
econômicas desenvolvidas nos países do centro tornou necessária uma nova forma de organização 
do mercado e do processo produtivo mundial. A indústria nos países desenvolvidos ao intensicar a 
mudança tecnológica com base no conhecimento dentro do processo de produção – onde 
crescentemente o preço de custo de produção repousa menos no processo físico de produção – 
apresenta duas tendências de extroversão: 1) fortalecimento do processo de difusão mundial da 
indústria em busca de taxas de salários menores; 2) o esforço por maior qualicação da força de 
trabalho nos países desenvolvidos corresponde a um deslocamento das ocupações de menor 
qualicação para outras nações. Em síntese, a globalização tem como cerne uma divisão 
internacional do trabalho cuja materialidade está na própria força de trabalho (MARINI, 1996, p. 58)

Nesse sentido, os países do centro possuem duas vantagens que ampliam o nível de 
dependência dos países periféricos. A inovação técnica, ao ter como base atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, se torna inacessível aos países da periferia a não ser quando se conguram como 
receptores de novas plantas industriais, o que leva à segunda vantagem. Os países desenvolvidos 
controlam a transferência das atividades industriais pelo deslocamento de indústrias menos intensivas 
em conhecimento e pela dispersão das etapas produtivas dentre os países o que diculta de antemão 
a integração nacional dos periféricos.

Trata-se, assim, de transformações nas formações socioespaciais dependentes dentro da nova 
dinâmica do modo de produção capitalista, onde a própria nação e sua relação com as regiões 
subnacionais são alteradas. Nesse sentido, os esquemas e as formas de produção e realização do 
mais-valor nas formações socioespaciais dependentes passaram por uma transformação a partir da 
emergência do padrão de reprodução do capital exportador de especialização produtiva (OSORIO, 
2012a e 2012b).

Em primeiro lugar, o novo padrão exportador de especialização produtiva supõe o m da 
industrialização como um projeto de maior autonomia (relativa) econômica. Em poucos países, como 
Brasil e México, alguns segmentos industriais se mantêm, mas integrados ao projeto exportador e 
dentro de grandes cadeias produtivas globais comandadas por empresas transnacionais. Sem 
dúvida, como destaca Osorio (2012b), a condição fundamental do novo padrão é seu viés 
exportador, ou seja, os setores mais dinâmicos do novo padrão estão atrelados ao mercado externo. 
Entre 1980 e 2008, o valor das exportações em dólares na América Latina aumentou quase 1200%, 
onde o coeciente de exportação atingiu 23% do PIB do continente (OSORIO, 2012b, p.106-107). 

A condição exportadora corresponde também a produção de especícos valores de uso, com 
uma reprimarização da pauta exportadora. Assim, o padrão de reprodução tende a repousar sobre a 
produção agrícola, mineral e alguns bens industriais intensivos em mão de obra e favorecidos por 
tratados comerciais, principalmente nas áreas de montagem, maquiladoras e de serviços. Em suma, 
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em atividades que repousam sobre vantagens naturais ou comparativas. Consequentemente, a 
orientação produtiva para essas atividades gerou uma especialização e a presença de enclaves 
econômicos: reduzidas atividades econômicas com maior conteúdo tecnológico, com pouca 
relação com a estrutura produtiva, elevado grau de coeciente de importação. 

Essa dinâmica benecia, sobretudo, as cadeias produtivas internacionais comandadas pelo 
capital transnacional, e não se vincula a projetos desenvolvimentistas, como no passado. Isso pode ser 
visto no caso das atividades agrícolas voltadas para exportação de commodities. Grandes empresas 
transnacionais do segmento não só comandam a comercialização e distribuição da produção, como 
também são responsáveis pela oferta do pacote tecnológico subjacente à produção. Essas empresas 
globais denem as zonas de produção nas economias que têm dotação de terras e controlam toda 
circulação porque atrelam as vendas do pacote tecnológico às compras da produção

Dessa forma, o capital estrangeiro adquire uma maior participação no comando das 
economias nacionais, em detrimento dos capitais privados nacionais e pela redução do papel do 
Estado. As empresas estrangeiras e algumas estatais (dos ramos extrativos) atuam como verdadeiras 
plataformas de exportação e/ou nos segmentos mais dinâmicos ou com maior proteção no mercado 
interno. O grande capital privado nacional se encontra mais localizado no comércio, agroindústria de 
alimentos e telecomunicações. 

Diante dessas transformações, as medidas de política econômica que dão base para atuação 
dessas frações do capital no novo padrão são diametralmente opostas àquelas do período de 
industrialização:

Na nova situação, a política econômica aponta para a redução do papel dos 
assalariados no consumo e de sua participação no mercado; propicia-se uma 
concentração de renda, processo que, unido ao anterior, gera uma polarização social 
aguda; os setores sociais já não são protegidos mediante tarifas de importação, e sim se 
reduzem  signicativamente; a concorrência e o mercado, se diz, é que devem destinar 
os recursos, o que faz com que se retirem subsídios e diversas formas de proteção à 
produção industrial; parte substantiva da produção é voltada para o mercado mundial, 
fazendo com que se apliquem medidas de política econômica que fomentem as 
exportações; e, à medida que o discurso do livre-comércio ganha terreno, também se 
fomenta a abertura de fronteiras para as importações (OSORIO, 2012a, p. 73).

Cabe frisar que a expressão concreta do padrão de reprodução, a política econômica 
adotada e as consequências sobre as economias não foram as mesmas para todos os países do 
continente. Essas condicionantes variam conforme a formação socioespacial em questão e a 
conjuntura econômica e política. 

No caso do Brasil, o modelo neoliberal adotado, ao permitir uma maior exposição aos uxos 
comercial e nanceiro comandados pelas empresas transnacionais, promoveu não somente uma 
baixa taxa de crescimento médio histórico, mas também, uma regressão da estrutura produtiva. 
Mesmo com a ascensão de um partido historicamente associado a movimentos progressistas, em 
2003, e medidas pontuais pró-mercado interno, manteve-se a política econômica em torno do 
superávit scal, câmbio valorizado, juros elevados e restrição ao crédito para investimento produtivo-
industrial. 

Diante da nova conjuntura internacional e da política econômica adotada, a partir de 1980 a 
organização espacial brasileira, na dimensão urbana e rural, enfrentaria novos determinantes políticos 
e econômicos. O fenômeno da desconcentração produtiva continua, porém sob uma forma 
“espúria”, uma vez que em geral o ganho de participação das regiões periféricas na estrutura 
produtiva se deve mais a um “efeito estatístico” do que a maior dinâmica regional (ou seja, a periferia 
também diminui o seu ritmo de crescimento, porém, a uma intensidade menor que a da região polo 
industrial) (CANO, 2008, p. 42). 

Durante a década de 1980, a desconcentração produtiva foi mais uma decorrência da crise 
scal pela qual o Estado Nacional passava e da política de ajuste adotada para contorná-la, com 
redução do gasto e incentivo às exportações. Por sua vez, a desconcentração a partir de 1990 se torna 
uma consequência permanente da política econômica adotada e da ausência de políticas regionais 
e de desenvolvimento como um todo. O baixo ritmo de crescimento do produto e a queda na taxa de 
investimento se devem à manutenção de altas taxas de juros, do câmbio valorizado e de uma política 
econômica contracionista, subordinada à lógica nanceira que exige uma austeridade nas contas 
públicas e abertura nanceira.  Diante dessa conguração de política econômica, a especialização 
na exportação de produtos básicos se torna o instrumento primordial para compensar o décit 
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estrutural na conta de serviços do balanço de pagamentos, décit esse que representa a 
remuneração do capital estrangeiro (DELGADO, 2010, p. 114/115).

Assim, em termos regionais, a desconcentração produtiva avança ao longo da década em 
maior intensidade, principalmente nas áreas de expansão da fronteira agromineral como a região 
norte (NO), centro-oeste (CO), Rio de Janeiro (no caso, extração de petróleo) e Espírito Santo. Por sua 
vez, o Nordeste (NE) recupera a posição perdida nas últimas duas décadas e a região sul (S) e Minas 
Gerais, que desenvolveram um importante parque industrial durante o processo de industrialização, 
reduzem a sua participação, mas com um crescimento positivo. Dessa forma, o grande perdedor é 
São Paulo, precisamente a região que em termos capitalistas mais avançara no processo de 
industrialização (CANO, 2008).

Diante de todas essas transformações e seus desdobramentos socioespaciais, o processo de 
integração regional no período recente adquire outro sentido e intensidade. Ao contrário do ocorreu 
no auge do padrão de reprodução industrial, a integração regional a partir dos anos de 1990 é 
marcada pela diminuição do grau de complementaridade das regiões, como um reexo, por um 
lado, da prevalência das forças do capital internacional, notarialmente de caráter nanceiro e 
comercial, e, por outro, da incapacidade do Estado e de frações da burguesia nacional em promover 
uma estratégia de desenvolvimento nacional industrializante (MACEDO, 2010). 

Enquanto as pesquisas que têm como objeto a integração regional enfatizam, corretamente, a 
composição setorial e a estrutura econômica nas regiões, a revisão do processo de integração entre 
1930-1980 ressalta a importância de se conjugar as mudanças na composição técnica do capital às 
formas de existência regional da força de trabalho. É esse exercício que é proposto agora, ainda que 
em linhas gerais. 

Ao longo do período, a força de trabalho passou por uma profunda transformação: 
precarização dos vínculos empregatícios nos anos de 1990; elevação da taxa de desemprego na 
década de 90 e posterior queda nos anos 2000; ampliação da ocupação no setor de serviços 
principalmente no espaço urbano; rotatividade; desconcentração produtiva gerando ocupação de 
baixa qualicação e baixos rendimentos; vigência de trabalhos compulsórios e elevadas jornadas de 
trabalho nas regiões periféricas (CANO, 2008). Medidas mobilizadas para aumentar a taxa de 
exploração e rotação de várias frações do capital. As condições dos trabalhadores apresentaram 
melhora a partir de 2003, em meio ao crescimento econômico propiciado pelo boom dos preços das 
commodities, com aumento da formalização, salários reais e acesso ao crédito individual. Esses 
fenômenos, somados às políticas de combate à pobreza e aumento do investimento público, 
permitiram uma redução na desigualdade de rendimentos. Mesmo assim, essas conquistas se 
mostraram insucientes para reverter a condições de dependência e de superexploração, como a 
trajetória da economia brasileira pós-crise evidencia.

A combinação desses fenômenos (transformações produtivas e do mercado de trabalho) 
pode ser vericada em escala nacional, mas se manifestam regionalmente de forma distinta. Um 
exemplo disso pode ser visto através dos dados a seguir. Na tabela 01, constata-se a tendência de 
queda da participação de SP no PIB total nacional. Entre 1995 e 2013, SP perdeu um pouco mais de 5 
p.p. de participação, o que liderou a queda de participação do Sudeste como um todo. Todas as 
demais regiões ampliaram sua participação, com destaque para o Norte e Nordeste. Cabe frisar que 
esse resultado se vericou ao longo do período, ou seja, nos momentos de crise (1999-2003 e 2011 até o 
momento) e de expansão (2004-2010) a tendência geral se manteve.

Mais do que uma casualidade, isso revela espacialmente um traço distintivo do padrão de 
reprodução exportador de especialização produtiva. A extroversão da produção para a exportação 
principalmente de bens primários, a perda de encadeamentos industriais no setor produtivo e a 
interiorização da rede de transportes dinamizaram a produção capitalista nas regiões periféricas do 

Tabela 01: Participação (em %) das Grandes Regiões e de SP no PIB - 1995-2011 

  1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Norte     4,2      4,1      4,2      4,5      4,8      5,0      5,0       5,0  5,5 5,5 

Nordeste   12,0    12,5    12,4    12,6    12,8    13,1    13,1     13,5  13,3 13,6 

Sudeste   59,1    58,5    58,2    57,7    55,8    56,5    56,4     55,3  56,1 55,3 

São Paulo   37,3    36,7    36,0    35,6    34,1    33,9    33,9     33,5  32,8 32,1 

Sul   16,2    16,1    16,4    16,7    17,7    16,6    16,6     16,5  15,9 16,5 

Centro-Oeste     8,4      8,8      8,8      8,5      9,0      8,9      8,9       9,6  9,1 9,1 
Fonte: Contas Regionais/IBGE; Elaboração dos autores. 
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país. Mas é uma produção capitalista dependente, que passa pela determinação da economia 
mundial e pelo imperialismo, seja pela demanda da produção, seja pelo provimento de insumos e 
equipamentos. Assim, nenhuma leitura virtuosa pode ser feita das economias periféricas. O aumento 
de produção nessas regiões não se dá pela incorporação crescente de capital constante, aumento 
de produtividade do trabalho, maior divisão técnica do trabalho. Mas sim, pela maior exploração da 
força de trabalho e da terra, como elementos criadores de toda a riqueza (MARX, 1988, cap. 22).

Isso não quer dizer que o setor industrial se torne supéruo sob o atual padrão de reprodução. 
Alguns setores e ramos industriais podem, inclusive, se expandir e aumentar sua participação, ainda 
que vigore um processo de desindustrialização. São precisamente os segmentos mais atrelados à 
exportação e com maior incorporação de insumos importados os que mais se beneciam dessa 
tendência, em grande parte, sob comando do capital transnacional. Esse fenômeno, do ponto de 
vista espacial, se manifesta no Brasil notoriamente, como pode ser visto na tabela 02, que destaca a 
participação das regiões no valor adicionado bruto (VAB) da indústria de transformação.

Nesse quesito, São Paulo apresenta tendência muito semelhante à do PIB, devido ao fato de 
que se constitui como o principal polo industrial do Brasil e, dessa maneira, encontra as maiores 
diculdades na expansão e diversicação nesse padrão de reprodução. Ao longo dos 18 anos, SP 
perdeu 10 p.p. de participação em detrimento da região Sul (4 p.p.) e CO (3,2 p.p.), além de um 
aumento da região NE e dos demais estados da região sudeste. Assim, a queda de quase 10 p.p. da 
indústria paulista foi correspondida por um aumento de participação das demais regiões em 
atividades industriais de baixa composição de capital e/ou onde preponderam vantagens 
comparativas absolutas devido aos recursos naturais (com exceção da região Sul, onde predomina 
atividades de maior composição orgânica).

Já as mudanças regionais da ocupação no setor industrial nacional podem ser vislumbradas 
nas tabelas 03 e 04 a seguir. A tabela 03 destaca o total de ocupados na indústria de transformação, 
enquanto que a tabela 04 mostra a proporção do rendimento médio dos trabalhadores em relação 

3ao salário mínimo necessário  para repor a força de trabalho nacional. Assim, se o valor do rendimento 
médio se encontra abaixo do necessário pode se armar que perdura uma condição de 

4
superexploração da força de trabalho .

Tabela 02: Participação (em %) das Grandes Regiões e de SP no VAB a preços básicos da indústria 

de transformação do país – 1995-2013 

  1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Norte 4,2 3,7 3,8 4,4 4,6 4,8 4,8 4,2 4,8 4,4 

Nordeste 7,9 8,3 9,2 9,0 9,4 9,2 8,8 9,6 8,3 8,8 

Sudeste 64,6 64,1 62,6 61,4 60,9 61,8 62,8 60,6 59,2 56,4 

    São Paulo 48,7 47,0 44,8 44,8 44,1 44,0 44,4 43,0 41,6 38,6 

Sul 20,6 20,9 21,2 21,9 21,5 20,5 19,9 21,1 22,6 24,5 

Centro-Oeste 2,7 3,0 3,2 3,3 3,6 3,7 3,7 4,6 5,1 5,9 
Fonte: Contas Regionais/IBGE; Elaboração dos autores. 

 
Tabela 03: Ocupados na indústria de transformação – Brasil, Grandes Regiões e São Paulo, 2000 e 
2010 

  2000 2010 Var. 00/10 (em%) 

Brasil 8584715 10104654 17,7 

Norte 398655 435754 9,3 

Nordeste 1357616 1668399 22,9 

Centro-Oeste 464758 637266 37,1 

Sudeste 4488553 5041105 12,3 

Sul 1875133 2322130 23,8 

São Paulo 2876978 3192943 11,0 
Fonte: Censo Demográfico/IBGE; Elaboração dos autores. 
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Tabela 04: Proporção do rendimento médio nominal dos ocupados na indústria de transformação e 
do valor do salário mínimo necessário* – Brasil, Grandes Regiões e São Paulo, 2000 e 2010 

  2000 2010 

Brasil 62,8 59,1 

Norte 44,4 46,9 

Nordeste 36,5 39,0 

Centro-Oeste 56,2 54,4 

Sudeste 75,6 68,1 

Sul 56,9 57,7 

São Paulo 84,6 74,0 
Fonte: Censo Demográfico/IBGE e DIEESE; Elaboração dos autores. 

* Referente ao mês de setembro de cada ano. Salário mínimo necessário nos termos definidos e 
calculado pelo DIEESE. 

Nesse sentido, a tabela 03 indica que entre 2000 e 2010 houve uma signicativa expansão no 
número de trabalhadores na indústria (17,7%), contudo, esse aumento de mais de um milhão e meio de 
ocupações se fez com uma deterioração da capacidade de reposição do valor da força de trabalho 
(em 2000 o rendimento médio perfazia 62,8% do salário mínimo necessário, em 2010, 59,1%), como 
mostra a tabela 04. Grande parte desse resultado se deve ao comportamento do SE e, principalmente, 
de SP. Nas regiões periféricas como CO, NO e NE a expansão da ocupação industrial se fez com uma 
melhora na proporção rendimento/salário mínimo (exceção do CO) e com uma expansão da 
ocupação acima da média brasileira (exceção do NO). Assim, essas regiões, que historicamente 
apresentam um menor valor de reprodução da força de trabalho e/ou maior superexploração, tem 
uma importância crescente no processo de valorização (condicionado pelo atual padrão de 
reprodução) ampliada ainda pelo nanciamento estatal e por projetos de infraestrutura e transporte.

Nos dados da tabela 05 fazemos um comparativo entre o Brasil e a região Centro-Oeste em 
relação às horas habitualmente trabalhadas por semana discriminadas por grupos de atividades 
econômicas. Estamos evidenciando o caso da região Centro-Oeste por ser a região que mais 
incorporou os processos produtivos do atual padrão de reprodução do capital. Em vários grupos de 
atividades econômicas, o percentual da força de trabalho que é ocupada semanalmente acima de 
45 horas é bastante superior no Centro-Oeste em relação ao Brasil. É interessante notar que todos os 
grupos de atividades em que existe relações diretas com a produção esta diferença é maior. Mesmo 
com a redução relativa entre 2000 e 2010 de ocupados trabalhando acima de 45 horas semanais, esta 
redução é menor no Centro-Oeste, e estas taxas permaneceram mais elevadas do que aquelas 
referentes ao Brasil.

Algumas considerações devem ser feitas especicamente às ocupações ligadas à indústria de 
transformação. A participação relativa do número de ocupados neste grupo de atividades em 
relação ao total de ocupados na unidade geográca permanece a mesma para o Centro-Oeste e 
tem uma ligeira queda para o Brasil entre 2000 e 2010. Vimos na tabela 02 como foi considerável o 
aumento da participação do Centro-Oeste no VAB da indústria de transformação do Brasil ao longo 
dos últimos anos. Estes dois dados sugerem que houve uma intensicação da exploração da força de 
trabalho no Centro-Oeste, tendo em vista ainda a menor participação do salário médio no salário 
necessário (tabela 04) e maior incidência de jornada de trabalho acima de 45 horas semanais (tabela 
5).
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Tabela 05: Ocupados* por grupos de horas habitualmente trabalhadas (em %) por semana no trabalho principal segundo 
grupos de atividade econômica** (em %) -  Brasil, Centro-Oeste e Unidades da Federação do Centro-Oeste, 2002, 2011 e 
2014 

Atividades Econômicas 
Brasil Centro-Oeste 

2002 2011 2014 2002 2011 2014 

Todas as atividades             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 100 100 100 100 100 100 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 6,8 5,8 6,4 6,1 4,3 4,7 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 37,4 28,5 24,4 43,4 30,6 26,1 

Agrícola             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 20,7 15,7 14,5 17,7 11,9 11,9 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 16,2 14,4 18,4 15,2 12,4 13,7 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 33,3 27,5 21,7 51,8 45,4 37,0 

Indústria de Transformação             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 13,5 12,6 12,3 9,9 9,7 9,9 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 3,4 3,2 3,3 4,2 3,0 3,5 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 37,1 27,5 23,5 48,8 34,6 27,1 

Construção             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 7,1 8,4 9,2 7,7 9,4 10,3 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 1,4 2,3 2,2 1,3 1,0 1,7 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 48,0 33,9 25,9 56,4 38,4 27,8 

Comércio e reparação             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 17,2 17,8 18,2 18,9 18,9 19,0 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 5,0 4,1 4,0 4,5 3,5 3,4 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 49,0 37,7 35,1 53,4 38,1 33,3 

Alojamento e alimentação             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 3,7 4,9 4,7 3,9 5,0 5,3 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 4,6 4,4 4,6 5,2 2,7 1,9 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 55,5 44,5 40,8 58,5 41,7 42,5 

Transporte, armazenagem e comunicação             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 4,7 5,5 5,5 4,6 5,1 5,1 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 2,1 2,5 2,9 1,5 1,6 1,7 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 54,3 42,3 37,9 55,3 45,7 40,0 

Administração pública             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 4,9 5,4 5,2 6,8 7,9 7,6 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 0,8 1,7 1,7 0,8 0,7 0,7 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 20,1 12,5 10,4 18,2 11,4 10,5 

Educação, saúde e serviços sociais             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 8,9 9,2 10,3 8,8 9,5 9,9 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 4,3 4,1 4,2 3,1 2,6 2,1 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 14,8 11,9 10,2 16,6 10,4 9,8 

Serviços domésticos             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 7,7 7,1 6,5 9,2 7,9 7,0 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 8,4 10,9 11,8 10,9 10,1 12,8 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 40,0 25,2 18,8 36,6 21,8 17,6 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais             

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 4,0 3,8 4,2 4,6 4,1 4,3 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 12,6 10,4 11,4 7,9 6,7 9,4 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 32,7 27,1 24,9 35,3 25,8 23,2 

Outras atividades       

Ocupados em relação ao total dos ocupados na unidade geográfica (em %) 6,6 8,7 8,7 7,1 9,4 8,8 

Até 14 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 2,0 2,8 2,5 1,4 1,7 1,6 

Acima de 45 horas (% em relação aos ocupados no setor de atividade) 30,8 21,4 18,2 29,4 17,5 14,6 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios; Elaboração própria dos autores. 
*Até 2003, exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
**Exclusive atividades mal definidas ou não declaradas e indústria em geral (composta pela transformação e extração. 
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Em síntese, o processo de integração regional na atualidade ao desconcentrar regionalmente a 
produção com uma regressão da estrutura produtiva se dirige para regiões onde não apenas os 
salários são mais baixos, como também a superexploração é mais acentuada. Não se quer dizer aqui 
que o nível de salário é o único determinante da produção industrial na dependência, mas que ele é a 
categoria central no processo de valorização e que concretamente assume uma diversidade regional 
ainda pouco estudada pela teoria marxista da dependência quanto ao ciclo do capital no 
continente. Não é de se estranhar, pois, que num período em que os salários reais tiveram um 
crescimento sem paralelo nas últimas décadas, a reprodução da força de trabalho segundo os 
preceitos institucionais tenha se deteriorado. Isso indica que algumas variáveis que incidem sobre o 
valor mínimo de reprodução da força de trabalho (moradia, transporte, educação, alimentos) 
tiveram um crescimento acima do salário. A hipótese é que elas constituem fontes de renda para 
outras frações (não produtiva) do capital na apropriação do produto do trabalho. Um exemplo disso é 
a elevação exorbitante do preço dos aluguéis em cidades médias localizadas nas áreas de produção 
agrícola para exportação, como no Centro-Oeste (MACEDO, 2013). Assim, a categoria de 
superexploração permite compreender, contemporaneamente, a dinâmica do capitalismo 
dependente e suas contradições.

A partir desses dados sumários, pode-se armar de antemão que a desconcentração produtiva 
regional sob o padrão exportador de especialização produtiva somente se realiza com modicações 
pelas regiões nas relações de trabalho, do trabalhador com o produto de seu trabalho e do 
trabalhador com os meios de produção, principalmente a natureza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou discutir teoricamente os determinantes gerais da produção social do espaço 

nas regiões brasileiras nos termos do atual padrão de reprodução do capital exportador de 
especialização produtiva. Vimos, a partir disso, como os distintos padrões de reprodução do capital ao 
longo da história do capitalismo dependente brasileiro condicionaram as características das regiões 
no interior da economia nacional. Vimos, também, que o desenvolvimento de formas de 
superexploração da força de trabalho, como categoria elementar das economias dependentes, 
mantém sua centralidade no atual padrão de reprodução do capital. Se a superexploração da força 
de trabalho é o elemento unicador da economia nacional dependente, suas distintas manifestações 
nos espaços de acumulação é a base para compreensão das regiões subnacionais na formação 
sócioespacial brasileira.

No caso do padrão exportador de especialização produtiva, vemos que a desconstituição do 
padrão anterior ocorre de forma acelerada, incidindo, também, sobre a forma de integração da 
economia nacional. Cada vez mais é patente que algumas regiões periféricas do país assumem 
relevante capacidade produtiva. O caso do Centro-Oeste e de parte das regiões Norte e Nordeste é 
emblemático neste sentido. Caberá, a partir dos aportes teóricos feitos neste trabalho, desenvolver 
estudos analíticos sobre estes casos.

NOTAS
i O conceito de formação socioespacial é originado da contribuição de Milton Santos no debate sobre as 

formações econômico-sociais. Sobre os conceitos de formação econômico-social e formação socioespacial e 

uma revisão crítica dos conceitos a partir da teoria marxista, ver Aruto (2015)

ii No texto já fazemos esta ressalva, mas nunca é demais lembrar que também ocorrem estes processos na 

produção dependente. Entretanto, nestas economias, o aumento da produtividade por meio da maior 

extração de mais-valia encontra limites estruturais para a reprodução do capital, tendo em vista a 

superexploração da força de trabalho (MARINI, 2005).

iii Salário mínimo estimado pelo DIEESE de acordo com o preceito constitucional "salário mínimo xado em lei, 

nacionalmente unicado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado 

periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer m" 
I(Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo I, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV).

iv Cabe destacar que os dados utilizados apenas fornecem uma aproximação do fenômeno, uma vez que 

eles deveriam incidir sobre o custo de vida nas regiões e de acordo com o setor e a ocupação em questão, 

informações essas não disponíveis de modo secundário.
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 RESUMO
O Principal – “Agência de Regulação” tem que denir uma tarifa e, na 
maioria das vezes, não possui informação completa, seja dos custos de 
produção, dos dados operacionais ou da demanda. Não se sabe com 
precisão se o Agente – “Concessionária” é de alto custo ou de baixo custo. 
Dessa forma, o Principal concentrará esforços para identicar a natureza do 
Agente para reduzir a possibilidade de que o Agente de baixo custo passe-
se por um Agente de alto custo, apropriando-se de renda informacional. A 
metodologia adotada neste trabalho resume-se em fazer simulações de 
tarifas com base na metodologia do GEIPOT, com o objetivo de apontar as 
possíveis fontes de renda informacional advindas da assimetria de 
informação presentes em um sistema de transporte de passageiros. Tais 
simulações dedicam-se às assimetrias relacionadas aos custos de 
produção. Os resultados apontam que o atual modelo de regulação 
tarifária não se encaixa no modelo do Agente-Principal porque este 
mecanismo de incentivo desenhado no contrato e empregado pelo 
Regulador é ineciente, no sentido em que não gera incentivo para o 
Agente de alto custo empregar um maior esforço e, assim, reduz custos, pois 
agindo, dessa maneira, será penalizado com uma tarifa menor. Por outro 
lado, se for de baixo custo, sempre obterá uma maior tarifa passando-se por 
alto custo e não sendo observado pelo Regulador. 

Palavras-chave: Tarifas. Principal-Agente. Transporte-Público por ônibus.

ABSTRACT
The "Regulatory Agency" Principal has to set a fare and in most cases does 
not have complete information, either in production costs, operational data 
or demand. It is unknow with precision whether the agent - "Concessionary" is 
expensive or inexpensive. Thus, the main focus is to identify the nature of the 
agent, to reduce the possibility that the agent is an expensive agent passing 
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through a higher cost, appropriating informational income. The methodology adopted in this work is 
summarized in doing simulations rates based on the methodology of GEIPOT, with the objective of 
identifying possible sources of income arising from the informational asymmetry of information present 
in a system of passenger transport. Such simulations are devoted to the asymmetries related to 
production costs. The results indicate that the current model of price regulation does not t the model 
of the Principal-Agent because this incentive mechanism designed in the contract and employed by 
the regulator is inefcient in the sense that it does not generate incentives for the Agent costly to 
employ a greater effort and thus reduces costs because acting this way will be penalized with a lower 
fare. On the other hand, if a lower cost, always gets a higher fare if undergoing a more costly service 
when not observable by the regulator.

Keywords: Fare. Principal-Agent. Public transport by bus.

INTRODUÇÃO

R
ecentemente, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), por meio da Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR), lançou uma série de notas  
técnicas (NT) abordando, entre outras coisas, o modelo de nanciamento do transporte 

público. A NT 02/20013 de julho de 2013 aborda a questão da “Tarifação e nanciamento do 
Transporte Público Urbano (TPU)”, apresentando modelos de nanciamento do TPU adotados no Brasil 
e em outros países. Apresentam-se, ainda, exemplos e alternativas de fontes de recursos extratarifários 
que poderiam contribuir para o nanciamento desses serviços com vistas à redução do preço das 
tarifas. Em agosto de 2013, a NT 03/2013, “Ampliação do acesso ao Transporte Público Urbano – 
Propostas em tramitação no Congresso Nacional”, buscou contribuir com o atual debate colocado 
no país acerca não apenas do custo do transporte coletivo urbano, mas principalmente sobre formas 
de ampliar o acesso a este serviço público de caráter essencial à reprodução das condições de vida 
nas cidades. Já em Novembro de 2013, a outra NT, intitulada “Transporte Integrado Social – uma  
proposta para o pacto de Mobilidade Urbana”, apresenta uma estrutura de programa que responde 
aos temas elencados no pacto de mobilidade urbana propostos pela presidente da república após 
as manifestações sociais de junho/julho de 2013. Tal programa visa instituir gratuidades sociais e 
compete para o rebaixamento do valor das tarifas por meio, em especial, da desoneração tributária 
do setor (IPEA, 2013a, IPEA, 2013b e IPEA, 2013c).

Tais estudos retratam a crescente preocupação com questões relacionadas ao setor de 
transporte público, sobretudo, as questões regulatórias relacionadas às tarifas, ao acesso e à melhoria 
da qualidade dos serviços, bem como outras relacionadas ao modelo de nanciamento dos sistemas 
de transportes.  

Não obstante, desde a década de 80, o problema de assimetria de informação entre o 
regulador e o regulado na questão de xação de tarifas já era observado como um dos problemas 
enfrentados na regulamentação dos transportes no Brasil. O estudo de Wright (1982) apresentou um 
quadro resumo sobre a avaliação das tarifas, como: a) as empresas apresentam suas propostas de 
novas tarifas ao poder municipal; b) as autoridades municipais normalmente aprovam as propostas 
(às vezes, com certo atraso); c) essas autoridades geralmente não possuem dados sobre custos, além 
daqueles fornecidos pelas próprias rmas concessionárias e tampouco meios de vericar a 
veracidade das informações fornecidas; d) de qualquer forma, as tarifas xadas não se baseiam em 
custos, pois frequentemente  aplicam-se a rotas e áreas com características muito diferentes; e) os 
dados não cam à disposição de outros órgãos para vericação (como os que representam os 
usuários, universidades ou associações prossionais).

Para Wright (1982), a regulamentação econômica dos transportes serve basicamente aos 
interesses econômicos das empresas regulamentadas e resulta em maiores tarifas. No caso do 
transporte urbano efetuado por ônibus, o mercado está dividido por zonas geográcas em muitas 
cidades brasileiras, o que resulta em monopólio de serviços nessas áreas. Dessa forma, a empresa 
monopolista pode limitar o número e a frequência dos seus ônibus sem medo de concorrência, por ter 
uma clientela "cativa". Além disso, a manutenção deciente, a insegurança e os veículos 
superlotados demonstram o efeito da regulamentação sobre a qualidade do serviço.

Para Nogueira e Cavancanti (1996), a teoria econômica que fundamenta a análise da 
determinação de tarifas tem se concentrado sobre a questão da xação de preços ecientes, preços 
que garantem a maximização do bem-estar total (denido pela soma dos excedentes dos 
consumidores e dos produtores), não se importando com a parcela que está distribuída entre esses 
agentes. Consequentemente, os diferentes sistemas de preços podem gerar problemas distributivos. 
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Se as tarifas forem estabelecidas em um patamar muito alto, haverá exclusão de consumidores. 
Portanto, a política tarifária praticada nos setores dos serviços de utilidade pública deve possibilitar o 
acesso universal àqueles serviços sem comprometer a restrição de equilíbrio nanceiro das empresas.

Sem preocupações de caráter distributivos, o estudo de Salgado e Oliveira (2012) reforça a ideia 
de que toda a regulação econômica setorial contém elementos de assimetrias de informação entre 
o regulador e regulado. Devido ao baixo nível de informação e da qualidade da informação 
disponível, é natural observar reguladores desenhando regulamentos de maneira subótima. A 
literatura de regulação incompleta fundamenta-se no estudo da situação em que a rma regulada 
possui custos que são de informação privada, não disponível ou observável pelo regulador e por seus 
competidores. Tais estudos buscam identicar contratos ótimos, de forma a produzir resultados de 
incremento de bem-estar econômico a partir da atuação da regulação no mercado em situação de 
assimetrias de informação.

Para Salgado e Oliveira (2012), a redução das assimetrias de informação regulador-regulados 
ou consumidor-regulados faz-se por meio da imposição de procedimentos de revelação de 
informação ("mandatory disclosure"), ou de coleta e/ou encaminhamento ao regulador da 
informação referente aos mesmos. Uma das formas de garantir a transparência regulatória seria pelo 
provimento da informação dos regulados. No caso de fraca capacidade de observação da 
agência, ou de uso subótimo da informação por parte da mesma, tem-se que a transparência dos 
dados regulatórios torna-se medida de extrema relevância para permitir um adequado 
acompanhamento dos atos da autoridade do setor. No entanto, a qualidade da divulgação dos 
dados de rmas reguladas pelas agências regulatórias no Brasil é um tema ainda não explorado na 
literatura nacional.

Carvalho e Pereira (2012) analisam as variações nas tarifas de ônibus urbanos e na renda das 
famílias entre 1995 e 2008, avaliando seus efeitos sobre a demanda de passageiros pagantes em nove 
capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, 
Fortaleza e Goiânia). Concluíram que existe um descompasso entre o aumento real das tarifas e o da 
renda da população, o que resultou na redução de mais de 30% da demanda pagante dos serviços 
de ônibus nas nove maiores cidades brasileiras.

De acordo com Salgado e Motta (2005), em um cenário de queda do número de passageiros 
pagantes como o atual, as iniciativas de recomposição do equilíbrio econômico-nanceiro das 
empresas são direcionadas para o aumento das tarifas, concorrendo para a redução de passageiros, 
formando um ciclo vicioso que contribui cada vez mais para a instabilidade nanceira do setor de 
transporte.

 �Os principais problemas decorrentes da informação assimétrica abordados pela teoria são a 
seleção adversa e o risco moral. Do ponto de vista contratual, a seleção adversa pode ser encarada 
como oriunda de comportamentos oportunistas derivados de assimetrias de informações a nível pré-
contratual. Estes prejudicam a operação das transações antes mesmo do estabelecimento do 
contrato, pois uma das partes depende de informações relativas à natureza da outra e  que nem 
sempre são fornecidas. Neste caso, algumas informações são omitidas no momento da denição do 
contrato.  Já o risco moral é fruto de comportamentos oportunistas posteriores à elaboração do 
contrato, podendo decorrer também de um comportamento imprevisto ao longo da execução do 
contrato.

Para Ramos (1993), o regulamentador/principal, estando numa situação inferior em termos de 
informação, tentará estabelecer mecanismos que levem à rma/agente a atender, quando de suas 
decisões produtivas, ao interesse público. 

A metodologia mais utilizada no Brasil pelas instituições que xam as tarifas do transporte público, 
efetuado por ônibus de característica urbana nos municípios, nos aglomerados urbanos e nas regiões 
metropolitanas, é a denida no manual, intitulado: "Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos - Instruções 
Práticas Atualizadas - 1994". 

No caso em estudo, a Agência de Regulação xa uma tarifa no início do contrato e deve 
reajustá-la, ordinariamente, com periodicidade anual. As tarifas ainda podem ser revistas 
extraordinariamente, assim que se vericar o rompimento do equilíbrio econômico-nanceiro dos 
contratos pela criação e/ou alterações de ordem tributária, conforme previsão legal e contratual. 
São tidos como “Princípios Regulatórios” que as tarifas devem garantir o equilíbrio econômico-
nanceiro da concessão e, simultaneamente, atender a modicidade tarifária. 

O principal instrumento para garantir o atendimento desses dois princípios é a denição das 
tarifas justas, no sentido que a tarifa reita a cobertura de todos os custos de produção e garanta a 
rentabilidade dos investimentos das empresas e, por outro lado, seja capaz de propiciar um serviço de 
qualidade aos usuários.Todavia, as empresas buscam sempre maximizar seu lucro (receita total (é a 
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soma da receita principal (que advém das tarifas) e das receitas acessórias (oriundas de publicidade 
e de outras formas não relacionadas a prestação do serviço principal) menos o custo total)), que é 
derivado das tarifas xadas pelo regulador, por outro lado, os usuários objetivam sempre um maior 
conforto e uma tarifa menor, se possível, não pagar valor algum.

Dessa maneira, cabe ao Regulador a tarefa de equalizar esses interesses que, naturalmente, são 
conitantes. No entanto, o Principal (Agência de Regulação) deve denir uma tarifa e, na maioria das 
vezes, não possui informação completa, seja dos custos de produção, dos dados operacionais ou da 
demanda. A assimetria de informação em grande parte é gerada pelo desconhecimento pelo 
Principal dos custos reais dos serviços ofertados pelo Agente. Não se sabe com precisão se o Agente 
(concessionária) é de alto custo ou de baixo custo. Por outro lado, a concessionária conhece com 
precisão seus custos e sabe, portanto, sua natureza.

O desao do Regulador consiste em descobrir a natureza da concessionária, com a nalidade 
de remunerar adequadamente os serviços prestados e, simultaneamente, garantir a modicidade 
tarifária. Sendo assim, o Principal concentrará esforços para identicar a natureza do Agente, para 
reduzir a possibilidade de que o Agente de baixo custo passe-se por um Agente de alto custo, 
apropriando-se de renda informacional. Neste sentido, o objetivo do regulador é minimizar a renda 
informacional derivada do desconhecimento da natureza do Agente.

Para Rocha e Britto (2013), em um ambiente em que a assimetria informacional seja capaz de 
comprometer o monitoramento por parte do regulador e da qualidade do serviço prestado, a  
competição na licitação pode induzir quedas efetivas na qualidade do serviço que será prestado, 
incluindo segurança, ou mesmo a interrupção da prestação de serviço por quebra do equilíbrio 
econômico-nanceiro da concessão.

A assimetria informacional entre o Regulador e a Concessionária, dentro da concepção da 
metodologia de cálculo tarifário estabelecida pelo GEIPOT, pode ser dividida, didaticamente, em 
três tipos: a) assimetria nos custos; b) assimetria com relação à demanda; e, c) assimetria em relação 
aos dados operacionais.

A metodologia do GEIPOT deniu limites dos coecientes de consumo dos itens de custos, 
estabelecendo um limite inferior e um limite superior. Dessa forma, se a concessionária for de baixo 
custo estará atuando no limite inferior, caso contrário, atuará no limite superior. Portanto, em linhas 
gerais, um menor coeciente de consumo dos itens de custos representa uma empresa de baixo 
custo e um maior coeciente representa uma empresa de alto custo, salvo exceções que serão 
expressas na descrição da metodologia. Geralmente, o regulador desconhece o nível exato dos 
coecientes de consumo que compõem o cálculo tarifário.

O segundo possível tipo de assimetria está relacionada ao desconhecimento real da demanda, 
seja do total de passageiros transportados, dos passageiros pagantes, dos passageiros equivalentes, 
das gratuidades ou de outras categorias. Uma das possíveis causas deste tipo de assimetria está 
relacionada à ausência do controle pelo Principal (regulador) dos Sistemas de bilhetagem eletrônica 
(SBE) que, em geral, possuem a gestão e o controle do Agente (concessionária). Outra possível causa 
ocorre quando os sistemas de transportes são integrados entre zonas conurbadas e a gestão 
regulatória/scalizatória não é unicada, ou seja, quando não se tem acesso perfeito aos dados de 
integração dos municípios (competência municipal) e entre os municípios (competência estadual), 
prejudicando signicativamente o conhecimento da demanda do sistema que é integrado 
operacionalmente, mas não em termos regulatórios. Em resumo, existem vários agentes que operam 
o sistema de transporte conjuntamente e vários reguladores que agem descoordenadamente. Dessa 
forma, observa-se que não é possível determinar com precisão a demanda, que nesta metodologia é 
representada pelo Passageiro Equivalente (Pe), que é importante na denição do Índice de 
passageiros por quilômetro  (IPKe), que está inversamente relacionado a tarifa, ou seja, quanto menor 
o IPKe, maior a tarifa.

Uma terceira fonte de assimetria entre o Principal e o Agente pode derivar da falta de controle 
rígido dos dados operacionais, relacionadas, em especial, à composição da frota (itens como: ar 
condicionado, sem ar condicionado, motor traseiro ou dianteiro) e ao total de viagens programadas 
e as efetivamente realizadas (o que geraria desconhecimento da real quilometragem realizada na 
operação da concessão). 

A metodologia adotada neste estudo resume-se em fazer simulações com base na 
metodologia do GEIPOT, com o objetivo de apontar as possíveis fontes de renda informacional 
advindas da assimetria de informação presentes em um sistema de transporte de passageiros e 
avaliar seus reexos nas tarifas. As simulações aqui efetuadas dedicam-se às assimetrias relacionadas 
aos custos de produção. Portanto, as assimetrias relacionadas à demanda e aos dados operacionais 
não serão exploradas. 
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TEORIA DO PRINCIPAL-AGENTE E REGULAÇÃO TARIFÁRIA
No Brasil, alguns trabalhos aplicados usando o Modelo Principal-Agente foram realizados em 

diversas áreas. Puente e Ramos (2005) utilizam o modelo Principal-Agente para analisar a relação da  
ANEEL – Concessionários. A contribuição deste trabalho diz respeito ao fato que os valores dos 
parâmetros utilizados pelo órgão regulador podem ser estabelecidos em patamares menores que os 
adotados, o que traria uma maior eciência econômica nos serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica. Malbouisson et al. (2010) avaliam o seguro desemprego brasileiro com o objetivo de 
sugerir um desenho ótimo para este programa considerando um cenário de existência de risco moral 
na relação entre o governo, que paga o benefício, e o trabalhador desempregado. Os resultados 
apontam evidências da possibilidade de redução dos custos com o seguro-desemprego, mantendo-
se constante o nível de utilidade oferecida. Griebeler e Baldusco (2010) modelam o problema da 
divergência de objetivos existente no futebol brasileiro como uma relação de agente-principal. O 
principal, a torcida, delega para o agente, o dirigente, a tarefa da produção de vitórias. Mas, nem 
sempre o dirigente do clube deseja maximizar o número de vitórias. Entre seus objetivos, podem estar 
manter o orçamento do clube equilibrado ou obter mais sócios, entre outros objetivos. Os resultados 
indicam que sempre que a torcida não implementa o resultado de second-best, há uma divergência 
de objetivos entre as partes, resultando em uma manifestação violenta dos torcedores. O estudo de 
Sampaio (2007) utiliza o modelo para avaliar os contratos entre pequenos produtores e empresa 
exportadora de manga no Rio Grande do Norte. Os resultados apontam que o contrato, proposto 
pelo Principal, incentiva o Agente a aplicar alto esforço e a maximizar a utilidade (os lucros) de ambos 
os participantes no acordo.  Para Resende Filho (2008), na presença de risco moral permeando uma 
transação, se um mecanismo de incentivo aquedado for implementado pelo principal, o nível de 
esforço do agente será maior do que se nenhum mecanismo de incentivo fosse utilizado. No entanto, 
o esforço “second best” do agente sob informação assimétrica será menor do que o esforço “rst 
best”, situação sob informação simétrica. 

O processo regulatório é composto por uma rede de relações caracterizadas pela delegação 
de tarefas por um principal (o Estado) para um agente (empresa regulada), o que se chama de uma 
relação principal-agente. Por outro lado, os eleitores delegam aos políticos (legislativo e executivo) a 
tarefa de legislar e tomar decisões. Já os políticos delegam a tarefa de prover alguns serviços de 
utilidade pública a agências reguladoras. Estas, por sua vez, delegam às rmas privadas ou estatais a 
tarefa de produzir e distribuir estes serviços (MUELLER, 2003).

Para Freitas (2004), ao tratar-se de precicação, existe a premissa de que o mercado não é 
capaz, por si só, de encontrar um ponto de alocação eciente para estes bens e serviços, ou seja, as 
teorias convencionais não dão conta de explicar o funcionamento do mercado. Assim, surge a 
necessidade da intervenção do Estado, regulando preços, em especial, em setores estratégicos e de 
monopólios naturais, onde há falhas de mercado. Segundo Fernandes (2000), “a xação de regras 
tarifárias podem ser classicadas em dois grupos principais: A Tarifação a custo de serviço e a 
Tarifação por Incentivo”. 

2.1 Tarifação a Custo de Serviço

Tradicionalmente, a regulação pelo custo de serviço através do método de remuneração pela 
taxa de retorno é o mais utilizado para tarifação em setores caracterizados por monopólios naturais. 
Este tem como fundamento principal a busca de tarifas que remunerem os custos totais, e que 
contenham uma margem que proporcione uma taxa interna de retorno atrativa para o empresário 
(investidor) e justa do ponto de vista do regulador.

Diferentes bases de custos podem ser utilizadas para a avaliação dos custos totais, tais como: a) 
custos marginais de curto prazo (short-run marginal costs-SRMC); b) custos marginais de longo prazo 
(long-run marginal costs – LRMC); e, c) custos contábeis médios (Average accounting costs – AAC). 
Este último é o mais usual, dadas as diculdades metodológicas e práticas de considerar-se os 
conceitos econômicos SRMC e LRMC, contidos nas duas primeiras bases.

Segundo Fernandes (2000), existem algumas vantagens e desvantagens no uso deste modelo. 
As vantagens observadas na regulação pelo custo de serviço são visíveis nos requisitos administrativos 
e comerciais, tais como: a facilidade de implantação, previsibilidade e a transparência para os 
agentes. As desvantagens são: assimetria de informações entre regulador e regulado, sobre 
investimento, serviço a qualquer custo, a possibilidade de subsídios cruzados e de ineciência 
alocativa. 
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2.2 Tarifação por incentivo

A tarifação por incentivo surgiu com o reconhecimento dos problemas enfrentados pela 
tarifação pelos custos dos serviços. Foi a forma que permitiu um maior grau de liberdade de gestão 
pelas empresas, dentro do regime de monopólio natural.

O objetivo central deste mecanismo é um incremento na performance da rma regulada 
através de prêmios ou penalidades, além dos já incorporados pela regulação pelo custo de serviço. 
O modelo geral xa o preço e uma fórmula de reajustes periódicos, incorporando metas plurianuais 
de ganhos de produtividade, xadas também pelo regulador.

“a idéia central é que qualquer redução real de custos mais acentuada que as 
metas contratadas podem ser incorporadas pela rma. Dessa forma, quebra-se 
a relação custo/preço, fazendo com que a empresa tenha incentivo para a 
redução dos custos, sem que, necessariamente, haja repasse para os preços.” 
(FERNANDES, 2000, p. 98).

Os principais modelos deste regime dividem-se em dois grupos:

1º ) através dos níveis de preços, ou seja, por limite de preço: Price Cap (preço teto); Automatic 
Rate Adjustment Mechanism (ARAM); Sliding Scale Plan (SSPs) e a Yardstick Competition (YC). 
2º) Através dos níveis de retorno dos lucros, determinados pelo comportamento da rma regulada: 
Prot Sharing (PS); Banded Rates of Return ( BROR), Benchmarking (BM) e Capital Costs Incentives ( 
CCIs).
� Todos estes modelos enquadram-se na Teoria do Agente-Principal, onde o regulador tem o 
papel de principal, que contrata um agente, a rma regulada, para atuar em seu benefício, já que 
esta apresenta um maior conhecimento e capacitação para a resolução dos problemas. 

2.3 O método analítico - Modelo Agente-Principal

O método adotado neste trabalho está fundamentado na literatura sobre informação 
assimétrica, em particular, no denominado “Problema do Principal – Agente”. O cenário refere-se às 
situações em que um Principal – P (governo, agências de regulação, empresário etc.) decide delegar 
a execução de uma tarefa ou serviço a um terceiro, o Agente - A (concessionário de serviços públicos 
ou gerente). A relação entre eles, normalmente, é regida por meio de um contrato, onde são 
estabelecidas as regras sob as quais deverá ser realizada a tarefa ou prestado o serviço, e as suas 
recompensas. A descrição do modelo de análise baseia-se na obra de Laffont e Martimort (2002). O 
modelo é apresentado a seguir: 

O principal deseja que q seja executado 
 

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



2.3.1. 1º Cenário - Informação Completa (mundo perfeito)

� Com Informação Completa tem-se:

2.3.3 O Desenho de um novo contrato

A Restrição de Compatibilidade de Incentivos (RCI) visa à eliminação do oportunismo por parte 
dos agentes. Nesse caso, o agente de baixo custo não vai querer passar-se pelo agente de alto custo, 
pois ele não tem incentivos em termos de bem-estar individual, dada a RCI. O caso contrário, também 
se verica.

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ATUAL 
No ano de 2006, o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Agência de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, realizou uma licitação na 
modalidade de concorrência, do tipo melhor técnica, para a Concessão do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros de característica urbana do aglomerado urbano constituído pelos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Com o processo licitatório e, consequente, concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo 
Intermunicipal de Passageiros de Característica Urbana do Aglomerado Urbano constituído pelos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande objetivou-se: a) redução de frota de 169 para 74 veículos em 
operação; b) redução das atuais 17 para 6 linhas troncais; c) redução do tempo das viagens e de 
espera nos pontos; d) redução da quilometragem e aumento da frequência e, e) de forma geral, a  
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melhoria da eciência do serviço, ou seja, a prestação de  “serviço adequado”. Ficaram denidas, 
inicialmente, 6 (seis) linhas troncais para o novo sistema: a) Praça dos Bandeirantes (CBA) – Centro 
(VG) – 07; b) Centro Norte (CBA) – Asa Bela (VG) – 08; c) Trevo do Tijucal (CBA) – Centro (VG) – 17; d) 
Praça dos Bandeirantes (CBA) – Av. 31 de Março(VG) – 21; e) Praça dos Bandeirantes (CBA) – Jaime 
Campos (VG) – 22; f) Terminal André Maggi (VG) - CPA (Cba) – 24.

O Quadro 1 resume as características básicas do lote de veículos e serviços estabelecidos, 
inicialmente, para concessão.

A concessão, objeto da licitação, tem um prazo de 08 (oito) anos, podendo ser prorrogada por 
igual período, nos termos da legislação em vigor à época do vencimento. A vencedora do certame 
foi a Empresa União Transportes, que passou a operar em dezembro de 2006, conforme 
especicações técnicas do Projeto Básico de licitação.

No entanto, o Projeto Básico fundado no estudo realizado pela Fundação COPPETEC/UFRJ e 
fundação Uniselva/UFMT, por meio do Convênio 001/2003 AGLURB, denominada “Projeto para 
Operação Integrada do Sistema de Transporte Coletivo rodoviário de Passageiros do aglomerado 
Urbano Cuiabá-Várzea Grande” atenderia parcialmente as necessidades da população. Dessa 
maneira, logo após o término do certame licitatório, houve algumas modicações operacionais 
necessárias ao melhor atendimento dos usuários, implantadas pela AGER, vale ressaltar a criação da 
linha 17-  Centro (Terminal VG) / UFMT (CBA), conhecida como Transuniversitária, bem como, 
posteriormente, o aumento da frota para 92 veículos.

Atualmente, o serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Aglomerado 
Urbano Cuiabá - Várzea Grande é atendido por sete linhas que são integradas aos sistemas municipais 
de Cuiabá e de Várzea Grande.

No Quadro 2, é possível observar a evolução das tarifas após a concessão de 2006. Se 
considerarmos a tarifa vigente antes da concessão de 2006, houve uma evolução tarifária 
acumulada de 71,87% no período de 2006 a 2014. 

Quadro 1 - Características básicas do lote de veículos e serviços*. 

 

Fonte: Mato Grosso (2006).*Dados referentes ao ano de 2006. 

Características 

Veículos 

Tipo II 60 

Tipo II adaptado 14 

Total Operacional 74 

Reserva Técnica 8 

Total 82 

Km 
Veículo/Mês (PMM) 7.132 

Total mensal 527.800 

Passageiros Transportados/Mês 1.196.794 

Quadro 2 – Evolução da tarifa do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Aglomerado 
Urbano Cuiabá - Várzea Grande - após concessão de 2006. 

Data de 
vigência 

Reajust
e 

Tarifa  
 

Instrumento Decisório 
Data de 

Aprovação 

04/12/2006 9,38%* R$ 1,75 
Ata da 21ª Sessão 

Regulatória 
28/11/2006 

05/09/2007 11,42% R$ 1,95 
Ata da 22ª Sessão 

Regulatória 
28/08/2007 

27/11/2008 12,82% R$ 2,20 
Ata da 26ª Sessão 

Regulatória 
19/11/2008 

14/11/2010 9,09% R$ 2,40 
Ata da 29ª Sessão 

Regulatória 
21/07/2010 

11/12/2011 8,33% R$ 2,60 
Despacho da Presidente 

(ad referendum) 
Processo nº 809936/11 

09/12/2011 

28/12/2012 13,46% R$ 2,95 
Ata da 32ª Sessão 

Regulatória  
27/12/2012 

19/06/2013 -3,39% R$ 2,85 

Ata da Reunião 
Extraordinária 

Deliberativa de Diretoria 
Executiva 

18/06/2013 

01/04/2014 -3,51% R$ 2,75 
Ata da 36ª Sessão 

Regulatória 
28/03/2014 

Fonte: (MATO GROSSO, 2006), (MATO GROSSO, 2007), (MATO GROSSO, 2008), (MATO GROSSO, 2010), (MATO 
GROSSO, 2011), (MATO GROSSO, 2012), (MATO GROSSO, 2013), ), (MATO GROSSO, 2014) 
*Em relação a tarifa anterior a concessão de 2006 que correspondia a R$ 1,60. 
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SIMULAÇÕES TARIFÁRIAS - METODOLOGIA DO GEIPOT E MODELO PRINCIPAL-AGENTE 

4.1 Abordagem empírica

O desao do regulador consiste em descobrir a natureza da concessionária com a nalidade de 
remunerar adequadamente os serviços prestados e, simultaneamente, garantir a modicidade 
tarifária. Dessa forma, o Principal concentrará esforços para identicar a natureza do Agente, para 
reduzir a possibilidade de que o Agente de baixo custo passe-se por um Agente de alto custo, 
apropriando-se de uma renda informacional. Neste sentido, o objetivo do regulador é minimizar a 
renda informacional derivada do desconhecimento da natureza do Agente.

A assimetria informacional entre o Regulador e a Concessionária, dentro da concepção da 
metodologia de cálculo tarifário estabelecida pelo GEIPOT, pode ser dividida, didaticamente, em três 
tipos: a) assimetria nos custos; b) assimetria com relação à demanda e c) assimetria em relação aos 
dados operacionais. Neste trabalho, somente a assimetria relacionada aos custos serão exploradas 
nas simulações.

A metodologia do GEIPOT deniu limites dos coecientes de consumo dos itens de custos, 
estabelecendo um limite inferior e um limite superior. Dessa forma, se a concessionária for de baixo 
custo estará atuando no limite inferior, caso contrário, atuará no limite superior. Portanto, em linhas 
gerais, um menor coeciente de consumo dos itens de custos representa uma empresa de baixo custo. 
Um maior coeciente representa uma empresa de alto custo, salvo exceções que serão expressas na 
descrição da metodologia. 

4.2 Fonte dos Dados

Os dados utilizados nas simulações foram obtidos na AGER - Agência de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Mato Grosso, no Sistema de Levantamento de Preços da ANP – Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pesquisa de mercado para levantamento dos 
preços de alguns insumos e na legislação referente aos encargos adicionais e a tributação.

4.3 Método 

As simulações de tarifas efetuadas neste trabalho dedicam-se às assimetrias relacionadas aos 
custos de produção. Logo, as assimetrias relacionadas à demanda e aos dados operacionais não 
serão exploradas. Como exposto anteriormente, a metodologia do GEIPOT deniu limites dos 
coecientes de consumo dos itens de custos, estabelecendo um limite inferior e um limite superior. 
Então, um menor coeciente de consumo dos itens de custos representa empresa de baixo custo e um 
maior coeciente representa uma empresa de alto custo, salvo exceções que serão expressas na 
descrição da metodologia.

O Quadro 3 representa o resumo dos coecientes de consumo dos custos de produção que 
representam uma empresa de baixo custo e uma empresa de alto custo, que serão utilizados nas 
simulações de tarifas. Espera-se que, para um dado nível de serviço ofertado, uma empresa eciente 
será aquela que apresente um menor custo por quilômetro.

Quadro 3 – Coeficientes de consumo dos custos de produção das empresas de baixo e alto custo. 

 
Custos variáveis 

Itens de custos  Tipo de 
veículo 

Empresa 
de baixo 

custo 

Empresa 
de alto 
custo 

 
Combustível (l/km) 

Leve 0,35 0,39 

Pesado 0,45 0,50 

Especial 0,53 0,65 

Lubrificantes (l/km) Todos 0,04 0,06 

Pneu Radial (vida útil) Todos 125.000 
km 
 

85.000 
km 
 

Pneu Radial (nº de recapagens) Todos 2 3 

Peças e acessórios (%/Preço 
Veíc.) 

Todos 0,0033 0,0083 

Custos fixos 

Vida economicamente útil 
(anos) 

Leve 7 7 

Pesado 10 10 

Especial 15 15 

Taxa de juros Todos 12% a.a 12% a.a 

Depreciação de maq. e 
equipamentos  

Leve 0,0001 0,0001 

Rem. Maq. Equip e Instalações  

  

Leve 4% a.a 4% a.a 

Rem. Almox. Leve 3% a.a 3% a.a 

Motorista (homens/veic.) Todos 2,20 2,80 

Cobrador (homens/veic.) Todos 2,20 2,80 

Despachante (homens/veic.) Todos 0,20 0,50 

Pessoal de Manutenção (% em 
rel. ao pessoal de operação) 

Não se 
aplica 

12% 15% 

Pessoal Administrativo (% em rel. 
ao pessoal de operação) 

Não se 
aplica 

8% 13% 

Despesas gerais  Leve 2% a.a 4% a.a 
Fonte: Geipot(1994) com adaptações efetuadas pelo autor. 
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4.3.1 Outros parâmetros para as simulações

� Considera-se, ainda, os adicionais incidentes, que são os demais encargos inerentes à 
prestação do serviço, tais como: tributos, seguros e as gratuidades instituídas por lei.

Para apuração do preço do óleo diesel, no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, em 
Cuiabá e Várzea Grande, foi efetuada consulta na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Bicombustíveis (ANP) - Sistema de Levantamentos de Preços. Observa-se que o preço do óleo diesel 
tem apresentado pequena oscilação ao longo dos 12 meses, apresentando um preço mínimo médio 
de R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos) e um preço médio máximo de R$ 2,40 (dois reais e quarenta 
centavos), a preço das distribuidoras. A média do preço médio dos 12 meses apresenta o valor de R$ 
2,28 (dois reais e sete centavos). Neste estudo, serão feitas simulações para os três níveis de preços 
observados (o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo).

Foram utilizados nas simulações os preços dos insumos, conforme o Quadro 5, a seguir.

A título de exemplo, se considerar que uma empresa possui uma frota de 100 ônibus do tipo leve e 
é de baixo custo (limite inferior) no uso do óleo diesel, conforme coecientes apresentados na 
metodologia do GEIPOT. Supondo, ainda, que todos os ônibus percorram, por dia, 200 km, então, por 
dia, a frota percorrerá 20.000 km e, por mês (30 dias), 600.000 km. Assim sendo, serão necessários 
210.000 mil litros de óleo diesel para essa operação. Supondo um preço de R$ 2,20 R$/l, temos um custo 
total de R$ 462.000,00. Agora se esta empresa for de alto custo (limite superior) e que todos os ônibus 
percorram a mesma quilometragem mensal, então, serão necessários 234.000 mil litros de óleo diesel 
para essa operação. Neste caso, o custo total será de R$ 514.800,00. Pode-se vericar que se a empresa 
for de baixo custo e se passar por uma de alto custo e esse movimento não for observável pelo 
principal, a renda informacional obtida será de R$ 52.800,00, que reetirá como um custo adicional na 
tarifa que será xada pelo regulador.

Os principais problemas decorrentes da informação assimétrica abordados pela teoria são a 
seleção adversa e o risco moral. Do ponto de vista contratual, a seleção adversa pode ser encarada 

Quadro 4 – Outros parâmetros adotados nas simulações. 

Item  Valor adotado 

Tributos ( TRFC Max.de 2%, PIS 0 %, Cofins 
0%) 

2% 

Frota - n° de veículos pesados 92 

Frota operante - n° de veículos pesados 87 

Frota reserva - n° de veículos pesados 5 

Km - Produtiva  529.661,30 

Km - Improdutiva 30.412,00 

Km - Total 560.073,30 

Passageiro Equivalente/mês 1.007.449,10 

Fonte: Dados da pesquisa, calculados com base no conjunto de variáveis médias do Sistema de Transporte 
em estudo e na legislação em vigor. 

Quadro 5 – Preços dos insumos adotados nas simulações. 

Item  Valor adotado 

Pneu (modelo 275/80 e 295/80 R 22,5) – 
(unid) 

R$ 1.351,90 

Recapagens (unid) R$ 432,57 

Salário motorista (mês) R$ 1507,00 

Salário cobrador (mês) R$ 941,00 

Salário fiscal/despachante (mês) R$ 908,00 

Benefícios (mês) R$ 54.765,24 

Remuneração de diretoria (mês) R$ 15.000,00 

Seguro de Responsabilidade Civil (ano) R$ 151.803,00 

Seg. Obrig. por veículo R$ 514,50 

IPVA total da frota (ano) R$ 43.050,38 
Fonte: Dados da pesquisa de mercado em Cuiabá e Várzea Grande. 
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como oriunda de comportamentos oportunistas derivados de assimetria de informações em nível pré-
contratual. Estes prejudicam a operação das transações antes mesmo do estabelecimento do 
contrato, pois uma das partes depende de informações relativas à natureza da outra, e que nem 
sempre são fornecidas. Neste caso, algumas informações são omitidas no momento da denição do 
contrato.  Já o risco moral é fruto de comportamentos oportunistas posteriores à elaboração do 
contrato, podendo decorrer também de um comportamento imprevisto ao longo da execução do 
contrato.

Dessa forma, foram realizadas algumas simulações de tarifas que possibilitam apresentar alguns 
cenários que retratam o dilema do regulador na denição tarifária dos sistemas de transporte público 
em um ambiente de assimetria de informação, em especial, aquelas originadas no pós-contrato.

4.4 Resultados e discussões

Foram efetuadas nove simulações de tarifas divididas em três cenários com base nos dados e 
parâmetros mencionados anteriormente. Todos cenários foram calculados com base em um número 
de Passageiro Equivalente/mês de 1.007.449,1, que representa a média de quantidade demandada 
no período da concessão. Ainda, considera-se a quilometragem total de 560.073,30/mês para as 
simulações. Os três cenários representam os diferentes níveis da média de preço do óleo diesel a 
preços das distribuidoras dos últimos 12 meses em Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente, média 
do preço mínimo, médio e máximo. Estes cenários foram criados dada a importância do óleo diesel na 
composição do custo total do serviço (CTS), oscilando entre 20% a 25% (1/4 do total).

Lembre-se que a tarifa é dada pela equação:

Onde:
CTS - custo total com tributos;
IPKe – índice de passageiros equivalentes por quilômetro.

Na tabela 2, são apresentados os resultados das simulações do CTS (R$/Km) e das Tarifas nos três 
cenários. Observa-se que a menor tarifa apresenta o valor de R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) 
e maior tarifa apresenta o valor aproximado de R$ 3,10 (três reais e dez centavos). Importante destacar 
que a diferença entre a maior e menor tarifa de 0,78 (setenta e oito centavos) depende, entre outros 
fatores, do grau assimetria entre o Principal e o Agente.

Uma proxy para a renda informacional pode ser obtida se a empresa for de baixo custo e se 
passar por uma empresa de alto custo, sem que o regulador consiga observar a natureza real da 
empresa. A possibilidade de renda informacional anual (PRI) é dada pelo produto do número de 
passageiros equivalentes no período t e da diferença das tarifas das empresas de alto e baixo custo, 
conforme equação:

Tabela 2 – Resultados das simulações do CTS, IPke, Tarifas e da Receita anual. 

Cenários Simulação CTS 
(R$/Km) 

IPke 
(Pe/Km) 

Tarifa 
(R$/Pe) 

Receita 
Anual em R$ 

1º 

Sim. 1 – Empresa 
Baixo custo  

4,178721837 1,798780729 2,323085727 28.084.686,45  
 

Sim. 2 – Empresa 
Médio custo 

4,810046987 1,798780729 2,674059662 32.327.746,79  
 

Sim. 3 – Empresa 
Alto custo 

5,45003183 1,798780729 3,029847798 36.629.007,88  
 

2º 

Sim. 4 - Empresa 
Baixo Custo  

4,228721837 1,798780729 2,350882333 28.420.730,43  
 

Sim. 5 - Empresa 
Médio Custo  

4,863618416 1,798780729 2,70384174 32.687.793,91  
 

Sim. 6 - Empresa 
Alto Custo  

5,507174688 1,798780729 3,061615348 37.013.058,15  
 

3º 

Sim. 7 - Empresa 
Baixo Custo  

4,288721837 1,798780729 2,384238261 28.823.983,21  
 

Sim. 8 - Empresa 
Médio Custo  

4,92790413 1,798780729 2,739580234 33.119.850,46  
 

Sim. 9 - Empresa 
Baixo Custo  

5,575746116 1,798780729 3,099736408 37.473.918,46  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A partir dos resultados das simulações, é possivel calcular as diferenças tarifárias entre os 
diferentes tipos de empresas em cada cenário. Dessa forma, como se sabe que o número de 
Passageiro Equivalente/mês é de 1.007.449,1, multiplicando-se por 12 encontra-se o nº de 
12.089.388,75 Pe/ano. Com uso da fórmula acima, chega-se a PRI mensal e anual de acordo com as 
simulações obtidas, conforme Quadro 6, a seguir. 

A PRI do cenário 1 representa a possibilidade de renda informacional decorrente da não 
observação da real natureza do Agente, por parte do Principal, quando este, sendo de baixo custo, 
passa-se por uma empresa de alto custo. Este valor representa, simultaneamente, um incremento na 
receita da empresa de baixo custo em 30,42% e um acréscimo na tarifa de mesma ordem, dado que o 
nível de serviço é constante.

Já a PRI do cenário 2 representa um incremento na receita em torno de 30,23%. Quanto a PRI do 
cenário 3, ela representa a possibilidade renda informacional decorrente da não observação da real 
natureza do Agente por parte do Principal, quando este, sendo de baixo custo, passa-se por uma 
empresa de alto custo neste cenário, representando um incremento na receita da concessionária em 
30,01%. A PRI máxima, por sua vez, representa a possibilidade renda informacional decorrente da não 
observação da real natureza do Agente por parte do Principal, quando este, sendo uma empresa de 
baixo custo do cenário 1, passa-se por uma empresa de alto custo no cenário 3. Este movimento de 
oportunismo representaria um incremento na receita em 33,43%.

Como se observa, o atual modelo de regulação tarifária dado pelo GEIPOT não se encaixa 
completamente no modelo do Agente-Principal, porque este mecanismo de incentivo desenhado no 
contrato e empregado pelo Regulador é ineciente, no sentido que não gera incentivo para o Agente 
de alto custo empregar um maior esforço e, assim, reduz custos, pois agindo dessa maneira será 
penalizado com uma tarifa menor. Por outro lado, se for de baixo custo (eciente, pois gera o mesmo 
serviço com menos custo) sempre obterá uma maior tarifa passando-se por alto custo e não sendo 
observado pelo Regulador.

Apesar do atual mecanismo de regulação tarifária não se enquadrar perfeitamente no modelo 
Principal/Agente (pois, em um dado momento, o Principal teria que induzir uma minimização da renda 
informacional via redução de quantidade para atingir o “second best”), ele demonstra claramente o 
problema que ocorre se o Regulador não agir para redução da assimetria de informação. 

O problema é que o regulador pode estar remunerando a ineciência das empresas ou gerando 
comportamentos oportunistas, dado que se a empresa realmente for de alto custo, será remunerada 
como tal e não terá estimulos para redução de seus custos com uma gestão mais eciente dos 
recursos. Adicionalmente, dado que se a empresa for realmente de baixo custo, passar-se-á por uma 
de alto custo, apropriando-se de renda informacional. Qualquer desses dois cenários resulta em uma 
tarifa maior.

Por outro lado, como alternativa para o Regulador, geralmente, calcula-se a tarifa com os 
coecientes médios dos itens de custos, pois, dessa forma, se as empresas forem realmente de alto 
custo terão incentivos para reduzir seus custos até esse patamar médio. Já se as empresas forem de 
baixo custo, apropriar-se-ão de uma renda informacional menor, resultante da diferença do médio 
custo e do baixo custo (cerca de 15% a mais na receita), desta feita, essa renda informacional já não 
será a diferença entre o alto e o baixo custo, como no caso inicial (cerca de 30% a mais na receita), 
conforme Quadro 7. De qualquer forma, a renda informacional foi reduzida "ad hoc" pelo regulador ao 
adotar o custo médio, quando não se conhece a natureza da empresa. Na realidade, esta prática 
não é totalmente ad hoc, pois o regulador não é totalmente ingênuo como na teoria e há algumas 
sinalizações que indicam o perl da empresa.

Quadro 6 – Possibilidade Renda Informacional nos cenários em 1º momento. 

Especificação  Mês Ano 

PRI – Cenário 1      R$          
712.026,79  

 R$         8.544.321,43  

PRI - Cenário 2  R$          
716.027,31  

 R$         8.592.327,71  

PRI  - Cenário 3  R$          
720.827,94  

 R$         8.649.935,25  

PRI  - Máxima  R$          
782.436,00  

 R$         9.389.232,01  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 7 – Possibilidade Renda Informacional nos cenários em um 2º momento (quando o regulador adota os 
coeficientes médios). 

Especificação  Mês Ano 

PRI – Cenário 1  R$ 353.588,36   R$ 4.243.060,34  

PRI - Cenário 2 R$ 355.588,62   R$ 4.267.063,48  

PRI - Cenário 3 R$ 357.988,94   R$ 4.295.867,25  

PRI - máxima R$ 419.597,00   R$ 5.035.164,01  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Portanto, a contribuição deste trabalho consiste em evidenciar que o atual mecanismo de regulação 
tarifária implantada nos contratos de transportes não produzem o incentivo correto às empresas como 
o previsto no modelo Agente/Principal, em um ambiente que existe risco moral, podendo gerar renda 
informacional ou ineciência.  Dessa forma, torna-se necessário o desenho de contratos que tenham 
os incentivos corretos, assim como os previstos na teoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande desao do regulador consiste em descobrir a real natureza da concessionária, com a 
nalidade de remunerar adequadamente os serviços prestados e, simultaneamente, garantir a 
modicidade tarifária. Neste sentido, o objetivo do regulador é minimizar a renda informacional 
derivada do desconhecimento da natureza do Agente.

O atual mecanismo de regulação tarifária implantada nos contratos de transportes não produz o 
incentivo correto às empresas como o previsto no modelo Agente/Principal em um ambiente que 
existe risco moral, podendo gerar renda informacional ou ineciência. Logo, torna-se necessário o 
desenho de contratos que tenham os incentivos corretos, assim como os previstos na teoria.

Como há assimetria informacional entre o Regulador e a Concessionária, dentro da concepção 
da metodologia de cálculo tarifário estabelecida pelo GEIPOT,  foram divididas em três tipos: a) 
assimetria nos custos; b) assimetria com relação à demanda e c) assimetria em relação aos dados 
operacionais e, somente a assimetria relacionada aos custos de produção foi explorada neste 
trabalho, seria interessante outros estudos abordando os outros tipos de assimetrias.

Por outro lado, um maior investimento na qualicação do corpo técnico das Agências 
Reguladoras, bem como uma autonomia nanceira, funcional e administrativa de “fato” destas 
instituições, contribuiria para redução destas possíveis distorções quando se trata da xação de tarifas.

De fundamental relevância o predito por Salgado e Oliveira (2012), que a redução das 
assimetrias de informação regulador-regulados ou consumidor-regulados faz-se por meio da 
imposição de procedimentos de revelação de informação ("mandatory disclosure"), ou de coleta 
e/ou encaminhamento ao regulador da informação referente aos mesmos. Uma das formas de 
garantir a transparência regulatória seria pelo provimento da informação dos regulados. No caso de 
fraca capacidade de observação da agência, ou de uso subótimo da informação por parte da 
mesma, tem-se que a transparência dos dados regulatórios torna-se medida de extrema relevância 
para permitir um adequado acompanhamento dos atos da autoridade do setor. Infelizmente, a 
qualidade da divulgação dos dados de rmas reguladas pelas agências regulatórias no Brasil é tema 
ainda não explorado na literatura nacional.
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RESUMO
A produção de milho no Brasil, juntamente com a de soja, contribui 
signicativamente para a economia nacional. Os principais mercados 
consumidores estão localizados na Ásia e as principais regiões produtoras 
nacionais estão distantes dos portos exportadores, fazendo com que esse cereal 
percorra longas distancias para chegar ao seu destino. Dessa maneira, o custo 
com transporte e armazenagem são os principais limitantes do potencial 
competitivo do milho brasileiro. Este estudo parte da hipótese de que as 
reduções com os custos de transportes possam promover o aumento da 
competitividade desse cereal diante o mercado internacional, através da 
utilização da intermodalidade. A metodologia utilizada é um modelo de 
equilíbrio espacial de programação quadrática para otimizar os uxos logístico 
do milho. São propostos dois cenários, o cenário 1, que retrata a realidade 
praticada pelo setor, sendo o cenário base. No cenário 2 é simulado   uma 
redução nos custos de 15% nos fretes hidroviários e ferroviários, a m de vericar o 
potencial das rotas intermodais. Os resultados indicam que houve ganhos 
signicativos representados pelo aumento da movimentação de milho e, 
consequente ganhos na receita, sobretudo no cenário 2 em que 60% das rotas 
ativas foram intermodais. Isto aponta que investimentos em infraestrutura 
logística aumentará a competitividade do milho brasileiro frente ao mercado 
internacional.  

Palavras-chave: Logística agroindustrial. Otimização de transporte. Modelos 
econométricos.

ABSTRACT
Corn production in Brazil, along with soy, contributes signicantly to the national 
economy. The main consumer markets are located in Asia and the main national 
producing regions are distant from exporting ports, making this cereal scroll long 
distances to reach their destination. Thus, the cost of transport and storage are the 
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main limiting the competitive potential of the Brazilian corn. This study starts from the assumption that 
reductions in transport costs can promote increased competitiveness of cereal on the international 
market through the use of intermodality. The methodology used is a spatial equilibrium model of 
quadratic programming to optimize the logistics of corn ows. They are proposed two scenarios, 
Scenario 1, which depicts the reality practiced by the industry, with the base scenario. In scenario 2 a 
reduction in cost is simulated in 15% waterway and rail freight, in order to check the potential of 
intermodal routes. The results indicate that signicant gains represented by the increase in corn 
movement and consequent gains in revenue, particularly in scenario 2 in which 60% of the active routes 
were intermodal. This shows that investments in logistics infrastructure will increase the competitiveness 
of Brazilian forward the international market corn.

Keywords: Agribusiness logistics. Transportation optimization. Econometric models.

INTRODUÇÃO 

D
e acordo com os dados da United States Department of Agriculture (USDA) de 2015, os três 
maiores produtores mundiais de milho em 2014/15 continuaram sendo os Estados Unidos com 
361,0 mil toneladas, seguido pela China com 215,6 mil toneladas e Brasil com 85,0 mil 

toneladas, em um total mundial de 1.012,8 mil toneladas. A previsão para a safra brasileira do cereal de 
2015/2016 será de 84 mil toneladas. 

No Brasil, esse cereal é cultivado em praticamente todo território brasileiro, onde as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste concentram em torno de 90% do volume produzido. De acordo com a CONAB 
(2016), os principais estados produtores na safra 2014/15, foram Mato Grosso com 20,7 milhões de 
toneladas, Paraná 15,8 milhões toneladas e Mato do Grosso do Sul com 9,3 milhões toneladas. 
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nos estados de Minas Gerais e 
Paraná, a produção de milho é impulsionada pela avicultura e suinocultura, enquanto que no Mato 
Grosso a indústria de carnes é o principal estimulo à produção de milho. Em âmbito mundial, o Brasil 
está em segundo lugar no ranking de exportações, com 17,1% do mercado (21,9 milhões de 
toneladas), cando apenas atrás dos Estados Unidos responsável por 46,7 milhões de toneladas. As 
saídas do milho brasileiro se concentram no Porto de Santos responsável por 14,1% das exportações.

Em relação à demanda, a maior parte da produção do milho é destinado às atividades de 
criação de aves e suínos, sendo cerca de 70% da produção mundial do milho é voltada para utilização 
em alimentação animal. (DUARTE, 2011). 

Os principais mercados consumidores estão localizados fora da América Latina, e as principais 
regiões produtoras no Brasil nem sempre estão próximas aos portos exportadores, percorrendo longas 
distâncias para chegar ao seu destino. Dessa forma, os custos com transportes e armazenagem sãos os 
principais fatores que limitam o potencial competitivo do milho brasileiro.

A atividade de transporte, a que pode ser considerada a mais importante entre os diversos 
componentes logísticos, vem aumentando sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), crescendo 
de 3,7% para 4,3% entre 1985 e 1999. Entre as décadas de 70 e o ano de 2000, o setor de transportes 
cresceu cerca de 400%, enquanto o crescimento do PIB foi de 250%. Esse crescimento foi fortemente 
inuenciado pela desconcentração geográca da economia brasileira nas últimas décadas, 
avançando para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste (FLEURY, 2003).

Segundo Caixeta-Filho e Gameiro (2001), houve um grande movimento no arranjo espacial no 
setor da economia agrícola brasileira, onde o agronegócio ocupou fronteiras como Norte e Centro-

1
Oeste, e avançando para o Nordeste, mais especicadamente na região chamada de MATOPIBA , 
região essa que nas últimas safras apresentou relevância em sua produção. Em geral, por meio de 
atividades que incorporam modernas tecnologias de produção. Por consequência, atraindo uma 
cadeia de apoio para o negócio principal: fornecedores de insumos, armazenadores e indústrias de 
processamento se aglomeram ao redor das zonas de produção, com o objetivo de minimizar custos de 
transporte, e atendendo os princípios de racionalidade econômica. E ainda complementam citando 
que no Brasil, a distância média percorrida da carga agrícola chega a ser superior a 1.600 km, por outro 
lado, considerando o total de cargas movimentas pelas ferrovias, a distância média percorrida chega 
a ser inferior a 500 km. 

Para Wanke e Fleury (2006), o transporte de cargas é o principal componente do sistema 
logístico de uma empresa, e custos com transporte representam, em média, 64% dos custos logísticos, 
4,3% do faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro.

De acordo com Batalha (2010), um sistema de transporte eciente contribui para gerar maior 
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competitividade, pois produtos distantes passam a ser competitivos num mesmo mercado, aumentam 
a economia de escala, diminuem perdas e danos e ainda reduzem custos.

Nesse contexto, a mudança no sentido do escoamento da produção agrícola decorre de uma 
redução nos custos de transporte causados pela multimodalidade e a redução da distância até o 
porto exportador.

Porém, a realidade brasileira não demonstra eciência no sistema de transporte. Infelizmente a 
trajetória do rápido crescimento da demanda por atividades de transporte não foi acompanhada de 
investimentos e manutenção necessários à infraestrutura brasileira. Segundo Oliveira (2011), se a 
grande extensão do território brasileiro for comparada a outros países de extensão similar que utilizam 
com maior frequência a ferrovia e/ou hidrovia, a matriz de transporte de cargas no Brasil é altamente 
concentrada no modal rodoviário, não utilizando em sua total capacidade os demais modais. De 
acordo com dados da CNT (2014), a modalidade rodoviária absorveu cerca de 61% do que foi 
movimentado no mesmo ano. 

Para Caixeta-Filho (1996), essa predominância é explicada pelas diculdades que outras 
mobilidades possuem para atender ecientemente aos aumentos de demanda, a qual pode ser 
considerada inadequada para longas distâncias, principalmente em relação à carga agrícola. Um 
dos fatores da predominância desse modal é grande disponibilidade de rodovias que o Brasil 
apresenta e também da diculdade em transportar que os demais modais enfrentam para atender a 
demanda em áreas mais distantes do país, as quais não são beneciadas por ferrovias e hidrovias.

Isto posto, o objetivo geral do presente artigo foi avaliar a distribuição logística do milho e 
identicar os entraves para o ganho de competitividade frente ao mercado mundial.

Para a otimização do transporte do milho brasileiro aplicou-se um modelo de equilíbrio espacial 
de programação quadrática. A maior parte dos custos totais com a commodity é representada pelos 
custos de transporte, portanto, analisar a movimentação desse cereal dentro da cadeia de 
suprimentos é fator essencial para o desenho de estratégias para o setor.

METODOLOGIA
Na teoria econômica, os aspectos relacionados à distribuição e espacialização das atividades 

produtivas são constantes tópicos de estudos para a área. E em várias abordagens teóricas, o custo 
com transporte é o fator principal para a decisão da localização para instalação de determinada 
atividade produtiva, além de também determinar a relação comercial entre atividades e regiões. 
(OLIVEIRA, 2011).

A Teoria da Localização foi composta por modelos desenvolvidos por Von Thünen em 1826, 
Alfred Werber em 1909, August Lösh em 1940 e Walter Isard em 1956, os quais focavam a questão das 
atividades produtivas associada aos custos de transporte. (AZZONI, 1982).

Nesse estudo, foi utilizado um modelo de equilíbrio espacial formulado como um Problema de 
Complementariedade Mista (PCM), baseado nos trabalhos de Samuelson (1952) e Rutheford (1994). O 
PCM foi proposto por Thore (1992), Rutheford (1995) e Bishop et al (2001) e modelos baseados nesses 
autores já foram utilizados por Alvim (2003), Alvim e Waquil (2005), Oliveira (2011) e Caetani (2014). 
Abaixo, breve explicação sobre o modelo de equilíbrio espacial. 

EQUILÍBRIO ESPACIAL
2

Os modelos de equilíbrio espacial , normalmente consideram um setor ou produto a ser 
analisado e averiguam os efeitos de uma variação (exógena) do preço relativo sobre o equilíbrio do 
setor, supondo que a alocação no restante da economia permaneça inalterada. Assim, o método 
tem como objetivo solucionar os problemas de comércio entre diferentes regiões, que possuem oferta, 
demanda e uxos comerciais distintos separados espacialmente (ALVIM, 2003).

Samuelson formulou o problema sendo uma área de maximização sob todas as curvas de 
excesso de demanda menos a área de todas as curvas de excesso de suprimento, menos o total de 
custos de transporte. A maximização de todas estas áreas resulta numa solução competitiva de 
equilíbrio espacial, isto é, baseado nas áreas resultantes da intersecção das curvas destas variáveis. 
(MARTINS e LEMOS 2006).

De acordo com Alvim (2003), as formulações de Samuelson consistem em apresentar um 
modelo de equilíbrio espacial que é representado a partir de um problema de otimização através de 
uma função objetivo Net Social Payoff (NSP), obtida através da soma dos excedentes dos produtores e 
consumidores, representados pelas integrais correspondentes a cada excedente na equação, menos 
os custos de transportes. A maximização da função signica que produtores e consumidores atingem o 
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3bem-estar no ótimo de Pareto . Assim, considerando uma otimização não condicionada para um 
produto qualquer, numa determinada região, o conceito de NSP pode ser apresentado como função 
da quantidade, a qual está demonstrada como:

Sendo que a primeira integral é interpretada como a soma do total de benefícios dos agentes 
que consomem um produto. E a segunda integral é interpretada como a soma dos custos de 
produção para um determinado produto.

Takayama e Judge (1971) estenderam a formulação de Samuelson (1952) com o 
desenvolvimento de um algoritmo para solucionar as condições de equilíbrio espacial envolvendo 
diversas commodities comercializadas entre muitas regiões de oferta e de demanda, e também o 
nível de preço. Portanto, usaram um preço linear dependente e funções de demanda e oferta 
estendidas da formulação de Samuelson (1952), para obter dimensões espaciais e intertemporais de 
preço, produção, fator de uso e consumo determinados através de um quadro de programação 
quadrática.

Para Oliveira (2004), a estrutura teórica desse modelo pode ser expandida, incluindo regiões 
multiexportadoras e importadoras, transporte multimodal e multicommodity. Podem ser utilizadas para 
simular o impacto nos mercados ocorrido por meio da aplicação de políticas de comercio, tais como 
quota, tarifas, entre outras. 

PCM

O Problema de Complementaridade Mista (PCM) é um modelo de equilíbrio espacial 
desenvolvido por Rutherford (1995), o qual consiste em um sistema de equações simultâneas, lineares 
e/ou não lineares, que são descritas como desigualdades, a partir das funções de oferta e demanda 
do produto considerado. E possui a vantagem de permitir a incorporação de tarifas, quotas-tarifárias e 
mudanças do custo de transporte, com maior facilidade. Esse modelo é baseado em algoritmos de 

4
ponto interior, ou seja, equivalente às condições de Karush-Kuhn-Tucker  (KKT), que são necessárias e 
sucientes para atingirem o máximo da função Net Social Payoff (NSP), que por sua vez, implica 
conseguir o equilíbrio em todos os mercados e em todas as regiões. (RUTHERFORD, 1995).

Tomando como referência Takayama e Judge (1971), pode-se substituir as duas regiões de 
comércio como i regiões, fazendo com que as funções de oferta (3) e demanda (2) sejam descritas 
como:

O modelo de equilíbrio espacial que delimita o nível de produção e consumo, o preço de 
comercialização e a quantidade comercializada entre as regiões, é representado por:
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PCM aplicado ao milho
A solução sugerida através deste modelo é capaz de determinar os uxos comerciais entre as 

regiões, detalhando as melhores opções para escoamento da produção de milho, levando em 
consideração os custos de transporte, localidade de produção e consumo. Além disso, é possível 
quanticar a redução da competitividade brasileira no mercado internacional frente a uma matriz 
de transporte desbalanceada.

Nesse capítulo, o modelo de otimização apresentado faz uso de uma formulação 
apresentada na forma de PCM, proposta por Rutherford (1995), Alvim (2003) e Oliveira (2011).

O equilíbrio de mercado é obtido através da maximização da função NSP pela soma dos 
excedentes dos produtores e consumidores, subtraindo os custos de transporte entre regiões 
produtoras e consumidoras (SAMUELSON, 1952). Quando a análise está restrita a uma região, o NSP é 
igual ao excedente total (ET), porém quando são consideradas várias regiões, o NSP é igual ao ET 
menos o somatório dos custos de transporte entre as regiões. (ALVIM, 2003). 

Considerando a abordagem de Samuelson, Takayama e Judge (1971), onde mostraram que 
através de um quadro de programação quadrática, é possível determinar as dimensões espaciais e 
intertemporais de preço, produção, fator de uso e consumo. 

Para garantir que as regiões de oferta extrapolem a quantidade exportada referente a 
quantidade produzida, e que as regiões de demanda não importem mais do que a capacidade 
demandada, as restrições (5) e (6) foram inseridas no modelo. Já a restrição (7) garante que as 
quantidades produzidas, consumidas e comercializadas não tenham valores negativos. (WAQUIL, 
2000 e ALVIM, 2003). 

Sendo assim, a abordagem proposta é representada por:

6Para se obter a função Lagrangeana  e as condições de Karush Kuhn-Tucker associadas ao 
problema de otimização, a função objetivo deve ser diferenciável, côncava e com restrições 
lineares. A mesma pode ser apresentada a seguir: 
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DADOS DO MODELO
Para a criação do Cenário 1 e implementação do modelo, foram identicadas as regiões de 

oferta e demanda, e as rotas já existentes para escoar a produção agrícola dessas localidades. Após 
essa etapa, foram selecionados os estados brasileiros produtores e consumidores representativos, 
como também, os países demandantes representativos para a comercialização no Brasil. Os estados 
selecionados foram: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo como 
regiões de oferta de milho, em razão da expressividade na produção e/ou exportação. Já Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul foram considerados como regiões de demanda. Os países importadores 
de milho considerados foram: Irã, Taiwan (China), Japão e Coréia do Sul.

Para a implementação do modelo, treze rotas foram selecionadas, utilizando apenas a 
rodoviária ou outros modais disponíveis. As primeiras cinco rotas são unimodais. As rotas R1 e R2 são 
movimentadas através do modal rodoviário com destino aos estados de Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, respectivamente. As rotas R4, R5 e R6 são rodoviárias com destino diretamente aos Portos de 
Santos, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande, respectivamente. Demais rotas são intermodais, a 
qual a rota R7 é rodoferroviário, com destino ao Porto Santos e terminal de transbordo ferroviário na 
cidade de Rondonópolis (MT).  A rota R8, também rodoferroviário, com destino ao Porto Santos e 
terminal de transbordo ferroviário na cidade de São Simão (GO). A rota R9, com destino ao Porto de 
Vitória, feita através do rodoferroviário e terminal de transbordo ferroviário na cidade de Araguari 
(MG). A rota R10, com destino ao Porto de Paranaguá, feita através do rodoferroviário e terminal de 
transbordo ferroviário na cidade de Maringá (PR). A rota R11, rodoferroviária com destino ao Porto de 
São Francisco, com terminal de transbordo ferroviário na cidade de Maringá (PR). A rota R12, 
rodoferroviária com destino ao Porto de Rio Grane, com terminal de transbordo ferroviário na cidade 
de Cruz Alta (RS). E por m, a rota R13, feita através de rodohidrovia, com destino ao Porto de Santarém 
e com terminal de transbordo na cidade de Porto Velho (RO). 

Os dados de produção tiveram como fonte o Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE), 
a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) e a Fundação Nação Unidas (FAO); os dados de consumo tiveram como base Instituto 
Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE), a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora 
de Carne Suína (ABIPECS) e a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (ABEF); e 
as cotações do milho para os diferentes estados foram baseadas na Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) e para o mercado internacional foram baseadas pelo U.S Department of 
Agriculture (USDA). 

Os fretes dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e marítimo tiveram como fonte o Sistema 
de Informações de Fretes (SIFRECA). Já os dados de elasticidades-preço de oferta e demanda foram 
baseados nos estudos desenvolvidos por Fuller et al. (2001 e 2003) e Food and Agricultural Policy 
Research Institute (FAPRI, 2011).

Os fretes rodoviários foram estimados por meio de uma regressão linear baseada nas distâncias 
e nos fretes praticados para o milho e implementado no Excel, utilizando um banco de dados de fretes 
rodoviários praticados em 2013. Deste modo, para o modal rodoviário partiu-se da hipótese de existir 
um comportamento diferenciado para fretes com distâncias de até 500 quilômetros e superiores.

No caso do custo ferroviário o modelo empregado foi o mesmo, mas a hipótese para o 
comportamento dos fretes em função da distância foi de até 800 quilômetros e superior.

Enquanto que para o modal hidroviário, o número de observações disponíveis não foi suciente 
para gerar um modelo com estatísticas signicativas, entretanto apresentou um comportamento 
regular durante o ano com preços constantes para as distâncias envolvidas.

O modelo do PCM proposto foi implementado no sistema de modelagem para programação 
matemática e de otimização General Algebraic Modeling System (GAMS).

No Cenário 2, foi considerada uma redução de 15% nos fretes hidroviários e ferroviários, sendo 
que os dados referentes a oferta e demanda não foram alterados, somente o custo com transporte. A 
criação desse cenário foi feita através da suposição de que as obras propostas no PAC II estivessem 
concluídas, e dessa maneira promoveriam uma redução nesses custos, consequentemente 
impactando em toda cadeia logística de distribuição. Com isso, espera-se que as rotas intermodais 
sejam mais competitivas.
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Quadro 1: Parâmetros do modelo, regiões de oferta e demanda do milho (2013/2014) 

Oferta 
Produção 

(t) 
Consumo 

(t) 
Excesso de Oferta 

(t) 
Preço  
(US$/t) 

Elasticidade- 
preço de oferta 

Mato Grosso  19.883,8 6.157,8 13.726,0 - 0,30 

Norte - MT 13.521,0 4.514,6 9.006,4 111,97 0,3 

Sudeste - MT 6.362,8 2.003,2 4.359,6 117,86 0,3 

Mato Grosso do Sul 7.669,8 2.684,1 4.985,7 144,94 0,45 

Paraná 16.110,6 11.520,8 4.589,8 161,07 0,38 

Goiás  6.410,5 3.468,1 2.942,4 166,55 0,41 

Minas Gerais 7.220,2 4.557,6 2.662,6 190,10 0,29 

São Paulo 4687,2 3.924,7 762,5 187,46 0,29 

Total 81.865,9 38.830,9 43.035,0   

Demanda Doméstica Produção 
(t) 

Consumo 
(t) 

Excesso de 
Demanda 

(t) 
Preço  
(US$/t) 

Elasticidade- 
preço de demanda 

Santa Catarina 3.242,0 7.055,7 3.813,7 180,71 -0,11 

Rio Grande do Sul 5.345,8 6.779,7 1.433,9 191,48 -0,11 

Total 8.587,8 13.835,4 5.247,6   

Demanda Internacional  Produção 
(mil t) 

Consumo 
(mil t) 

Excesso de 
Demanda 

(mil t) 
Preço  
(US$/t) 

Elasticidade- 
preço de demanda 

Japão 1,0 15.200,0 15.199,0 231,03 -0,21 

Coréia do Sul 80,0 9.900,0 9.820,0 231,03 -0,38 

Irã 1.250,0 6.250,0 5.000,0 231,03 -0,19 
Taiwan 100,0 4.325,0 4.225,0 231,03 -0,48 

Total 1.431,0 35.675,0 34.244,0     
Fonte: Safra 2013/14 -Elaborado pelas autoras a partir de dados de pesquisa, 2014. 

RESULTADOS
O modelo de equilíbrio espacial obtido nesse trabalho passou por um processo de vericação 

e validação dos dados para determinação de sua conabilidade e utilidade, e assim gerar cenários 
futuros. Primeiramente, foram vericados os dados resultantes, analisando-se os uxos gerados entre a 
oferta e demanda de milho nas respectivas regiões. 

Segundo Alvim (2003), os modelos de programação matemática são validados através da 
conferência da consistência dos resultados do problema. Para Waquil e Cox (1995), a validação 
pressupõe uma adequação dos coecientes e da estrutura do modelo. O modelo pode ser validado 
através da vericação de quão bem a solução sugerida pelo modelo se aproxima da situação real. 
Portanto, diferenças entre os resultados estimados pelo modelo e os dados observados ocorreram, 
mas sem invalidar o mesmo (Tabela 1).

Tabela 1.: Volumes de oferta, demanda doméstica e demanda internacional, estimativas do modelo (Cenário 1 e 2) e Dados Observados.   

Regiões selecionadas 
Cenário 1  

(A) 
Cenário 2  

(B) 
Dados Observados 

OFERTA  

Mato Grosso 7.908,36 8.065,96 13.366,03 

Norte 4.844,29 4.871,96 9.006,40 

Sudeste 3.064,07 3.194,00 4.359,63 

Mato Grosso do Sul 3.016,20 2.950,13 4.985,75 

Paraná 3.450,14 3.410,47 4.589,80 

Goiás 1.802,01 1.849,11 2.942,39 

Minas Gerais 1.993,58 1.974,57 2.662,56 

São Paulo 598,23 593,32 762,45 

TOTAL OFERTA 18.768,53 18.843,55 29.308,987 

DEMANDA DOMÉSTICA    

Santa Catarina 4.035,71 4.045,19 3.813,66 

Rio Grande do Sul 1.524,31 1.527,83 1.433,92 

SUB-TOTAL 5.560,03 5.573,02 5.247,58 

DEMANDA INTERNACIONAL    

Japão 4.061,69 4.074,31 3.737,26 

Coréia do Sul 4.055,21 4.078,09 3.484,88 

Irã 2.362,48 2.369,50 2.168,57 

Taiwan 2.729,11 2.748,63 2.250,72 

SUB-TOTAL 13.208,50 13.270,53 11.641,44 

TOTAL DEMANDA 18.768,53 18.843,55 16.889,02 
Fonte: Elaborado pelas autoras partir de dados de pesquisa, 2014. 
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O Cenário 1 representa as transações comerciais sem a imposição de redução de custos ou 
alteração de rotas, ou seja, representa as transações com os dados já praticados pelo mercado. 
Comparando o Estado do Mato Grosso, região de oferta, pode-se observar que a mesma obteve 
aumento 1,99% do Cenário 2 em relação ao Cenário 1. Esse fato demonstra a priorização dessa região 
de oferta para o modelo. Enquanto demais regiões de oferta apresentaram queda. Em relação à 
demanda, as regiões demandantes, tanto domésticas como internacional, apresentaram aumento 
em seu volume.

No Cenário 2, as regiões que utilizaram das rotas intermodais, como Mato Grosso, aumentaram 
o volume de comercialização. Já regiões como São Paulo e Minas Gerais, as quais utilizaram de rota 
rodoviária direta, tiveram redução no volume de comercialização. 

Através da simulação feita no Cenário 2, pode se observar que a redução de custo nos fretes 
terá reexos diferenciados nas principais regiões produtoras brasileiras. A diferença é consequência 
das condições de infraestrutura e das opções logísticas disponíveis.  

Os Quadros 2 e 3 apresentam os uxos comerciais e as rotas logísticas utilizadas para a 
movimentação do milho nos Cenários 1 e 2. 

No Cenário 1, demonstra que para o mercado doméstico o Estado de Santa Catarina, 
considerado consumidor, recebe o total da produção de milho do Estado do Paraná e uma parcela 
da produção do Estado do Mato Grosso do Sul (em torno de 19,4). Enquanto que a outra parcela 
produzida pelo Estado do Mato Grosso do Sul (cerca de 50,5%) é enviada ao Estado do Rio Grande do 
Sul. Nos dois casos, a produção é escoada através do modal rodoviário (rotas 1 e 2). (QUADRO 2).

Analisando o mercado internacional, o Cenário 1 demonstra que 83,8% da produção do norte 
do Estado do Mato Grosso é enviada ao Japão e 16,2% para a Coréia do Sul, ambos pela da rota 
intermodal (rodohidrovia) com destino ao Porto de Santarém, através da hidrovia do Rio Madeira (rota 
13). Em contraponto, a produção do sudeste do Mato Grosso, em torno de 88% é enviada para Taiwan 
e 12% para a Coréia do Sul, porém ambas através da rota intermodal rodoferroviário via Terminal de 
Transbordo de Rondonópolis, para Porto de Santos (rota 7). E o restante da produção do Estado do 
Mato Grosso do Sul (em torno de 30%), é destinada à Coreia do Sul, enviada através da rota intermodal 
(rodoferroviária) ao Porto de Paranaguá (rota 10). A maior parte da produção do Estado de Goiás, em 
torno de 98%, é enviada ao Irã, e o restante à Taiwan, via modal rodoviário ao Porto de Santos (rota 3). 
As produções dos Estados de Minas Gerais e São Paulo são enviadas à Coréia do Sul e Irã através do 
Porto de Santos, também via modal rodoviário (rota 3). (QUADRO 2)

A Figura 1 ilustra o uxo comercial entra as regiões de oferta e demanda doméstica e demanda 
internacional, demonstrando as rotas ativas pelo modelo no Cenário 1. 

Quadro 2: Fluxos Comerciais por rota de transporte no Cenário 1 (mil toneladas). 

Oferta Demanda 
Rotas8 

R1 R2 R3 R7 R10 R13 

PR SC   3.450,14     

MS SC   585,57     

MS RS 1.524,31      

MT-N Japão       4.061,69 

MT-N Coréia       782,60 

MT-SE Taiwan     2.691,35   

MT-SE Coréia     372,72   

MS Coréia      906,32  

GO Irã    1.764,25    

GO Taiwan    37,76    

MG Coréia    1.993,58    

SP Irã     598,23       
  Cenário 1: 
  Rota rodoviária (unimodal): R1; R2; R3. 
  Rota intermodal: R7, R10; R13. 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2014.  

 
Figura 1. Fluxo comerciais por rota de transporte entre região de oferta e região de demanda, Cenário 1.  
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados de pesquisa (2014). 

Legenda: 
Rota rodoviária Rota intermodal 

 = R1    = R7 

 = R2  = 
R10 

 = R3 = R13 
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Com a redução de 15% nos valores de frete hidroviário e ferroviário, não obteve grandes 
alterações nas regiões produtoras de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná referente a 
movimentação do milho no Cenário 2. Porém, pode se destacar que o Estado de São Paulo passou a 
fornecer o cereal a dois países, Irã (66,6%) e Coréia do Sul (33,4%), e Minas Gerais passou a fornecer 
toda produção do cereal ao Irã, ambos via Porto de Santos pelo modal rodoviário (rota 3). O Estado de 
Goiás, que antes fornecia para Irã e Taiwan, passou a fornecer apenas para a Coréia do Sul, via Porto 
de Santos pela rota intermodal rodoferroviária, através do Terminal de transbordo de São Simão (rota 
8), a qual passa ser competitiva. (QUADRO 3)

A Figura 2 ilustra o uxo comercial entra as regiões de oferta e demanda doméstica e demanda 
internacional, demonstrando as rotas ativas no cenário 2. Comparada a Figura 9, pode-se vericar a 
movimentação dos uxos e o aumento da utilização das rotas intermodais. 

E além das análises feitas acima, pode se observar que no Cenário 1, 50% das rotas para o 
escoamento da produção do milho entre regiões de oferta e regiões de demanda, foi feita através de 
rotas unimodais (rodoviárias), enquanto que as demais rotas intermodais utilizadas, um terço para 
enviar a produção foi movimentada através de rodohidrovia. Em contraponto, no Cenário 2, 60% das 
rotas foram intermodais. Assim, o Cenário 1 movimentou em torno de 53% da produção via rodovias, 
enquanto no Cenário 2, movimentou 56,8% da produção de milho através de rotas intermodais. 

CONCLUSÃO
Com a expansão das fronteiras agrícolas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Brasil 

obteve um grande desempenho na produção agrícola. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
distribuição logística do milho brasileiro e identicar alguns entraves para a melhoria da 
competitividade do produto diante o mercado internacional. 

Nesse contexto, pode se vericar que o país obteve aumento nas exportações do cereal, mas 

Quadro 1: Fluxos Comerciais por rota de transporte no Cenário 2 (mil toneladas). 

Oferta Demanda 
Rotas9 

R1 R2 R3 R7 R8 R10 R13 

PR SC   3.410,47      

MS SC   634,72      

MS RS 1.527,83       

MT-N Japão        4.074,31 

MT-N Coréia        797,65 

MT-SE Taiwan     2.748,63    

MT-SE Coréia     445,37    

MS Coréia       787,58  

GO Coréia      1.849,11   

MG Irã    1.974,57     

SP Irã    394,93     

SP Coréia     198,39         
  Cenário 2:  
Rota rodoviária (unimodal): R1; R2; R3. 
Rota intermodal: R7; R8; R10; R13. 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 
Figura 1. Fluxo comerciais por rota de transporte entre região de oferta e região de demanda, Cenário 2.  
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados de pesquisa (2014). 

 
 
Legenda: 

Rota rodoviária Rota intermodal 

 = R1    = R7 

 = R2 = 
R8 

 = R3  = R10 

  = R13 
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cou explicito as grandes distancias que o milho necessita percorrer para chegar a seu destino, portos 
de exportação, distancias extremamente signicantes e que em sua maioria são através do modal 
rodoviário. Dessa maneira, conclui-se que o escoamento da produção agrícola possui uma grande 
participação para aumento no ganho da competitividade em questão.

Com a aplicação da metodologia, foi possível observar os efeitos das movimentações de uxos 
de milho entre diferentes regiões sobre a ótica de oferta e demanda, com a implementação de um 
possível Cenário, considerando a redução nos custos de fretes ferroviários e hidroviários, pressupondo 
que obras de melhorias na infraestrutura logística brasileira estivessem concluídas. Assim, conrma a 
hipótese de que a intermodalidade contribui com o aumento dos uxos de comercialização e na 
quantidade movimentada. 

Porém, a infraestrutura logística atual, possui implicações diretas nos custos de frete, em especial 
para o modal rodoviário, onde os fretes praticados podem variam nas diferentes regiões em função 
das condições da malha rodoviária, da idade média da frota, e do alto trafego de veículos grandes 
nos centros urbanos. Consequência disso é a oneração excessiva dos bens e produtos movimentados 
no país.  

A intermodalidade é uma solução para se obter a eciência do sistema de transporte, além de 
reduzir custos. A combinação entre os modais é viável desde que respeite a capacidade e as 
especicidades do modal a ser utilizado. No Brasil por consequência da infraestrutura precária e 
deciente não é possível utilizar a capacidade máxima de determinado modal, exemplo das hidrovias, 
que não são totalmente navegáveis, e a pequena quantidade de malha ferroviária.

Com o modelo proposto, que demonstra uma distribuição ótima do volume movimentado e o 
uso da intermodalidade, em especial na região norte do Mato Grosso, os investimentos com a 
infraestrutura logística nacional devem ser levados em consideração pelo poder público. Pode-se 
concluir que somente através da intermodalidade, o Brasil será mais competitivo diante o mercado 
internacional. 

NOTAS
 Termo criado através das iniciais dos estados envolvidos: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
2Também conhecidos como modelo de Equilíbrio Parcial. 
3Ótimo de Pareto: Situação em que os recursos são alocados de tal maneira que nenhuma reordenação 

diferente possa melhorar a situação de qualquer pessoa ou agente econômico sem piorar a situação de 

qualquer outra (SANDRONI, 2008). 
4Condições de Karush-Kuhn-Tucker, também conhecidas por Kuhn-Tucker ou por condições de KKT, são 

condições necessárias para que uma solução de problemas de programação matemática não-linear seja 

ótima, satisfazendo determinadas condições de regularidade. De maneira geral, são uma generalização do 

método dos multiplicadores de Lagrange. (CHIANG, 1982 apud CAETANI, 2014)
5A função de bem-estar representada pela área abaixo da curva da demanda menos a área abaixo da 

curva de oferta. Esta pode ser matematicamente expressa por

6Em casos que envolvam restrições do tipo “igualdade”, porém com mais restrições, o método do multiplicador 

de Lagrange é recomendado (Caixeta-Filho, 2001).
7É importante destacar que o modelo aplicado nesse estudo é restringindo pela demanda, apesar de se ter uma 

oferta de 29.308,98 mil toneladas, a demanda geral é de 16.889,02 mil toneladas. Dessa maneira, o modelo 

satisfaz a demanda, mesmo possuindo uma oferta maior. Ou seja, nesse caso, podem-se ampliar as relações de 

comércio internacional, incluindo outros países demandantes.
8Descrição das rotas e regiões de oferta e demanda, ver ANEXO A
9Descrição das rotas e regiões de oferta e demanda ver ANEXO A
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 ANEXO A 
Quadro 1: Descrição das rotas consideradas no Modelo  

Rota 

Descrição 

Destino Modais de Transporte Ponto de Transbordo 

R1 RS demanda Rodoviário  

R2 SC demanda Rodoviário  

R3 Porto de Santos Rodoviário  

R4 Porto de Paranaguá Rodoviário  

R5 Porto de São Francisco Rodoviário  

R6 Porto Rio Grande Rodoviário  

R7 Porto de Santos Rodoferroviário Terminal ferroviário de Rondonópolis  

R8 Porto de Santos Rodoferroviário Terminal ferroviário de São Simão  

R9 Porto de Vitória Rodoferroviário Terminal ferroviário de Araguari 

R10 Porto de Paranaguá Rodoferroviário Terminal ferroviário de Maringá 

R11 Porto de São Francisco Rodoferroviário Terminal ferroviário de Maringá  

R12 Porto de Rio Grande Rodoferroviário Terminal ferroviário de Cruz Alta 

R13 Porto de Santarém Rodohidroviário Porto hidroviário de Porto Velho 

R14 Porto de Vila do Conde Rodohidroviário Porto hidroviário de Miritituba 

R15 Porto de Itaqui Rodoferroviário Terminal ferroviário de Uruaçu 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados de pesquisa, 2014. 
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RESUMO

Este trabalho propõe esboçar as evoluções das concepções relativas ao 
conceito de valor, na construção da Ciência Econômica; à luz dos trabalhos de 
Louis Dumont e de André Orléan, ressaltarei a historicidade dos diferentes 
conceitos de valor empregados na Ciência Econômica e, a partir da refutação 
da hipótese substancial, mostrarei como é possível explicar as modalidades de 
criação de valor no que concerne às diferentes formas de capital intangível, a 
partir dos exemplos da Economia da Cultura e dos mercados nanceiros. 

Palavras-chave: Valor. Capital intangível. Especulação.  

ABSTRACT

This study aims to sketch the evolution of the different conceptions of value in the 
construction of  Economic Science; from Dumond and Orléan´s works, I will 
highlight the intrinsic historicity of value and consequently refute the substantial 
hypothesis.  I will apply such approach to study the modalities of the creation of 
value in regard to the different forms of intangible, from the examples of Cultural 
Economics and nancial markets. 

Keywords: Value. Intangible Capital. Speculation.
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INTRODUÇÃO

E
ste trabalho propõe esboçar, em termos de História do Pensamento Econômico, as evoluções 
das concepções relativas ao conceito de valor, na construção da Ciência Econômica. À luz dos 
trabalhos de Louis Dumont (1985) e André Orléan (2011), ressaltarei a historicidade dos diferentes 

conceitos de valor empregados na Ciência Econômica: neste sentido, a historicidade se opõe à 
universalidade: o valor não é uma característica intrínseca dos objetos trocados nos mercados, mas 
uma construção histórica e social.

Ilustrarei este mecanismo a partir dos trabalhos pioneiros ligados à Economia da Cultura e 
ressaltarei assim, os limites explicativos dos diferentes conceitos de valor construídos pela Economia.  
Em uma primeira parte, explicitarei os diferentes conceitos de valor construídos pelas diferentes 
escolas de pensamento, e denirei, a este respeito, a hipótese substancial; em uma segunda parte, 
ressaltarei os limites explicativos deste tipo de análise no que diz respeito aos bens intangíveis, proporei 
uma explicação alternativa para explicar essas modalidades de criação de valor, explicação esta, 
intrinsecamente historicista. Em uma terceira parte, estudarei as implicações no que diz respeito à 
dinâmica dos mercados especulativos, e denirei o conceito de economia relacional. 

I)  Valor e Historicidade

1)  . As diferentes concepções do valor

1.1 A Escola Clássica

Desde o século XVIII, com a Fisiocracia, o valor constitui o problema fundamental da Ciência 
Econômica nascente: quais são os elementos que determinam o valor das mercadorias produzidas e 
trocadas nos mercados? A Economia Clássica, que nasce com os Fisiocratas e se desenvolve com 
Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, e com Sraffa e a escola neoricardiana, em 1960, explica o 
valor a partir do trabalho. Além das diferenças entre esses autores, o objeto de estudo é construído a 
partir do trabalho. 

Há dois tipos de justicativas:

i) Adam Smith (1980, Vol I, p. 117) arma, a respeito do paradoxo da água e do diamante, que a 
utilidade não pode ser a causa do valor: a água é um bem essencial para a sobrevivência dos 
homens, tem uma utilidade muito elevada, mas ela não tem valor, no sentido em que ela é um bem 
livre, disponível em abundância, ou seja, não submetido à escassez. Ao contrário, o diamante não 
tem utilidade, é escasso, mas tem um valor elevadíssimo. Assim, a utilidade não pode ser a fonte do 
valor; este argumento parte do pressuposto segundo o qual os bens possuem uma utilidade intrínseca, 
ou seja, apresentam a mesma utilidade para todos os agentes econômicos; esta concepção será 
rejeitada pela economia neoclássica que utiliza a teoria do valor subjetivo. 

ii)  Adam Smith, Ricardo e Marx reconhecem o fato que o jogo da oferta e da demanda não 
tem condições de explicar o valor. A posição de Marx é signicativa: o jogo da oferta e da demanda é 
“indeterminado” em função da ausência de uma relação de causalidade: há  “Determinação dos 
preços pela oferta e pela demanda e também da oferta e da demanda pelos preços” (MARX, 1976, 
Livro III, p. 205) Assim, o jogo da oferta e da demanda explica apenas o desvio momentâneo entre os 
preços de mercado, ou seja, os preços reais observados,  e o preço  natural (natural price  na 
terminologia de  Smith e Ricardo); por outro lado,  à medida que o mercado for concorrencial, os 
preços de mercado convergem para a posição de longo prazo representado pelos preços naturais. O 
preço natural representa o valor que os preços reais alcançam no longo prazo; o preço natural 
representa o regulador a partir do qual os preços reais vão gravitar. Para a Economia Clássica, o 
trabalho determina esses preços. 

Nos “Princípios de Economia Política e de Tributação”, Ricardo arma que a teoria do trabalho 
se aplica apenas aos bens cuja oferta pode ser aumentada a partir do aumento da quantidade de 
trabalho aplicado na sua produção: certos bens como objetos de arte, e vinhos raros (1982, p. 44) 
escapam a esta regra e seu valor é determinado apenas a partir de sua escassez.  

Para a Escola Clássica, o trabalho constitui o determinante do valor das mercadorias e o 
regulador de mercado: o preço é determinado a partir dos custos diretos e indiretos em trabalho. 

1.2 A Economia neoclássica: o valor utilidade

A teoria do valor utilidade, baseada na utilidade subjetiva, constitui uma explicação 
alternativa em relação à teoria do valor trabalho: a partir dos escritos dos lósofos utilitaristas (Mill, 
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Jevons, Menger), desenvolve-se uma teoria do valor utilidade fundada sobre a subjetividade do 
agente econômico: as preferências são xas e exógenas, e, por natureza, subjetivas.  Tal concepção 
permite elucidar o paradoxo da água e do diamante: a utilidade subjetiva do diamante pode ser 
superior àquela da água, em função desta dimensão subjetiva. 

O Homos Economicus é racional à medida que ele maximiza sua utilidade total, minimizando as 
dores e maximizando os prazeres: o consumidor maximiza a utilidade que resulta de seu consumo, o 
capitalista maximiza seu lucro.  A maximização se dá na margem: o consumidor maximizará sua 
utilidade total quando a utilidade propiciada pela última unidade consumida de um bem ou um 
serviço será igual à desutilidade necessária para obter esta última unidade.  Da mesma maneira, o 
capitalista maximiza seu lucro quando seu custo marginal se torna igual à sua receita marginal. 

Em nível agregado, quando as condições de concorrência pura e perfeita são vericadas, o 
sistema alcança, naturalmente, uma situação do ótimo, o chamado ótimo de Pareto.  Este 
mecanismo é efetivado a partir do momento que as seguintes condições são vericadas:

(a) As preferências expressam as escolhas subjetivas dos indivíduos, e essas escolhas são 
determinadas individualmente, sem relações com os outros agentes (ORLÉAN, 2011, p. 58). Esta 
característica é incompatível com os comportamentos estratégicos, ou seja, com a generalização da 
interdependência dos agentes. Os preços traduzem assim a intensidade da necessidade: se, para um 
preço alto, o consumidor resolve comprar o bem, isto signica que a utilidade propiciada pela sua 
compra será pelo menos tão intensa quanto o esforço necessário para adquirir este bem. 

(b) O postulado de homogeneidade é vericado: o preço resume a totalidade da informação 
necessária para os agentes poderem avaliar, ex-ante, a utilidade.  A qualidade determina o preço 
(HERSCOVICI, 2012): a um preço alto corresponde, sistematicamente, uma qualidade alta também. 
Não há incerteza no que diz respeito à qualidade, nem no que diz respeito à possibilidade de avaliar, 
ex-ante, a utilidade. À medida que a utilidade marginal é decrescente, no que concerne a um bem 
homogêneo, os consumidores vão obrigatoriamente diversicar sua cesta de consumo para 
maximizar sua utilidade total.  

A HIPÓTESE SUBSTANCIAL
As diferenças entre as concepções relativas aos determinantes do valor correspondem à 

construção de objetos de estudo totalmente diferentes: essas escolhas correspondem à construção 
do núcleo duro de cada programa de pesquisa cientíco (LAKATOS, 1970); são critérios aceitos pela 
comunidade cientíca e não passíveis de comprovação cientíca. Esta escolha é, por natureza, 
subjetiva.   

Não obstante, essas duas escolas compartilham um mesmo pressuposto: a hipótese 
1

substancial .O pressuposto comum a essas duas escolas consiste no fato de reconhecer, 
implicitamente, que, independentemente das dimensões sociais e simbólicas, antes de serem 
trocadas no mercado, as mercadorias já possuem um valor econômico determinado pelo trabalho 
ou pela utilidade. 

2.1 A Economia Clássica

A teoria do trabalho comandado elaborada por Smith (1980, vol. I, p. 117) se dene da seguinte 
maneira: 

“[...] o valor de qualquer mercadoria, para a pessoa que a possui e não intenciona usá-
la ou consumí-la, mas sim trocá-la por outras mercadorias, é igual à quantidade de 
trabalho que ela lhe permite comprar ou dominar. O trabalho constitui, pois, a 
verdadeira medida do valor de troca de todos os bens.” (Idem, p. 119).

 
Esta teoria é construída a partir dos seguintes pressupostos:

i) Smith dene o valor de troca a partir de duas dimensões (DUMONT, 1985, p. 225): o valor de 
uma mercadoria A é determinado pela quantidade de trabalho que é possível “comandar” trocando 
A por B. 

De um ponto puramente lógico, isto implica que o valor de B seja determinado pelo trabalho 
necessário para sua produção. Por outro lado, o valor de A só se expressa no ato da troca. Assim, Smith 
dene o valor de troca das mercadorias na produção e, simultaneamente, na troca (Idem): a 
quantidade de trabalho necessária para produzir uma determinada mercadoria só pode comprar 
uma outra quantidade de trabalho no ato da troca, ou seja, no mercado. O valor de troca de A só 
pode se expressar na troca no mercado, pela quantidade de trabalho embutida em B; o trabalho 
como determinante do valor de troca das mercadorias, só pode se concretizar no ato da troca no 
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mercado. 
A produção é intrinsecamente ligada à troca. Segundo Smith, esta propensão natural à troca 

constitui o invariante de qualquer sociedade humana, da mais “rude” à mais avançada (SMITH, op. 
cit, p. 147). 

 ii)  As premissas do que Orléan (2011) chama de hipótese substancial já estão presentes: (a) O 
valor é determinado pelo trabalho e constitui a substância comum ao conjunto das mercadorias (b) 
As dimensões “subjetivas” e “relacionais” são totalmente alheias à essas modalidades de 
determinação do valor (DUMONT, 1985, p. 128). O valor constitui uma propriedade inerente às 
mercadorias, e corresponde à uma determinação objetiva de seu valor de troca. O valor de troca se 
dene a partir de uma relação entre os objetos materiais, e não mais entre os homens.  Conforme 
mostrarei na terceira parte deste trabalho, as análises de Keynes, de Stiglitz e de Orléan, reabilitam 
esta dimensão relacional. 

Adam Smith vai universalizar a lógica da troca a partir do exemplo “ingênuo” das sociedades 
“primitivas”, e fornecer os elementos fundamentais a partir dos quais a hipótese substancial se 
desenvolve na Ciência Econômica: “ (...) sua preocupação consistia em estabelecer que o trabalho é 
a substância do valor (...) ele desconecta completamente o “valor” de seu contexto social, a partir do 
homem isolado da natureza (...)” (DUMONT, 1985, p. 228).

Adam Smith universaliza assim características que são especícas ao capitalismo. Marx, ao 
contrário, historiciza a análise, mostrando que o trabalho abstrato, ou seja, o trabalho socialmente 
necessário, é a substância do valor no sistema capitalista. 

Não obstante, aparecem certas ambigüidades na argumentação desenvolvida por Marx:
i) Marx reconhece que o valor de uso é “natural”, ou seja, universal: a utilidade é determinada 

“(...) pelas propriedades do corpo das mercadorias (...)” (1976, Livro I, p. 44) e “ (...) não expressa 
relação social de produção” (1972,  p.8).  Refuto esta hipótese: a utilidade dos bens materiais e 
imateriais não é natural, mas essencialmente social e histórica. A análise de Bourdieu (1979), por 
exemplo, mostra claramente que esta utilidade (os “gostos”) é determinada socialmente, pela 
própria lógica dos campos sociais, e pelo jogo de distinção que lhe é próprio.

ii) Por outro lado, Marx parte da hipótese segundo a qual o valor de troca é determinado a partir 
do trabalho social (ou trabalho abstrato). Não obstante, o problema consiste em estudar as 
modalidades de transformação dos trabalhos individuais em trabalho social: quando há 
generalização das mercadorias, a socialização dos trabalhos individuais se expressa principalmente 
pelo trabalho abstrato (1976, op. cit., p. 75).  Esta modalidade de socialização dos trabalhos 
individuais “(...) adquire por isto mesmo um caráter histórico, aquele de um modo de produção social 
especíco”.  (Idem, o grifo é meu). 

Não obstante, a dimensão histórica da análise é limitada, pelo fato de assimilar o capitalismo à 
generalização da mercadoria: assim, o vetor principal de socialização dos trabalhos individuais é 
obrigatoriamente o trabalho abstrato incorporado nas mercadorias. Esta análise remete à denição 
do modo de produção capitalista; para Marx, este se dene a partir da generalização da mercadoria 
e, consequentemente, do trabalho abstrato como modalidade de socialização dos trabalhos 
individuais. 

Marx assimila o capitalismo a um modo de produção essencialmente industrial. Ele reconhece 
o fato que a substância dos bens trocados no mercado é o trabalho abstrato: “torna-se óbvio que não 
é a troca que determina a quantidade de valor de uma mercadoria, mas, o contrário, a quantidade 
de valor que determina a troca” (1976, Livre I, p. 69). 

Para Braudel (1985), ao contrário, o capitalismo não se dene em função da generalização da 
produção industrial, mas pela existência de uma superestrutura especíca. Neste caso, a lógica 
mercantil pode se desenvolver fora a forma mercadoria, pela extensão da lógica de mercado para 
várias áreas da produção social. Em outras palavras, a socialização dos trabalhos individuais se 
implementa a partir de sua validação no mercado, a partir da forma preço. Há outras modalidades 
de socialização do trabalho que não estão ligadas à forma mercadoria: (a) certos bens têm um 
preço, ou seja, são negociados no mercado, mas sua valorização não se explica a partir da 
quantidade de trabalho abstrato necessária para sua produção: a terra, os títulos nanceiros e as 
obras de arte, por exemplo (b) isto salienta a autonomia da forma preço em relação ao valor, à 
medida que a forma preço pode deixar de expressar qualquer relação com a quantidade de 
trabalho abstrato.

Assim, a historicidade da análise de Marx é limitada pelo fato dele denir, implicitamente, o 
capitalismo pela generalização da mercadoria; mesmo no capitalismo, se todo trabalho abstrato é 
trabalho social, nem todo trabalho social é trabalho abstrato (RUBIN, 1980, p. 155). Da mesma maneira 
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que os produtos culturais, os diferentes tipos de capital intangível se valorizam a partir de trabalhos 
especícos; a socialização se implementa em função dessas especicidades. O desenvolvimento dos 
diferentes regimes de propriedade intelectual expressa essas modicações: eles têm por objetivo 
remunerar o produto desses trabalhos altamente especícos, a partir da renda de monopólio que 
esses direitos permitem auferir. Esta modalidade de remuneração do trabalho corresponde ao 
desenvolvimento de todas as formas de capital intangível, e é diferente do salário.   

2.2. Os limites históricos da lei do valor trabalho 

O conceito de mercadoria se relaciona com a criação de valor, e permite assim denir a 
dicotomia (estabelecida pelo conjunto da economia clássica) entre trabalho produtivo e trabalho 
improdutivo. A partir de tal perspectiva, as produções imateriais são improdutivas (por exemplo, o 
trabalho do professor citado por Adam Smith, op, cit) pelo fato delas não corresponderem à criação 
de valor, em relação a uma forma historicamente determinada. 

O desenvolvimento das diferentes formas de capital intangível e, de um modo mais geral, da 
economia imaterial, se traduz por modicações radicais no que diz respeito às modalidades de 
criação do valor. Por outro lado, boa parte das produções imateriais se caracteriza pela ausência de 
relação entre os custos de produção e os preços, ou as receitas, e, consequentemente, pelo caráter 
aleatório de sua valorização econômica; esta valorização não depende das quantidades de 
trabalho necessárias sua produção. 

Várias armações de Marx ressaltam que ele era consciente dos limites da teoria do valor 
trabalho. Nos Grundrisse, por exemplo, a respeito da grande indústria e do Intellect Geral, ele arma 
que: 

 “[...] o que aparece como a grande coluna de sustentação da produção e da riqueza 
não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa nem o tempo que ele 
trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral [...] em suma o 
desenvolvimento do indivíduo social. O roubo de tempo alheio, sobre o qual a riqueza 
atual se baseia, aparece como um fundamento miserável em comparação com este 
novo fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria. Tão logo o 
trabalho na sua forma imediata deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de 
trabalho deixa, e tem que deixar de ser a sua medida [...] (MARX, 2011, p. 588).

Primeiramente, Marx ressalta os limites da teoria do valor trabalho a partir do surgimento de um 
trabalhador intelectual coletivo (MARX, 1989) que explicaria o progresso técnico contínuo produzido 
pelo capitalismo. Além de determinado valor crítico, as evoluções quantitativas se traduzem por 
modicações estruturais, ou seja, por modicações qualitativas (VERCELLI, 1985): os ganhos de 
produtividade do trabalho social gerados pelo progresso técnico são tais que eles deixam de explicar 
o valor. 

O capitalismo pós-industrial pode ser concebido como a fase avançada do capitalismo, fase 
durante a qual o general intellect se manifesta pela produção de bens e ativos intangíveis.  Se o 
trabalho abstrato deixa de ser a fonte da riqueza, quais são os determinantes do valor? Os elementos 
de resposta se relacionam diretamente com modicações radicais no que diz respeito às 
modalidades de criação do valor, às modalidades de socialização dos trabalhos individuais e à 
natureza do capital. 

2.3 A Escola neoclássica

No que diz respeito à Economia Neoclássica, as diferentes hipóteses adotadas fazem com que 
o Homos Economicus maximize sua utilidade a partir de duas variáveis: as quantidades e os preços. De 
fato, as preferências dos agentes são xas e exógenas; o individualismo metodológico implica que as 
interações entre os diferentes agentes sejam ignoradas. Finalmente, o postulado de homogeneidade 
permite resolver o problema da qualidade: o preço é um indicador conável em relação a esta 
qualidade.

A partir da análise de Lancaster (apud ORLÉAN, 2011, p. 61 e 62), é possível armar que as 
características dos bens são as mesmas para todos os consumidores. A qualidade é dada: cada 
consumidor escolhe uma cesta de bens em função de suas preferências subjetivas, exógenas e 
constantes.   A determinação da utilidade é objetiva: a dimensão subjetiva se traduz pelo fato das 
escolhas dos consumidores serem diferentes, “(...) de tal maneira que o elemento pessoal se relaciona 
apenas com a escolha das características, e não com a alocação das características dos bens”.  
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(LANCASTER, apud. ORLÉAN 2011, p. 62): não há incerteza no que diz respeito às qualidades.
Esta hipótese constitui um dos pilares da economia neoclássica: trata-se de denir as 

características objetivas dos bens independentemente de qualquer consideração social, econômica 
e histórica (ORLÉAN, 2011, p. 87). Trata-se de denir o valor intrínseco desses bens, em suas dimensões 
quantitativas e qualitativas. Este valor é um ”fato objetivo” e, como tal, ele é denido 
independentemente de qualquer tipo de relação social, o que Orléan chama de hipótese de 
nomenclatura (2011, p. 87).

Apesar das diferenças e das incompatibilidades entre essas duas escolas, elas compartilham 
uma hipótese comum. Os bens possuem um valor intrínseco e universal: o trabalho na teoria clássica, 
ou a utilidade subjetiva, para a teoria neoclássica. Essas duas explicações negam assim a dimensão 
histórica e social, e consequentemente relativa, do valor dos bens, para armar, ao contrário, a 
universalidade deste valor: é a hipótese substancial. A tese desenvolvida neste trabalho, ao contrário, 
ressalta os limites das análises que utilizam esta hipótese, e pretende ressaltar a historicidade do valor e 
suas modicações no próprio sistema capitalista.  

II -  DA HIPÓTESE SUBSTANCIAL AO VALOR AUTORREFERENCIAL E À ECONOMIA 
RELACIONAL

1) As premissas: a Economia da Cultura

A Economia da Cultura ilustra perfeitamente esta problemática e ressalta a historicidade das 
teorias do valor. 

1.1. Os limites das Escolas Clássica e Neoclássica

No que diz respeito à Economia Clássica, é possível armar que a teoria do valor trabalho, nas 
suas diferentes vertentes, não tem condições de explicar o valor desses bens, e isto pelas seguintes 
razões:

i) A valorização econômica se efetua a partir do trabalho concreto, ou seja, especico, 
aplicado na produção.  Assim, não existem relações entre os custos em trabalho e as receitas 
auferidas.  A análise sociológica é imprescindível: ela permite explicitar as modalidades de 
acumulação do capital simbólico (BOURDIEU, 1977) e mostra assim como se cria, socialmente, a 
escassez desses produtos. Não existe nenhum preço regulador a partir do qual os preços de mercado 
vão gravitar: o preço é unicamente determinado a partir da escassez socialmente construída, e esta 
economia é altamente especulativa.

ii) À medida que não existe valor fundamental, a valorização é aleatória. O paradoxo de Van 
Gogh (HERSCOVICI, 2008) caracteriza este tipo de economia: este pintor não vendeu um quadro 
quando era vivo, enquanto, atualmente, suas obras são negociadas a preços altíssimos. 

A economia neoclássica não fornece os elementos necessários para poder explicar o valor 
desses bens, isto em função dos seguintes elementos:

- A acumulação do capital simbólico se explica a partir de uma lógica de diferenciação, tanto 
2

no que diz respeito à oferta quanto à demanda ; esta lógica é incompatível com o individualismo 
metodológico e com o fato das preferências dos agentes serem exógenas e xas.

- Obviamente, a hipótese de homogeneidade dos bens não é vericada: o preço não tem 
condições de fornecer todas as informações relativas à qualidade. A avaliação desta qualidade 
depende diretamente de uma série de variáveis sociais que determinam as categorias de percepção 
dos agentes; não há homogeneidade dos agentes e a informação não é unidimensional, ou seja, não 
apresenta a mesma utilidade para todos os agentes.

É interessante ressaltar assim os limites explicativos da Ciência Econômica, tanto clássica 
quanto neoclássica, no que diz respeito à determinação do valor desses bens e serviços; tais limites 
provêm da hipótese substancial que as sustenta. 

1.2 A contribuição da Economia da Cultura

Os primeiros trabalhos de Economia da Cultura (BAUMOL, 1967, BAUMOL AND BOWEN, 1968, 
LEROY, 1980, HERSCOVICI, 1994) foram realizados durante o período fordista, o qual se caracterizava 
pela primazia da produção industrial: neste momento, o setor das produções culturais e, de um modo 
mais geral, das produções simbólicas, apresentava especicidades econômicas, e não assumia uma 
função na lógica global de acumulação do capital. Hoje, no que é possível chamar de período pós-
fordista, essas especicidades estão se generalizando para o conjunto das atividades econômicas. Se 
o fordismo se caracterizava pela industrialização limitada da Cultura e das produções simbólicas, o 
pós-fordismo se caracteriza pela “desmaterialização” do conjunto da produção social.
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Uma parte cada vez mais importante dos ativos das empresas é constituída por diferentes 
formas de capital intangível: direitos de propriedade intelectual, patentes, marcas, etc. Por outro 
lado, a economia da informação, na linha dos trabalhos de Akerlof (1970), Grossman e Stiglitz (1976, 
1980) e a nova economia institucional (WILLIAMSON, 2002), ressaltam os mecanismos de 
heterogeneização dos bens, dos fatores de produção e dos agentes econômicos: Williamson  
considera que, em certas situações, o trabalho é um ativo especíco (2002), e Stiglitz e Grossman 
(1976, 1980) mostram que a heterogeneidade dos consumidores (a partir da distinção entre 
informados e não informados) se traduz por uma heterogeneidade da avaliação da qualidade, e 

3
pelo desenvolvimento dos comportamentos oportunistas . 

Conforme arma Orléan (2011, p. 22), a economia torna-se relacional; ela depende 
diretamente das relações interpessoais, e não mais das quantidades. A hipótese de homogeneidade 
não é mais respeitada, e está havendo incerteza crescente no que diz respeito a esta qualidade. De 
fato, as matrizes clássica e neoclássica raciocinam a partir de um conjunto de bens e de fatores de 
produção homogêneos; neste sentido, elas universalizam as características do capitalismo industrial.  
A ruptura necessária consiste em abandonar esta hipótese de homogeneidade: a economia das 
magnitudes tem que ser substituída pela economia das relações (op. cit., p. 22); nesta, a qualidade, 
ou seja, a utilidade dos bens depende diretamente do comportamento dos diferentes agentes que 
oferecem esses bens. Esta lógica não se explica a partir dos custos em trabalho, nem a partir da 
utilidade, na sua versão neoclássica: a qualidade não é dada, nem constante, e os agentes 
desenvolvem comportamentos estratégicos a partir da generalização dessas relações de 
interdependência. 

2) Da Economia da Cultura à Economia dos bens intangíveis. 
2.1 O valor autorreferencial

O valor depende diretamente das convenções vigentes: a moda, o capital simbólico 
acumulado pelos diferentes produtores culturais (BOURDIEU, 1977), o poder das marcas, etc... Essas 
convenções são regras, normas sociais, Habitus, no sentido denido por Bourdieu (1979); são 
construções sociais que orientam as crenças dos indivíduos, que organizam sua percepção, que 
guiam sua compreensão e que permitem elaborar suas expectativas. Trata-se da refutação da 
hipótese substancial. 

O sistema entra em crise quando determinada convenção deixa de funcionar para ser 
substituída por outra: o aparecimento de uma nova geração artística que gera uma desclassicação 
das escolas artísticas (BOURDIEU, 1977), e que corresponde à uma modicação do poder simbólico no 
seio do campo de produção - a inovação schumpeteriana que gera um processo de destruição 
criadora, as tendências altistas no caso de um mercado especulativo. Neste último caso, a bolha 
especulativa estoura quando a convenção utilizada até agora deixa de ser socialmente legitimada. 

Qual é o valor de uma obra de arte, qual é o valor de uma patente ou de determinados Direitos 
de Propriedade Intelectuais?  Em função do caráter aleatório da valorização deste tipo de capitais, 
não é possível denir “objetivamente” este valor; este depende da convenção vigente no período 
considerado.  

Este mecanismo pode ser aplicado a vários outros tipos de mercado pelos quais não é possível 
determinar um valor fundamental dos bens e dos capitais, o que corresponde exatamente aos 
mercados ligados às diferentes formas de capital intangível.  Este mecanismo foi esboçado por 
Keynes, na “Teoria Geral do emprego, dos juros e da moeda” (TG, 1980), a partir da metáfora do 
concurso de beleza, para explicar a dinâmica da especulação nanceira.

 “O investimento por parte dos prossionais pode ser comparado aos concursos 
organizados pelos jornais, onde os participantes têm de escolher os seis rostos mais belos 
entre uma centena de fotograas, ganhando o prêmio o competidor cuja seleção 
corresponda, mais aproximadamente, à média dos competidores em conjunto; assim, 
cada concorrente deverá escolher não os rostos que ele próprio considere mais bonitos, 
mas os que lhe parecem mais próprios a reunir as preferências dos outros concorrentes, 
os quais encaram o problema do mesmo ponto de vista. Não se trata de escolher os 
rostos que, no entender de cada um, são realmente os mais lindos, nem mesmo aqueles 
que a opinião geral considere realmente como tais. Alcançamos o terceiro grau, no 
qual empregamos a nossa inteligência em antecipar o que a opinião geral espera que 
seja a opinião geral. E há pessoas, segundo creio, que vão até o quarto e o quinto grau, 
ou mais longe ainda” (p.129). 

Cada agente pode elaborar expectativas relativas ao valor intrínseco do título nanceiro, e 
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determinar assim seu valor fundamental (o rosto que ele acha mais bonito). Não obstante, não existe 
nenhum mecanismo automático a partir do qual o mercado valida esta expectativa particular; o que 
o mercado vai validar é o produto das expectativas do conjunto dos agentes. Se chamarmos crença 
de primeiro grau as expectativas dos agentes a respeito do rosto que ele acha realmente mais bonito, 
e crenças de segundo grau o que o agente acha que o mercado vai eleger como sendo o rosto mais 
bonito, é possível armar que o agente que consegue auferir os maiores ganhos é aquele que 

4
consegue prever melhor quais serão as preferências da maioria dos participantes neste mercado . Se 
cada agente elabora suas expectativas deste modo, o mercado validará as expectativas relativas às 
expectativas relativas às expectativas da maioria dos agentes: trata-se de “(...) antecipar o que a 
opinião geral espera que seja a opinião geral”. (TG, 1980, p. 129); é uma crença de terceiro grau. 

O mecanismo é relativamente complexo, à medida que as expectativas (ou crenças) dos 
agentes não são homogêneas; a realidade de um mercado concreto implica, ao contrário, que haja 
uma divergência no que concerne às expectativas dos agentes. Em um mercado especulativo, para 
que as trocas sejam efetivamente realizadas, é preciso que certos agentes prevejam uma queda do 
valor dos títulos para vendê-los, enquanto outros prevejam uma alta deste valor, para querer comprá-
los.  Não obstante, a opinião geral indicará a tendência efetiva: uma queda ou um aumento do valor 
desses títulos. 

Trata-se de uma denição autorreferencial do valor: o valor efetivamente validado pelo 
mercado é aquele que a maioria dos participantes acha que vai ser. É um caso típico de 
autorrealização das profecias (de terceiro grau). Não há um valor constante que o mercado vai 
validar, no longo prazo, mas o valor efetivo é o produto dessas interações, das modalidades de 
elaboração das expectativas dos agentes e dos comportamentos miméticos. Ele é relativamente 
estável quando vigora uma convenção, e se modica na ausência de tal convenção. O valor não é 
imanente, ele é criado e modicado a partir dessas modalidades de elaboração das expectativas ou 
das crenças.  

Este mecanismo autorreferencial pode ser ilustrado a partir do seguinte exemplo: os resultados 
de determinadas medidas, em termos de política econômica e/ou monetária, dependem dos 
modelos utilizados pelos agentes para elaborarem suas expectativas. À medida que se trata de 
dinâmicas autorreferenciais, uma determinada política econômica terá o efeito desejado se os 
agentes esperam que ela tenha esses efeitos. Em outras palavras, os resultados de uma determinada 
política serão keynesianos (ou neoclássicos) se os agentes utilizam um referencial keynesiano (ou 
neoclássico) para elaborarem suas expectativas (NAERY AND STIGLITZ, 1983).

As bolhas especulativas, mais especicamente aquelas que apareceram em 2000, a respeito 
dos títulos das empresas “ponto com”, podem ser analisadas a partir desta perspectiva. Essas 
empresas conheciam um décit de exploração importante: não obstante, houve uma valorização 
importante desses títulos nanceiros.  Já que o valor não é mais denido em função de parâmetros 
xos, mas em função dessas expectativas autorrealizadas, pode criar-se um processo cumulativo a 
partir de uma convenção altista; esta convenção se traduz pelo fato que, durante o período 
considerado, as expectativas vão no sentido de um aumento deste valor, e reete a “opinião geral “ 
do mercado. À medida que não existe um valor fundamental para esses ativos, não existe um 
regulador de longo prazo que limite os desvios representados pela bolha especulativa. Este 
movimento permite manter a liquidez dos títulos e o movimento especulativo. 

Contrariamente à hipótese substancial, o preço não reete o valor intrínseco dos bens e dos 
capitais, porque tal valor não existe “objetivamente”; ao contrário, os preços criam o valor em função 
do jogo de formação das expectativas dos agentes, e de seu caráter autorrealizador. Não existe, de 
antemão, um valor intrínseco exógeno, denido fora do mercado e ex-ante, que determina os preços; 
o valor é determinado ex-post, a partir da relação existente entre os preços e o comportamento dos 
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agentes . No mercado, há uma determinação endógena do valor. Esta análise é profundamente 
diferente daquelas realizadas em termos de bolhas especulativas com expectativas racionais: ela 
nega a possibilidade de determinar o valor fundamental do título nanceiro. Consequentemente, não 
é possível medir os desvios do valor de mercado em relação a este valor fundamental. 

Esta análise ressalta as dimensões intrinsecamente sociais e históricas que tornam possível o 
funcionamento dos mercados concretos. Contrariamente à concepção neoclássica, os mercados 
não podem ser concebidos como espaços “socialmente vazios” no seio dos quais os agentes 
maximizam funções individuais de utilidade ou de lucro; o mercado é um espaço social e histórico 
onde o valor se cria a partir de determinadas convenções sociais.
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2.2 A historicidade do valor

Finalmente, a refutação da hipótese substancial permite ressaltar a historicidade do conceito 
de valor, e isto pelas seguintes razões: (a) não é possível universalizar o mercado e atribuir à propensão 

6
à troca esta dimensão universal que, de um ponto antropológico e histórico, ela não tem  (b) se o 
valor é o produto de determinadas relações sociais, a permanência histórica das modalidades de 
criação de valor implica na perenidade de determinadas relações sociais, o que os trabalhos de 
história e de antropologia econômica refutam (DUMONT, 1985).  

Na ausência de relações sociais estáveis, a dinâmica de mercado se caracteriza por uma 
instabilidade forte, o que coloca o problema da mensuração do capital; quanto maior o prazo 
considerado, maiores as variações de seu valor, e mais difícil qualquer tentativa de valorização 
intertemporal. É por esta razão que boa parte da teoria econômica adota a hipótese substancial: é a 
condição necessária e suciente para que seja possível medir as quantidades de capital agregadas e 
suas evoluções temporais. Não obstante, para isto, é preciso negar qualquer forma de historicismo; é 
apenas a este preço que é possível praticar o “formalismo econômico”.   

III - O CONCEITO DE ECONOMIA RELACIONAL

1) Uma análise da dinâmica especulativa
1.1 O mecanismo geral

A partir dos resultados de Grossman e Stiglitz (1976, 1980), ou seja, a partir das assimetrias de 
informação entre os diferentes agentes, é possível fornecer a seguinte explicação da dinâmica 
especulativa: (a) em um primeiro momento, os agentes informados compram o título nanceiro que 
apresenta um retorno elevado; (b) em um segundo tempo, este aumento da demanda gera um 
aumento dos preços. Os agentes não informados interpretam este aumento dos preços como um 
aumento da segurança propiciada pelo título, e sua demanda aumenta; ao contrário, a demanda 

7dos agentes informados diminui, em função do aumento dos preços .
O processo se torna cumulativo a partir do momento que o aumento da demanda dos agentes 

não informados é superior à queda da demanda dos informados; tais condições são vericadas 
quando a maior parte da população é não informada, e/ou quando o custo da informação é 
elevado (GROSSMAN AND STIGLITZ, 1980).  

Essas assimetrias da informação explicam os ganhos diferenciais realizados pelos agentes 
informados, a partir das externalidades criadas pelos agentes não informados. Os informados realizam 
ganhos diferenciais pelo fato deles comprarem o título quando seu valor está baixo, e revendê-lo 
quando seu valor ainda não caiu. A mais-valia nanceira realizada pelos informados se explica a partir 
do comportamento dos agentes não informados, ou seja, a partir do aumento da demanda global 
devido ao aumento da demanda dos não informados: “(...) the informed, on average, buy securities 
when they are “underpriced” and sell them when they are”overpriced” (relative to what they would 
have been if information were equalized). ” (Idem, p. 394). Os agentes não informados são 
prejudicados: eles compram o título quando seu valor já aumentou, e o vendem quando seu valor já 
diminuiu. 

Esta interpretação mostra nitidamente que o valor dos títulos nanceiros é determinado 
endogenamente, a partir das relações que se estabelecem, no mercado, entre os diferentes agentes.  
O processo cíclico ocorre da seguinte maneira:

Na fase ascendente, temos a seguinte relação de causalidade:
D   p     D  et D .it t+1 nit+1 it+1

(D e p representam, respectivamente, a demanda e os preços, t o índice temporal, e i e ni se 
relacionam com os agentes informados e os não informados)  

Se o aumento da demanda dos agentes não informados for superior à queda da demanda dos 
agentes informados, o processo se torna cumulativo, e aparece assim uma convenção « altista ».  

A fase recessiva se caracteriza pelos seguintes encadeamentos; quando os agentes não 
informados percebem seu erro, eles modicam suas expectativas, o que se traduz por uma queda de 
Dni:

D     p   D  et Dnit t+1 nit+1 it+1

Se a queda da demanda dos agentes não informados for maior que o aumento da demanda 
dos agentes informados, o processo se torna cumulativo. 

É preciso estabelecer um paralelo entre este modelo e a parábola do concurso de beleza de 
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Keynes: os comportamentos miméticos ligados à “opinião geral” determinam o valor de mercado. 
Esses comportamentos se relacionam obviamente com os agentes não informados, à medida que 
são eles que determinam o movimento na alta ou na baixa do ciclo nanceiro: o valor é o produto 
dessas relações interindividuais e das assimetrias da informação a partir das quais elas atuam.

Segundo Keynes, os ganhos são realizados pelos agentes que conseguem prever as evoluções 
do comportamento da maior parte dos agentes que atuam no mercado: trata-se de “(...) adivinhar 
pouco antes do grande público as mudanças futuras da base convencional de avaliação”. (TG, p. 
170). O grande público  pode ser assimilado aos “pequenos poupadores”, não consegue prever essas 
mudanças, e sofre assim um prejuízo. A convenção « altista » ou « baixista” é autorreferencial: não 
obstante, o componente cumulativo é limitado quando os agentes não informados percebem seu 
erro e modicam suas expectativas. 

Finalmente, esta análise mostra porque a existência “concreta” de um mercado implica que 
haja heterogeneidade dos agentes econômicos (TG, p. 141 e 142, ARROW, 1986, p. 394, GROSSMAN 
AND STIGLITZ 1980, p. 402); esta heterogeneidade se relaciona com as “crenças” dos agentes, as 
modalidades de elaboração de suas expectativas, e a maneira como eles interpretam uma mesma 
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informação. Um mercado que se caracteriza pela homogeneidade dos agentes  é obrigatoriamente 
restrito: à medida que os agentes elaboram expectativas semelhantes, o volume das trocas será 
particularmente fraco, o que pode levar ao desaparecimento daquele mercado.

1.2 A reversão de tendência

A partir do momento em que refutamos a hipótese substancial, como é possível fornecer uma 
explicação endógena da reversão de tendência, ou seja, da alternância entre fases de expansão e 
de recessão? Se o valor é autorreferencial, como explicar os limites e a existência de turning points 
(HARRIBEY, 2015)?  

i) As análises “substancialistas” explicam esses limites a partir do desvio avaliado a partir desses 
valores fundamentais; é desta maneira que procedem os estudos das bolhas especulativas em termos 
de expectativas racionais. A crise e a reversão de tendência constituem a manifestação patente da 
compatibilização inevitável entre o valor de mercado e o valor fundamental do título nanceiro. Não 
obstante, este tipo de explicação parte do princípio segundo o qual existe um valor fundamental.  

ii) Mas é igualmente possível fornecer uma resposta no âmbito da tese defendida neste 
trabalho: quando os agentes não informados realizam, com um certo atraso, que o comportamento 
dos agentes informados se modicou, eles modicam suas expectativas, o que provoca uma reversão 
de tendência. 

Esta interpretação permite denir com maior precisão os conceitos de assimetrias de 
informação e de opacidade dos preços. Não se trata de ocultar informações porque, neste caso, não 
haveria como explicar a existência do ciclo nanceiro, mas sim de introduzir defasagens (lags) entre os 
diferentes grupos de agentes: essas defasagens são o resultado das assimetrias da informação, e 
explicam os ganhos realizados pelos agentes informados. 

2) A hipótese de nomenclatura 

Na economia neoclássica, a qualidade é determinada objetivamente a partir da hipótese de 
homogeneidade. Esta hipótese constitui um dos pilares da economia neoclássica: trata-se  de denir 
as características objetivas dos bens independentemente de qualquer consideração social, 
econômica e histórica, o que Orléan chama de hipótese de nomenclatura (op. cit., p. 87). Trata-se de 
denir o valor intrínseco desses bens, em suas dimensões quantitativas e qualitativas. Este valor é um 
”fato objetivo” e, como tal, ele é denido independentemente de qualquer tipo de relação social. 

É possível justicar esta hipótese da seguinte maneira: (a) ou os bens possuem características 
intrínsecas que são conhecidas pelo conjunto dos agentes (b) ou os agentes econômicos 
compartilham, de antemão, um saber comum (Common knowledge). Mas neste segundo caso, não 
é mais possível falar em individualismo metodológico (ARROW, 1986, p. 390).   

Esta hipótese de nomenclatura permite vericar o postulado de homogeneidade dos bens: os 
preços fornecem o sinal adequado para os agentes avaliarem a qualidade dos bens, esta qualidade 
é determinada objetivamente, ou seja, independentemente dos preços, e ela não depende do 
comportamento dos agentes nem de suas inter-relações.

Stiglitz mostra que, a partir do exemplo do mercado do trabalho ou dos empréstimos bancários, 
a qualidade depende diretamente do preço: no que concerne ao mercado do trabalho, quanto 
maior a taxa de salário, maior a qualidade do serviço prestado, ou seja, maior a produtividade efetiva 
do trabalho (STIGLITZ, 1987, p. 5). Assim, a qualidade não é uma característica intrínseca dos bens, mas 
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ela depende diretamente do comportamento ex-post do assalariado. A demanda por trabalho é, 
neste caso, atípica: ela aumenta em função dos preços. 

No que concerne ao mercado dos empréstimos bancários, o mecanismo é o seguinte: quanto 
mais elevada a taxa de juros que o agente aceita para conseguir empréstimo, maior o risco de 
insolvência, e menor a oferta de fundos por parte do banco. Aqui também, esta função de oferta é 
atípica.

As implicações são as seguintes: (a) o valor depende diretamente das assimetrias de 
informação e das relações entre os agentes, e isto em todos os casos citados. (b) os preços não 
transmitem a informação necessária para avaliar os componentes qualitativos dos bens e dos 
serviços, e uma mesma variação dos preços será interpretada de uma maneira diferente pelos 
diferentes grupos de agentes (c) o sistema de preços não permite equilibrar os mercados, mas, ao 
contrário, produz racionamentos; nesta situação, a demanda não é igual à oferta. 

Em função do postulado de homogeneidade (HERSCOVICI, 2012, 2015), a utilidade constitui 
uma característica intrínseca dos bens, plenamente sinalizada pelo sistema de preços; trata-se da 
hipótese substancial. Neste sentido, os resultados de Akerlof e de Stigliz são incompatíveis com aqueles 
que provém da teoria neoclássica. O postulado de homogeneidade utilizado pela teoria neoclássica 
pode ser representado pela relação seguinte:

O preço depende diretamente da qualidade; o sistema de preço constitui um sinal perfeito à 
medida que não há incerteza no que diz respeito à qualidade.

Ao contrário, a análise de Stiglitz pode ser representada da seguinte maneira: 

A qualidade depende do preço. No caso do salário de eciência, por exemplo, ao aumento 
do preço do trabalho corresponde um aumento de sua qualidade; a utilidade não é mais uma 
característica dos bens, mas ela depende diretamente do comportamento ex-post dos agentes que 
participam da troca; ela é o produto deste comportamento. Trata-se da refutação da hipótese 
substancial, pelo simples fato da utilidade não ser mais uma característica intrínseca do bem, mas de 
ela depender do comportamento ex-post do assalariado: em oposição à teoria neoclássica, esta 
economia é, intrinsecamente, relacional.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1) Esta historicidade permite estudar a dinâmica do sistema capitalista e mostra como, em 

função de suas evoluções, o conceito de valor assume morfologias profundamente diferentes; a este 
respeito, é particularmente importante ressaltar as diferenças entre a fase industrial e a fase pós-
industrial, e explicitar os principais mecanismos relativos à criação do valor na fase atual do 
capitalismo. A economia dos bens intangíveis não pode ser estudada a partir das ferramentas 
analíticas próprias à economia dos bens tangíveis. 

2) Depois da controvérsia de Cambridge, controvérsia sistematizada por Piero Sraffa (1960), nos 
anos 60, surge novamente um debate relativo à natureza do capital e às possibilidades de medir suas 
evoluções temporais. A hipótese adotada pelo mainstream permite considerar que uma quantidade 
de capital agregada é uma magnitude constante no tempo. Toda a macroeconomia teórica e todos 
os instrumentos de medida dos agregados são construídos a partir desta hipótese. As implicações 
teóricas e empíricas são as seguintes: 
(a) Esta hipótese pressupõe a perenidade de determinadas relações sociais ou, mais 
especicamente, das relações sociais que caracterizam o capitalismo industrial; por exemplo, Piketty 
(2013) assimila riqueza e capital e calcula, a partir das evoluções do estoque de capital, as 
modicações da distribuição da renda em um período de vários séculos. 
(b) Tal démarche implica em universalizar conceitos e ferramentas que são historicamente datados, e 
próprios ao modo de produção capitalista, ou à certas fases de desenvolvimento deste mesmo modo 
de produção; vários trabalhos de História e de Antropologia Econômica permitem refutar esta tese.
(c) Esta concepção, por natureza a-histórica, permite explicar porque os diferentes modelos de 
crescimento econômico, com progresso técnico endógeno ou exógeno, não têm condições de 
explicar os fatos estilizados que caracterizam a maior parte das economias a partir dos anos 90: esses 
modelos utilizam funções de produção agregadas nas quais é incorporada uma quantidade de 
capital cujo valor é constante e determinado independentemente do valor das variáveis distributivas 
(HERSCOVICI, 2015).
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3) Neste trabalho, considerei que a natureza das relações sociais se modicam no tempo: isto 
permite ressaltar os limites empíricos, epistemológicos e teóricos próprios à hipótese substancial. Esta 
refutação se insere perfeitamente em uma perspectiva que releva da economia institucional, e 
coloca em evidência as dimensões intrinsecamente históricas e sociais do conceito de valor 
econômico.

NOTAS
1 Originalmente, este conceito foi construído por Dumont (1985, p. 128); a este respeito ele fala em perspectiva 
substancial (perspective substantialiste). Depois, Orléan (2011) desenvolve esta análise a partir do conceito de 
hipótese substancial. 

2Bourdieu estuda esses mecanismos, respectivamente, a partir dos conceitos de campo de produção e de 
Habitus (1977)

3 Para uma análise detalhada deste mecanismo, ver Herscovici (2012 (b)) Grossman and Stiglitz, 1980.

4No que diz respeito à uma análise detalhada deste mecanismo, com assimetrias da informação, ver Herscovici 
(2012).

5 Este mecanismo é estudado de maneira sistemática por Grossman e Stiglitz (1976, 1980).

6Polanyi (1983), por exemplo, ressalta a historicidade do capitalismo; a partir de uma análise crítica, e Dumont 
(1985) mostra em que medida Adam Smith se prevalece desta hipótese universalista. 

7Neste tipo de análise, os agentes informados podem avaliar a segurança do ativo, enquanto os agentes não 
informados deduzem essas características qualitativas a partir das variações dos preços (Grossman and Stiglitz, 
1976, 1980).

8Isto se aplica particularmente à teoria das expectativas racionais.
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RESUMO
O artigo procura identicar as causas da diminuição das taxas anuais de 
desmatamento da oresta amazônica. Especial atenção é dada às mudanças 
institucionais em curso na região que culminaram com a redução drástica tanto 
da ação de madeireiras quanto da expansão da pecuária extensiva sobre 
novas áreas. Da mesma forma, são focados os mecanismos institucionais do 
Estado e da sociedade civil que restringem o desmatamento em áreas já 
ocupadas.

Palavras-chave: Região Amazônica. Redução do desmatamento. Mudanças 
institucionais.

ABSTRACT
The article attempts to identify the causes of the reduction of deforestation rates 
in the amazon region in the last two decades. Special attention is given to the 
institutional changes in course in the region that had culminated with the drastic 
decrease of the expansion of both the logging as the extensive cattle raising on 
unspoiled areas. Likewise are focused the institutional mechanisms created by 
the civil society in order to restrict the deforestation in areas already in economic 
exploitation.

Keywords: Amazon Region. Deforestation reduction. Institucional changes.
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INTRODUÇÃO

S
egundo dados do Prodes/INPE (Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite) 
entre 1997 e 2004 houve um crescimento constante da área anualmente desmatada na 

2 2 
Amazônia Legal, a qual salta de 13.227 km  no primeiro ano para 18.165 km em 2000, atingindo 

2
pico de 27.772 Km  em 2004 (gráco 1). Nos anos subsequentes dá-se uma reversão abrupta. Em 

22011, a área desmatada foi inferior a ¼ daquela do pico, a saber: 6.418 km . Desde então, a curva de 
2

desmatamento médio se estabilizou em torno dos 5.400 km  ao ano. 
Esta taxa ainda está muito acima do almejado desmatamento zero projetado para 2020, 

conforme compromisso assumido pelo governo brasileiro na recente Conferencia do Clima em 
Paris. Esta evolução da curva de desmatamento refuta claramente as previsões catastrostas até 
recentemente alardeadas pela comunidade cientíca, que projetavam um desmatamento 
crescente e sem controle, capitaneado pela expansão da soja, da pecuária e das madeireiras. 

Gráfico 1

(a) Em negrito: média ponderada
Fonte: Prodes/INPE.

O esforço para compreender as razões da queda nas taxas anuais de desmatamento, objeto 
deste artigo, passa necessariamente pelo entendimento do modus operandi das estruturas de 
mercado que, segundo a literatura, ameaçam a oresta, a saber: soja, carne e madeira. Faz-se mister 
identicar os mecanismos que condicionam a expansão espacial destas estruturas, bem como os 
processos que culminaram com a queda nas taxas de desmatamento na Amazônia legal a partir de 
2005.

1.1. Repensando o Conceito de Estrutura de Mercado

No início da década de 1930 emerge na Universidade de Cambridge (Inglaterra) o debate em 
torno da reorganização da produção industrial crescentemente dominada por grandes 
corporações. Apesar do argumento neoclássico em defesa da supremacia do regime de 
concorrência perfeita em prover o bem-estar social, desde ns do século XIX saltava aos olhos a 
formação de monopólios e oligopólios na economia mundial. O termo estrutura de mercado surge 
então como uma formulação descritiva sobre o número de empresas que ofertam um dado produto 
e seus impactos sobre o equilíbrio deste mercado especíco. 

A partir da publicação dos trabalhos de Josef Steindl, em 1945, sobre o problema econômico do 
tamanho das empresas, de Joe S. Bain, em 1956, sobre barreiras à entrada de concorrentes e dos 
trabalhos de Sylos Labini, em 1956, sobre liderança de mercado das grandes empresas para se limitar 
a apenas alguns expoentes, o termo estrutura de mercado assume denitivamente o status de 
categoria econômica que extrapola as categorias de análise da teoria tradicional. Ascende a 
percepção de que, em mercados crescentemente concentrados e oligopolizados, as grandes 
corporações exercem poder de liderança e se inuenciam mutuamente no que toca a decisões 
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estratégicas, tais como políticas de preços, inovações e investimentos. 
O comportamento das empresas não mais é concebido, pura e simplesmente, a partir de suas 

variáveis internas, mas sim, como resultado de intrincados mecanismos de interação. A dinâmica de 
um segmento de mercado especíco, ou seja, sua gênese e seu futuro é dada exatamente pelo 
enfrentamento no mercado das empresas que o compõem. A estratégia competitiva adotada pelas 

1empresas, segundo Possas , é aqui a categoria chave para o entendimento das distintas estruturas 
dos distintos mercados.

A concepção de empresas enquanto organizações que se condicionam mutuamente enseja o 
debate sobre possíveis outros condicionantes do comportamento das empresas fora do ambiente 
corporativo. A nova economia institucional, ao abordar esta questão, entende o mercado enquanto 
uma tessitura institucional intrincada e complexa, da qual fazem parte, além das estratégias 
corporativas, as instituições basilares formalmente ocializadas, o Estado e suas agências ociais etc. 
Mais recentemente, a esta tessitura institucional tem se adicionado os novos padrões de 
comportamento dos consumidores engendrados de forma espontânea ou fruto de ações 
organizadas da sociedade civil, com crescente poder de inuenciar as estratégias corporativas, 

2
invertendo o sentido do vetor de inuência. Como resultado, emerge o que Douglas North  denomina 
“as regras do jogo”, as balizas do mercado “livre”. Assim, uma dada estrutura de mercado pode ser 
entendida como um arranjo institucional complexo e especico sob uma tessitura institucional mais 
ampla.

E quanto aos fatores naturais? Tradicionalmente apenas a agricultura tem sido vista como um 
setor fortemente condicionado pela natureza e seus processos biológicos. Entretanto, sob uma lupa 
mais holística, a economia não é um sistema fechado, como queriam os economistas tradicionais. 
Trata-se antes de um sistema aberto, onde quaisquer processos de produção envolvem, além dos 

3uxos monetários, uxos materiais e energéticos com o meio ambiente, gerando externalidades . 
Quando incorporados à legislação ou a jurisprudências ambientais, as restrições ambientais daí 
advindas, como por exemplo a restrição de emissão de euentes, tornam-se parte da tessitura 
institucional que ambienta a produção econômica. 

Os condicionantes naturais vão muito mais além. Há um sem número oportunidades, restrições e 
trade-offs impostos pela natureza ao desenvolvimento de trajetórias tecnologias especícas, 
impactando as tecnologias disponíveis à produção e colocando novos desaos e possibilidades de 
bifurcações à comunidade cientíca e tecnológica. As diculdades na busca por tecnologias limpas 
em substituição aos motores de combustão interna, bem como atuais limites ao avanço da 
produtividade da agricultura com o uso das tecnologias de melhoramento genético, são exemplos 
claros neste sentido. 

Por conseguinte, uma determinada estrutura de mercado, entendida no sentido dado por 
Possas como resultante da evolução histórica das estratégias competitivas das empresas que a 
compõem, só pode ser plenamente compreendida à luz da tessitura institucional e dos 
condicionantes naturais que a ambientam. É sob esta lupa que se desenvolve a analisa da queda da 
taxa de desmatamento anual na Amazônia

1.2. A procura de Culpados pelo Desmatamento: o caso da soja

A soja é uma cultura originária dos climas temperados da China, já há muito cultivada em larga 
escala e de forma mecanizada nos Estados Unidos. Seu cultivo em áreas tropicais esbarra no 
orescimento precoce de plantas ainda jovens, o que produz vagens muito rentes ao solo, impedindo 
a colheita mecanizada dos grãos. 

Coube a Embrapa o desenvolvimento de cultivares adaptados às condições de baixa latitude, 
com foto-períodos mais curtos. Outrora um cultivo restrito ao Brasil meridional, a soja se expandiu 
rapidamente a partir da década de 1980 pelos cerrados do Centro-Oeste do país.    Este processo 
sofre novo alento a partir da década de 1990 com a integração progressiva da região à logística de 
transporte do centro-sul do País. Em sua esteira vieram as “Trading Commpanies”, grandes 
corporações que dominam o mercado mundial de grãos. Para além da intermediação comercial, as 
assim chamadas “traders” logo assumiram também o papel de agentes nanceiros do processo, em 
substituição ao combalido sistema nacional de crédito agrícola.

Dada a proximidade do cerrado à franja sul da Região Amazônica, muitos viram neste processo 
uma ameaça inexorável à Floresta Tropical. Era uma apenas uma questão de tempo. Philip FERNSIDE, 
biólogo e pesquisador do INPA-AM, por exemplo, centrou sua análise no que denomina “efeito 
arrasto”:

“A soja pode estimular o desmatamento em fazendas amazônicas, mesmo que a 
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oresta não seja derrubada para seu cultivo (...) muitos dos efeitos dos projetos de 
infraestrutura vêm do que os planejadores brasileiros chamam de “efeito de arrasto”, ou 
seja, a estimulação do investimento privado como resultado de uma despesa pública 
em um projeto (...). No entanto, poucos sojicultores cortaram a oresta para a soja; ao 
invés disso, eles compram terras já desmatadas dos agricultores pequenos, que se 
movimentam para áreas de fronteira e desmatarão mais. (FERNSIDE, 2006, P. 284 e 293).

A pesquisadora Ima C. G. Viera comunga a mesma ideia, ao armar que:

“... o pessoal da soja não desmata mais, ele vai comprar áreas de pequenos produtores, 
de pastagem degradada, isto tende a empurrar a fronteira agrícola para mais distante. 
Esse é o risco que ca embutido atrás da questão dessa expansão da soja. ” (VIEIRA, 
2004, p.86). 

Na lógica destes autores, a expansão da logística de transporte viabilizaria a expansão do 
cultivo da soja, o que deslocaria as estruturas produtivas pré-existentes (pecuaristas, pequenos 
produtores familiares etc.) para novas áreas de orestas. Este modelo de análise pressupõe - embora 
seus autores não se apercebam disto, a não ser quando aludem à logística de transporte - um espaço 
homogêneo, sem diferenciações de clima, relevo, solo ou cobertura vegetal, onde a soja pode ser 
cultivada sem restrições. 

Há ainda um segundo pressuposto bastante questionável: o efeito operaria como uma espécie 
de “moto continuum”, sem limitações no tempo e espaço. Na prática, mudanças institucionais que 
restrinjam a expansão da fronteira, bem como os próprios limites geográcos desta, em síntese, o 
fechamento da fronteira, fazem cessar o efeito arrasto. Em decorrência disso, as estruturas pré-
existentes não teriam mais para onde se deslocar. Associar a migração rural-urbana na Amazônia à 
expansão da soja em Mato-Grosso, para salvar o modelo de efeito arrasto, seria, no mínimo, mirar no 
vilão errado. Da mesma forma, fazendeiros não teriam estímulos a vender suas terras, pois não haveria 
como se estabelecer novamente enquanto tal, dada a inexistência de terras desocupadas.

Pecuaristas não trazem a agricultura em seu DNA produtivo e cultural, muito menos costumam 
abrir mão de seus domínios territoriais. Muitas das armações em contrário são generalizações 
apriorísticas a partir do ocorrido em Paragominas, sudeste paraense. A ocupação da região por 
fazendeiros, iniciada ainda na década de 1950, sofreu grande estímulo nas décadas posteriores em 
função dos nanciamentos chancelados pela SUDAM. No entanto, quatro décadas de agressões ao 
meio ambiente deixaram um legado de desmatamento, voçorocas e campos degradados. 
Quando, nos anos 1990, secaram as fontes tradicionais de nanciamento, alguns pecuaristas locais 
viram na conversão de campos degradados em cultivos de soja uma nova e promissora forma de 
acesso às linhas de crédito do FNO criadas pela constituição de 1988 e disponibilizados pelo Banco da 
Amazônia. O projeto coletivo naufragou na absoluta inaptidão da região ao cultivo da oleaginosa. 
Fora uma alternativa tecnicamente viável, as próprias Traders teriam assumido o papel de agentes 
nanceiros, como em outras regiões do país onde a expansão da soja prescindiu totalmente do 
crédito ocial.

Estudo mais rigorosos dos dados empíricos sobre a expansão da soja no Brasil contestam 
categoricamente a expansão de seu cultivo sobre áreas de oresta na Amazônia. Analisando a 
distribuição geográca do cultivo de soja no Brasil, Ruben PESSOA (2014) constata a existência de 
aglomerações espaciais, ou seja, de relação de dependência espacial dentro de cada região 
mesorregião produtora. A dependência espacial se expressa na aglomeração dos polígonos 
(municípios produtores) a partir de um ou mais atributos lhes dotam de pré-condições excepcionais 
para o cultivo da oleaginosa.

Com base nos resultados, Ruben Pessoa arma que:

Na Amazônia, os municípios que produzem soja se localizam nas pequenas áreas de 
cerrado e de lavrado (savana estépica) dispersas na região, sem formar uma 
dependência espacial que possibilite a expansão da produção em maior escala. 
Mesmo assim, as poucas áreas produtoras se localizam próximo a infraestrutura 
portuária instalada ao longo da Bacia Hidrográca do Rio Amazonas (PESSOA, 2014, p. 
111). 

Pessoa estimou ainda os coecientes de elasticidade de produção de soja, quando ocorre 
variação da área cultivada. Resultados acima de 1% reetem condições excepcionais de 
produtividade e, conseqüentemente, de taxa de retorno dos investimentos. Os resultados foram de 
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1,106% para Mato Grosso e de expressivos 1,109% para o MAPITOBA, neologismo criado a partir das 
iniciais dos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, cujas áreas de cerrado se tornaram a mais 
nova e real fronteira de expansão do cultivo de soja no Brasil (PESSOA, 2014, p. 112). 

São indiscutíveis os riscos advindos da conversão maciça do cerrado brasileiro – de longe o 
bioma menos protegido do país - em imensos monocultivos de soja, mesmo quando rotacionados 
com as culturas do milho e algodão.  No entanto, é inegável que expansão da soja passa ao largo da 
oresta amazônica. Os motivos para tal podem ser encontrados nas próprias razões do sucesso da 
expansão do cultivo da soja em Mato Grosso e mais recentemente no MAPITOBA.

Para entender este processo, se faz necessário sistematizar claramente os condicionantes à 
expansão recente do cultivo da soja no Brasil. Além de pesados investimentos em maquinário, o 
cultivo da soja implica também em elevados gastos em custeio, como correção e adubação de 
solos, controle de pragas, armazenamento etc., o que a torna um empreendimento de elevado risco. 

4
O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) estima em R$ 3.359,11 os custos 

produção de um ha de soja transgênica na região de Sorriso/MT para dezembro de 2015, já incluídas 
depreciação do capital e remuneração do fator terra. As necessidades anuais de investimento 
apenas para fazer face ao custeio em uma área de 1.000 há – tamanho mínimo para que um 
estabelecimento possa obter todas as vantagens de economia de escala do investimento em 
máquinas e implementos – ascendem a mais de R$ 2.000.000. Este valor é cerca de quatro vezes 
superior ao limite máximo de nanciamento por produtor permitido pelo sistema ocial de crédito e 
esta muito acima da capacidade de investimento próprio dos sojicultores. Considerando a 
produtividade média da região, em torno de 56 sacos/ha, tem-se um custo de R$ 60,00 por saca de 60 
kg. Quaisquer diminuições da produtividade para abaixo da média, seja por condições anormais do 
clima, seja por ataque de pragas e doenças etc. afetariam diretamente o resultado nanceiro de um 
empreendimento. 

A isto se somam as utuações no câmbio ou dos preços internacionais desta commodity, quer 
devido a alterações na demanda, quer devido a alterações climáticas nos países principais 
produtores.  Assim, seja na Argentina, nos Estados Unidos ou no Brasil, o cultivo de soja se concentra 
exatamente em áreas que dispõem regularmente de condições excepcionais de produção, aliando 
maximização da produtividade à minimização dos riscos inerentes à atividade.  Preços baixos ou 
quebras de safra podem levar de tempos em tempos à ruína de muitos produtores, para alegria de 
seus congêneres mais abastados, ávidos por suas terras, aumentando a concentração da produção. 
Assim, o mecanismo que viabiliza a ampliação da escala de produção de um sojicultor pressupõe, 
além do progresso técnico constante, a ruína de seus concorrentes e/ou a busca por novas áreas 
aptas ao cultivo da oleaginosa. 

A expansão espacial daí resultante não é aleatória, mas fortemente condicionada por fatores 
socioeconômicos e naturais, numa empreitada para a qual concorrem sojicultores, trading 
companies e agências nacionais e internacionais de fomento.

Dado o nível tecnológico atual, CAMPOS (2012) elenca quatro pré-condições necessárias, 
porém não sucientes à expansão do cultivo de soja em um determinado polígono.  Daí advém que a 
não ocorrência de uma ou mais delas inviabiliza todo o processo. Duas são socioeconômicas: a) rede 
de nanciamento e b) infraestrutura e logística de transporte. Duas são naturais c) solos planos e 
profundos e d) condições climáticas propícias e regulares.

1.3. Redes de Financiamento

Os sojicultores dependem sobremaneira de nanciamento para fazer face aos investimentos e 
custeio. Dada a crise do sistema nacional de crédito rural no Brasil nos anos 80, o crescimento 
exponencial da produção da soja no Brasil no Centro-Oeste e sua expansão para o MAPITOBA seriam 
impensáveis sem uma alternativa viável ao crédito ocial. Diversos mecanismos têm sido adotados, 
sendo mais frequentes aqueles envolvendo a antecipação de receitas por meio da venda total ou 
parcial da safra às Traders antes mesmo de iniciado o cultivo. As Traders desfrutam de condições 
excepcionais de domínio dos contratos, transferindo os riscos para os produtores. Como corolário 
lógico, o agronegócio da soja criou um novo mecanismo de ganho especulativo na economia 
brasileira, via comercialização de contratos. Não há limites espaciais a atuação das Traders, cujos 
lucros, agora produto da intermediação comercial e nanceira, crescem à medida que se expande 
a produção da soja. Basta que as outras pré-condições estejam presentes. 

Por outro lado, o domínio de umas poucas grandes corporações sobre a aquisição e 
nanciamento da produção de grãos as torna alvo preferencial de pressões ecológicas de ONGs 
nacionais e internacionais. Criam-se as precondições para um controle social efetivo à expansão 
indesejável do cultivo de soja para áreas destinadas á preservação ambiental. 
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Na assim chamada “Moratória da Soja”, acordo rmado inicialmente entre as indústrias liadas 
a ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) e a ANEC (Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais), seus signatários se comprometeram espontaneamente que a não 
comercializar soja produzida em áreas ilegalmente desmatadas no Bioma Amazônia após 2006. 
Posteriormente, com a aprovação do novo código orestal, que anistiou desmatamentos anteriores a 
junho de 2008, esta data passou a ser a nova referência. A moratória da soja atualmente é 
chancelada pelo MMA e dele participam entidades da sociedade civil, como o Green Peace.  Sua 
última renovação assinada em novembro de 2014 estende os compromissos comuns até maio de 
2016.

1.4. Logística de Transporte

Historicamente, mesmo polígonos já há muito colonizados e dotadas de condições 
edafoclimáticas propícias, só experimentaram uma maior expansão do cultivo da soja e se tornaram 
grandes produtores após sua integração aos principais corredores de exportação brasileiros ligados à 
estrutura portuária do Centro-Sul do país. Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, municípios situados ao 
longo da Br 163 em Mato Grosso que encabeçam as listas dos maiores produtores nacionais, só 
passaram a se dedicar massivamente ao cultivo de soja após a conclusão do asfaltamento da BR 163 
até Sinop em 1984. Até então, seus colonizadores, em sua maioria oriundos do sul do país, se 
dedicavam à produção de subsistência e ao cultivo comercial do arroz, que logo esgotavam a 
fertilidade de seus solos ácidos e de baixa fertilidade (CAMPOS, 2007). 

Os custos de escoamento da safra afetam sensivelmente a rentabilidade do cultivo da soja em 
um dado polígono. Tal se expressa no mercado por meio de um diferencial dos preços pagos ao 
produtor direto em função dos custos de transporte associados a uma região. Não se trata apenas de 
uma questão de localização, haja vista que alguns modais de transporte, como o uvial e ferroviário, 
são mais econômicos.  Por conseguinte, os preços pagos ao produtor direto no Paraná, por exemplo, 
são sempre signicativamente superiores àqueles pagos aos produtores mato-grossenses. Daí a 
pressão constante e organizada dos sojicultores por investimentos em novas rotas e modais de 
escoamento da produção. Exemplo disso é a Associação de Desenvolvimento Regional para a 
Conclusão da BR 163, sediada em Sorriso, mais conhecida como Comitê BR 163, que há vinte anos 
luta pela conclusão do asfaltamento desta rodovia até Santarém.

Resta uma pergunta fundamental. Por que áreas próximas a Santarém e Barcarena, no Pará, a 
Itacoatiara no Amazonas, a Porto Velho e mesmo a Itaqui, no entorno de São Luiz, cidades portuárias 
dotadas de excelente infraestrutura para exportação de commodities, não se tornaram grandes 
polígonos produtores de soja, haja vista os baixíssimos custos de transporte? A resposta remete aos 
condicionantes naturais à produção de soja.

1.5. Solos Planos e Profundos

Os solos aptos a cultivo da soja devem ser profundos e planos, favorecendo maior rendimento 
nas operações mecanizadas de preparo do solo, tratos culturais e colheita. Da mesma forma, em 
áreas planas é minorado o efeito da erosão sobre solos a descoberto e o agricultor pode ainda se 
beneciar da técnica do cultivo mínimo. Às vastas áreas de relevo plano ou suave ondulado do 
cerrado brasileiro se opõe o relevo acidentado das áreas de oresta que impedem a mecanização e 
onde chuvas constantes submetem solos descobertos a forte erosão laminar. 

A xação biológica do nitrogênio dispensa a incorporação deste macronutriente nos solos 
pobres em matéria orgânica do cerrado. Assim, apesar da baixa fertilidade natural, após a correção 
do PH e a adubação química, os solos planos do cerrado apresentam as maiores produtividades 
mundiais.

1.6. Clima e Precipitações Regulares

A boa disponibilidade de água, excluindo-se tanto excessos quanto décits hídricos, é condição 
crucial para o cultivo da soja. Chuvas regulares no período da germinação, emergência, oração e 
de enchimento de grãos são imprescindíveis ao bom desenvolvimento das plantas. Por outro lado, 
excesso de chuva no período da colheita, além de dicultar e operação de máquinas no campo, 
induz a germinação dos grãos e facilita a proliferação de doenças, podendo causar sérios prejuízos. 
Na pós-colheita, relevos acidentados e chuvas irregulares ao longo do ano constituem uma ótima 
combinação para à erosão, bastante adversa ao cultivo da soja.

O clima bastante regular dos cerrados brasileiros, com estações de chuva e seca bem denidas, 
revela-se uma ótima singularidade. A cada latitude, o emprego de variedades de soja de ciclo mais 
longo ou curto aliado a diferentes épocas de plantio permite ajustar com precisão as exigências das 
distintas fases da planta ao regime hídrico local. 
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Se, por um lado, o cultivo da soja não representa uma ameaça direta à oresta amazônica, por 
outro lado, a destruição da oresta lhe é uma clara ameaça, pois ...

“... estudos climáticos apontam para os riscos potenciais que mudanças climáticas 
causadas pelo desmatamento na oresta amazônica podem acarretar à assim 
chamada zona de convergência do atlântico sul. Esta advém do encontro das frentes 
oriundas do Sul com o ar quente e úmido vindo da região amazônica, do qual a estação 
chuvosa – e sua regularidade - no cerrado do Centro-Oeste é tão dependente. Mais de 
que quaisquer outros, os produtores de soja do Centro-Oeste seriam os primeiros a ser 
atingidos pelas mudanças no clima ..., pois dependem fortemente da conservação dos 
ecossistemas da região amazônica para continuarem em sua atividade” (CAMPOS, 
2007, P. 252).

Sem a cobertura vegetal, recolhendo e preservando a água das chuvas no solo e 
reconduzindo-a de volta à atmosfera por meio da evapotranspiração, as precipitações hídricas 
sobre a região retornariam ao oceano pela calha amazônica, provocando seca em outras regiões 
do país. Na prática, embora muitos ainda não o percebam, isto coloca desmatadores e sojicultores 
em lados opostos e estes últimos como potenciais aliados da oresta.

DE VOLTA AOS VELHOS VILÕES
Algumas análises precipitadas e sem base empírica tem imputado a queda nas taxas de 

5
desmatamento pós 2008 à moratória da soja. Assim, segundo o Greenpeace , 

... “a Union of ConcernedScientists (UCS), ... classicou a Moratória como um dos 
principais motivos para a redução do desmatamento na Amazônia brasileira nos últimos 
anos” (Greenpeace, 2016).

Há, pelos menos, dois argumentos em contrário. Primeiramente, a queda maior no 
desmatamento ocorreu entre 2005 e 2008, portanto, antes da assinatura do primeiro acordo de 
moratória da soja. Em segundo lugar, como visto acima, seja antes ou depois do início da moratória 
da soja, a expansão espacial desta cultura se orienta não para áreas de oresta, mas sim, para ás 
áreas de cerrado, em especial no MAPITOBA. A que se deve então a queda do desmatamento?

Grosso modo, a literatura especializada atribui à expansão da pecuária um papel 
preponderante no desmatamento da oresta amazônica, estando por vezes associada a grilagem 
de terras devolutas e exploração ilegal da madeira. Rivero et al (2009), após correlacionarem 
algumas formas de uso do solo com desmatamento na Amazônia Legal, com base em dados dos 
anos entre 2000 e 2006, armam que

... “A pecuária bovina é a atividade mais fortemente correlacionada com 
desmatamento para os municípios da Amazônia. Na análise que inclui apenas a 
pecuária bovina, encontrou-se um coeciente de correlação de 0,7345 entre o número 
de cabeças de gado e o desmatamento. ”

E concluem:

... “As motivações para o investimento na criação de gado na Amazônia continuarão 
ocorrendo. A pecuária exige baixos níveis de capital, pouco preparo para o solo e tem 
poucas restrições associadas a relevo e a áreas livres de troncos em orestas 
recentemente desmatadas. Esses fatores tornam a pecuária a atividade mais 
intensamente associada aos processos de desmatamento na maior parte da região. Tal 
fato ainda está associado à baixa densidade dos rebanhos na região. A criação de 
gado bovino, normalmente, é extensiva, contando com números normalmente em 
torno de uma cabeça/ha. ”

Esta elevada correlação entre tamanho do rebanho e desmatamento fornece importantes 
pistas. Entre 1985 e 1995, o rebanho bovino da Amazônia legal se elevou de15 milhões para 37,5 

6milhões de cabeças : um crescimento de 150%, a taxas médias15% a.a.. Trata-se de um incremento 
impressionante, mesmo desconsiderando que estes dados foram inados pela inclusão em 1995 do 
rebanho do Estado de Tocantins, criado e anexado à Amazônia Legal em 1988. Na década seguinte, 
entre 1995 e 2005, a expansão, embora menor, é ainda expressiva, da ordem de 99%, a taxas médias 
anuais de 9,9%. São agora 74,6 milhões de cabeças. O caráter extensivo desta expansão é atestado 
pelo enorme incremento das áreas dedicadas a pastagens na região. Entre 1975 e 2006 (último dado 
disponível) nas outras regiões do País a área total dedicada a pastagens decresceu 23,85%, de 145,3 
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milhões para 110,7 milhões de há. Já na Amazônia Legal está área mais que triplicou, saltando de 20,3 
milhões para 61,6 milhões de ha.

Entre 2005 e 2014, no entanto, o rebanho da região cresceu apenas 11,2%, a taxas médias de 
1,25% a.a., quando atinge a marca de 83 milhões de cabeças. Não por acaso, a forte retração da 
taxa média de crescimento anual do rebanho bovino na Amazônia Legal após 2005 coincide coma 
queda signicativa nas taxas anuais de desmatamento. No período foram desmatados cerca de 6,4 
milhões de ha. Mesmo se toda esta área tivesse sido convertida em pastagem (hipótese para além de 
improvável), tomando-se como base de cálculo a lotação média brasileira de 0,9 cabeça de 

7gado/ha  (seguramente acima da média regional), isso teria permitido um incremento no rebanho 
de apenas 5,8 milhões de cabeças. Este isto é 2,6 milhões abaixo do incremento real de 8.4 milhões 
aferidos até 2014. Daí se conclui que a expansão do rebanho após 2005 se deva mais a intensicação 
da lotação em áreas já exploradas e menos a conversão de novas áreas de oresta em pastagens.

Grosso modo, a ano de 2005 representa um divisor de águas, um freio ao avanço da pecuária 
extensiva e ao desmatamento dela decorrente, cujas causas, em última instância, residem no 
esgotamento das condições que impulsionaram o avanço anterior. 

O FECHAMENTO DA FRONTEIRA: NATUREZA E MOVIMENTOS SOCIAIS COMO 
MECANISMO DE CONTROLE DO DESMATAMENTO

Na história do Brasil, a pecuária sempre teve um caráter expansivo, reproduzindo na fronteira, 
nos vazios impróprios às culturas de exportação, um modelo de acumulação extensivo, avesso a 
grandes investimentos e baseado em grandes domínios territoriais. Entretanto, jamais prescindiu de 
conexões econômicas com os tradicionais setores exportadores da economia brasileira, de cuja 
expansão era dependente. 

Já no início do século XX, com o crescimento dos grandes centros urbanos do país, a pecuária 
como que se desatrela dos setores exportadores. Passa a trilhar um caminho próprio, agora ligado ao 
emergente mercado interno do Sudeste. Diferentemente de fases anteriores, os novos 
empreendimentos pecuaristas nas áreas de fronteira são agora a ponta de lança de um novo ramo 
de acumulação comercial e agroindustrial que se implanta no Brasil. Tão logo surgiu, o emergente 
setor de processamento de carnes foi rapidamente dominado por grandes empresas internacionais 

8como a Swift e Armour.
Doravante a pecuária acelera o passo, inicialmente em direção ao interior paulista, longe das 

terras roxas, depois rumo às áreas de fronteira do Centro-Oeste, para, por m, chegar à oresta 
amazônica. Historicamente relegadas a segundo plano pelo setor agroexportador, vastas extensões 
de terra do hinterland brasileiro ocupadas por índios, caboclos e posseiros em fuga das cercas da 
propriedade privada tornam-se sucessivamente objeto da cobiça de pecuaristas.

Ávida por terras “incultas” de baixo custo em áreas de fronteira, a pecuária extensiva pegou 
carona na expansão da infraestrutura de transporte rodoviário criada pelos sucessivos programas 
desenvolvimentistas de integração nacional. Lista-se aqui desde a “Marcha para o Oeste” do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, passando pela expansão da malha viária e criação de Brasília no Governo 
de Juscelino Kubitschek, até os Planos Nacionais de Desenvolvimento do Regime Militar.  

Não bastassem os estímulos tradicionais, o regime militar, no afã de tornar os pais num grande 
exportador de carne, cria ainda uma política de concessão de incentivos scais para investimentos 
na Amazônia que em muito beneciou a chegada de novos empreendimentos pecuaristas.  

Após longa expansão, a fronteira começa a se fechar ainda nos anos 1980, ao longo de um 
imenso semicírculo que principia no Acre e se estende por Rondônia, Sul do Amazonas, Centro-Norte 
do Mato Grosso, Norte de Tocantins, Sul e Sudeste do Pará até o Sudoeste do Maranhão. Trata-se do 
assim chamado arco do desmatamento. 

Acima do arco, as imensas orestas situadas e em áreas de relevo acidentado ou em planícies 
9periodicamente inundadas, de difícil acesso ou ainda não assistidas pela infraestrutura de transporte  

conformam uma espécie de barreira natural a expansão da pecuária extensiva. A estas somam-se as 
barreiras impostas pelos movimentos sociais de pequenos produtores familiares, quilombolas, 
ribeirinhos, extrativistas etc., que, em defesa de suas formas tradicionais de reprodução, lograram 
institucionalizar unidades federais e estaduais de uso sustentável coletivo, protegendo-as do avanço 
das motos serras e do gado. Somam-se ainda as Unidades de Conservação de Proteção Integral 
administradas pelo MMA/ICM-Bio e as reservas indígenas. 

Juntas, as áreas protegidas perfaziam em 2010 cerca de 43,9% da área total da Amazônia Legal, 
sendo 22,2% em unidades de conservação e 21,7% em reservas indígenas. A área ocupada por 
unidades de conservação foi praticamente multiplicada por dez entre 1985 e 2010, saltando de 129,6 
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mil Km² para 1,224 milhões de Km² (IBGE, 2011).
Ao abordar esta questão, Ferreira (2005), após vericar que o percentual de área desmatada 

em áreas protegidas é signicativamente inferior àquele de áreas não protegidas, conclui:

... “estes resultados demonstram claramente a importância das áreas 
protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) como uma das 
ferramentas para conter ou diminuir o processo do desmatamento ... na 
Amazônia legal e contrariam parcialmente a hipótese generalizada de que as 
áreas protegidas na Amazônia não estão cumprindo sua função principal na 
conservação e uso racional dos recursos na região, pelo fato de que muitas não 
estão ainda implementadas e apresentam di ferentes graus de 
vulnerabilidade.”

Aqui, a resistência das populações tradicionais, mesmo na ausência de planos de manejo 
regulamentados, é de fundamental importância. É o que atestam os casos de freio à expansão da 
pecuária extensiva após a criação de reservas extrativistas em Xapurí, no Acre, e no Sul do Amapá. 
Como podem ser observadas na gura 1, as áreas já desmatadas se encontram em grande parte 
circundadas por unidades de conservação. Tais barreiras se reforçam com a impossibilidade 
crescente de titularização de terras em áreas protegidas. A jurisprudência brasileira, por sua vez, 
seguidamente tem determinado a saída de ocupações ilegais em unidades de conservação e terras 
indígenas.  É exemplar o caso da expulsão dos arrozeiros que desde a década de 1970 ocupavam a 
Terra Indígena de Raposa Terra do Sol, em Roraima.

A ausência de áreas protegidas e seus protetores, por sua vez, parece estimular a ação de 
madeireiras ilegais e a grilagem de terras devolutas para transformá-las em fazendas.  Tal é o caso da 
assim chamada Terra do Meio, entre os rios Irirí e Xingú, no sudoeste paraense.  Desde os anos 1990 
esta região frequenta as manchetes de jornais e revistas como um dos mais vergonhosos casos de 
destruição insensata da oresta para a exploração ilegal de madeira e formação de pastagens.  Nos 
últimos 15 anos foram criadas orestas nacionais, reservas extrativistas, um parque ecológico e uma 
estação de pesquisa (TORRES, 2015). De pronto, estas áreas são retiradas do mercado de grilagem de 
terras devolutas, impedindo a formação de novos empreendimentos pecuaristas. Infelizmente, a 
criação de áreas de proteção não coíbe totalmente a exploração ilegal da madeira quer em terras 
devolutas, quer em áreas protegidas na imensidão da região hoje recortadas por estradas vicinais 
ilegalmente construídas.

 
Figura 1. Áreas Desmatadas e Unidades de Conservação 

Amazônia Legal/2012 

 
Fonte: IPAM, 2012. 
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O PODER DE POLÍCIA DO ESTADO
O fechamento progressivo da fronteira na Amazônia, para o qual concorrem causas naturais e 

processos socioeconômicos, representa também o fechamento do mercado de terras devolutas e a 
consequente impossibilidade de ganhos especulativos com a terra. Coincide com o estancamento 
das fontes tradicionais de nanciamento com base nas políticas de incentivos scais da SUDAM, a 
partir de sua reestruturação nos anos 1990. Com isto, a pecuária na Amazônia entra em nova fase. 

O fechamento do mercado de terras devolutas coíbe a ocupação e, consequentemente, o 
desmatamento de novas áreas, porém o mesmo não se aplica às áreas já ocupadas. Sem 
scalização adequada, a exigência legal de manutenção de uma reserva legal de 80% da cobertura 
vegetal original em estabelecimentos agrícolas na Amazônia Legal é mero ornamento perante a 
necessidade de pastos para a expansão dos rebanhos. Da mesma forma, persistiu o mercado das 
terras nas áreas já privatizadas. Fazendeiros que dispõem de áreas menores e pequenos produtores 
familiares, mesmo em projetos de assentamentos, são constantemente assediados por 
empreendimentos maiores, ávidos por suas terras. Eis a raiz da concentração dos desmatamentos 
após o fechamento da fronteira exatamente naqueles municípios do arco já há muito ocupados pela 
pecuária, como no norte de Mato Grosso, no sul e sudeste do Pará. 

Na Amazônia, o avanço do pasto sobre as áreas de reserva legal dos estabelecimentos rurais 
entre 1990 e 2005 precedeu o processo atualmente em curso de intensicação da pecuária. Por 
razões óbvias, este desmatamento, da mesma forma que aquele causado pela exploração ilegal da 
madeira, não pode ser controlado pelo mecanismo de fechamento do mercado de terras devolutas. 
Por conseguinte, a queda nas taxas anuais de desmatamento pós 2005 se devem também a outros 
mecanismos. 

Ante a pressão de movimentos ambientalistas nacionais e internacionais em defesa da 
Amazônia, o governo brasileiro assumiu sucessivos compromissos nas conferencias internacionais 
sobre mudanças climáticas. O controle do desmatamento foi colocado como contribuição brasileira 
para a diminuição das emissões globais de CO². Para além da criação de áreas protegidas, fruto da 
luta dos movimentos populares, o novo governo que ascende ao poder em 2003 e que conta com o 
apoio destes, assume uma postura mais dura frente aos responsáveis pelo desmatamento.  

Em 2004 o MMA cria o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
(PPCDAm). O IBAMA passa a intensicar a scalização e a aplicação da legislação em um conjunto 
de municípios eleitos como prioritários, segundo sua participação no desmatamento total. 
Paralelamente, por decisão complementar do Conselho Monetário Nacional (CMN), os bancos 
ociais cortaram as linhas de crédito agrícola a estes municípios. A saída da lista negra do rol de 
municípios prioritários é então condicionada ao controle do desmatamento em um dado município e 
ao registro de pelo menos 80% de seus estabelecimentos agrícolas no Cadastro Ambiental Rural. O 
registro no CAR, por envolver técnicas de georreferenciamento, permite um monitoramento 
minucioso de práticas de desmatamento e desrespeito a Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 

10.
de reserva legal por meio sensoriamento remoto

Esta guinada na política do governo brasileiro para a Amazônia culmina em 2008 com a 
deagração da Operação Arco de Fogo. Dela participam o IBAMA, a Policia Federal e a Força 
Nacional de Segurança, com o apoio regional das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (SEMAs) e 
da Policia Militar dos Estados. Em março de 2008 foram fechadas a primeiras madeireiras e carvoarias 
ao longo da PA 150 no Pará e em seguida as madeireiras ilegais localizadas na foz do rio Xingu e no 
sudoeste da ilha do Marajó. Logo se sucederam novas ações em todos os estados da Amazônia 
Legal. Merecem destaque as operações levadas a cabo ao longo da rodovia transamazônica e na 
supracitada Terra do Meio e no norte do Mato Grosso, com epicentro em alta Floresta, as margens da 
Br 163. 

Em ns de 2009 a operação arco de fogo passou a atuar rmemente em Rondônia. Assim como 
anteriormente no Pará, houve intensos protestos em cidades como Buritis, Ariquemes, Jací-Paraná 
etc. A Policia Federal e o IBAMA foram acusados de promover o desemprego em massa no campo, 
nas serrarias e no comércio local. 

A área média desmatada na Amazônia caiu de 13.000 Km²/ano no triênio 2006 e 2008 para 5.400 
Km²/ano no período pós 2009. Parcela signicativa desta queda se deve ao recrudescimento da 
ação repressiva do Estado. Segundo O próprio IBAMA (2010),

... “A maioria dos 43 municípios que mais desmatam na Amazônia, o chamado arco de 
fogo, apresentou índices de desmatamento abaixo da média do bioma. A redução 
chegou a 23%, contra os 14,6% medidos pelo Prodes entre agosto de 2009 e julho de 
2010.”
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A redução nas taxas de desmatamento, no entanto, não pode ser atribuída única e 
exclusivamente a ação repressiva do Estado, já que profundas mudanças estavam em curso na 
pecuária da Amazônia.

O MERCADO DA CARNE COMO MECANISMO DE CONTROLE DO DESMATAMENTO
A repressão a atividade das serrarias, por si só, representou um duro golpe na expansão da 

pecuária extensiva que perde assim um poderoso aliado na formação e nanciamento de novas 
pastagens.  Pari-passu, o próprio agronegócio da carne no Brasil e na Amazônia em particular 
experimenta profundas transformações que igualmente contribuíram para frear as taxas de 
desmatamento.

O Brasil, apesar de deter um dos maiores rebanhos mundiais, sempre teve participação pía no 
mercado internacional de carne bovina, mormente em mercados secundários e menos exigentes, 
graças a barreiras sanitárias impostas pelo não controle da febre aftosa. Esta situação começa a 
mudar em 1992, quando o Ministério da Agricultura lança o Programa Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa (PNEFA). Já em 1998 a Organização Internacional de Epizootias (OIE) reconhecia os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina como área livre de febre aftosa com vacinação, ao 
que se seguiram outros estados. Uma vez abertas as portas, em poucos anos o país ascende à 
condição de maior exportador mundial de carne bovina. 

Como corolário deste processo, na virada do milênio redene-se o mercado de carne bovina no 
Brasil. Frigorícos do Sudeste e do Centro-Oeste aprovados pelos órgãos internacionais de controle de 
epizootias passam a atender crescentemente ao mercado internacional, abrindo espaço no 
mercado interno para a produção pecuária de áreas ainda sob a ameaça da febre aftosa. A 
produção de carne da Amazônia e em particular do Estado do Pará, cuja comercialização até então 
se limitava ao mercado regional, preencheu estes espaços secundários do mercado brasileiro, 
mormente no Nordeste. Foi o começo da superação da crise da pecuária de estrada do Pará dos 

11anos 1990 , castigada pelos baixos preços em função das diculdades em encontrar mercados. Foi 
também o estimulo que fez crescer não só os frigorícos locais, mas principalmente o desmatamento 
de áreas já ocupadas no sudeste paraense, criando os campeões de desmatamento da lista do 
MMA.

A partir de 2004, o governo brasileiro institui uma nova política para o setor de carne bovina no 
país. Através da ação precípua do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
implantou-se uma política de estimulo ao crescimento, fusão e internacionalização de cinco grandes 
frigorícos nacionais, a saber: JBS, Bertin (posteriormente absorvido pelo primeiro), Marfrig, Minerva e 
Independência. Num primeiro momento, estes conglomerados absorveram os frigorícos menores, 
mas logo passaram a incorporar as liais brasileiras de grandes multinacionais do setor. 
Posteriormente, foram absorvidas as próprias matrizes em seus países de origem. Em pouco mais de 
duas décadas, a JBS, detentora da marca Friboi, se torna uma mega-corporação internacional, líder 
mundial no mercado de carne bovina. 

Não por acaso, o reconhecimento em 2008 do sudeste paraense como área livre de febre-
aftosa com vacinação coincide com a chegada destes grandes frigorícos nacionais à região, 
atraídos pelo segundo maior rebanho bovino do país, doravante apto à exportação. Paulatinamente 
foram absorvidos todos os frigorícos privados regionais, com exceção de uns poucos abatedouros 
menores ao longo da rodovia transamazônica e em outras regiões que atendem ao mercado local.

Agora atrelados aos grandes frigorícos, os pecuaristas regionais nalmente lograram se inserir 
no mercado global de carne bovina. De pronto, isto lhes proporcionou ganhos signicativos, com o 
gradativo alinhamento dos preços regionais do boi em pé aos níveis nacionais. Por outro lado, os 
tornou suscetíveis às condicionantes e pressões da nova estrutura de mercado globalizada e 
oligopsônica a lhes envolver.

Não tardaram a surgir os primeiros protestos de movimentos ecológicos nacionais e 
internacionais acusando os “global players” brasileiros de incentivar o desmatamento na Amazônia, 
de comprar bois criados em áreas ilegalmente desmatadas. O fantasma do embargo à carne 
brasileira, desta vez por razões ecológicas, voltou a assombrar o setor. Os grandes frigorícos e 
associações de pecuaristas se viram então forçados a sentar à mesa de negociações aberta pelo 
Ministério Público Federal no Pará, da qual participaram também as organizações do movimento 
ambientalista.

Em 2010 é assinado o acordo de desmatamento zero. De um lado, pecuaristas, além de 
aderirem ao CAR, se comprometeram a não mais desmatar. De outro lado, os frigorícos não mais 
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comprariam gado de pecuaristas que não aderiram ou violaram o acordo, desmatando novas áreas. 
Tal acordo representa um enorme avanço institucional. É o primeiro mecanismo normativo de monta 
a combater o desmatamento na Amazônia, com a vantagem de ser de baixo custo, por interessar a 
todas as partes envolvidas e, assim, prescindir da ação onerosa do Estado. Um por um, a começar por 
Paragominas, os municípios do sudeste paraense passam a ser excluídos da lista negra do MMA.

O DESMATAMENTO PERSISTENTE
Os últimos dados ociais do desmatamento da Amazônia do sistema Prodes, medidos entre 

agosto de 2014 e julho de 2015 e divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
apontam um novo aumento de 16% em comparação ao ano anterior (crescimento de 5.012 km² para 
5.831 km²). Enquanto que no Pará a área desmatada se manteve estável, Amazonas, Rondônia e 
Mato Grosso apresentaram respectivamente um incremento de 54%, 41% e 40% na área anualmente 

12
desmatada, puxando para cima a taxa anual da região. De acordo com a ministra Izabella Teixeira :

... “há ilegalidades acontecendo em determinadas regiões do Amazonas e a pasta 
estuda a criação de novas unidades de conservação para conter as derrubadas.”

As palavras da ministra atestam a tomada de consciência pelos órgãos ociais de que criação 
de novas unidades de conservação constitui em forte instrumento de controle do desmatamento. 

No Pará, em particular, a diminuição gradual da taxa de desmatamento no Sul e Sudeste do 
estado tem sido compensada pelo incremento do desmatamento ao longo da Transamazônica e, 
principalmente, na Terra do Meio, ao longo do trecho paraense da Br 163. Nesta, o desmatamento 
está claramente associado às velhas práticas de grilagem de terras e à ação ilegal de madeireiras, 
com a subsequente formação de novos empreendimentos pecuaristas. 

Já ao longo da Transamazônica, entre Marabá e Medicilândia, assiste-se a uma inédita 
expansão da pecuária extensiva sobre áreas de assentamento do INCRA. O gado daí procedente 
tende a ser abatido em pequenos frigorícos do Pará e de Mato Grosso não signatários do acordo de 
desmatamento zero, já que sua produção se destina ao mercado regional e a mercados secundários 
no Brasil. Esta expansão recria regionalmente o velho conito entre pecuaristas e pequenos 
produtores familiares, que teve como uma de suas piores consequências o assassinato da missionária 
americana Dorothy Stang em 2005, no município de Anapú.

Em Mato Grosso persistem focos de desmatamento recente ao longo da Br 163, nas áreas 
próximas a Alta Floresta, com a conversão de áreas de cerrado em empreendimentos pecuaristas e 
monocultivos de soja. No entanto, o desmatamento maior se concentra no Noroeste do estado, ao 
longo da fronteira com o Amazonas, onde pecuaristas, madeireiras e garimpeiros exploram 
ilegalmente áreas de orestas inclusive em terras indígenas. 

Os dados do Prodes revelam ainda outro grande foco de desmatamento recente em Rondônia, 
mais precisamente no entorno de Porto Velho, com a conversão de áreas de oresta há muito 
ocupados em novas áreas de pastagens. No Estado do Amazonas, o desmatamento recente ainda é 
de pequena monta e se concentra nas poucas áreas de cerrado ao longo do Rio Madeira, próximos à 
cidade de Alcântara. Como de praxe na história da região, em áreas não protegidas por unidades de 
conservação e/ou acordos de desmatamento zero, o binômio pecuária/madeireira segue sendo o 
grande responsável pelos novos focos de desmatamento, o que exigir o aperfeiçoamento de 
medidas de monitoramento e controle.

CONCLUSÃO
A queda nas taxas anuais de desmatamento da oresta amazônica, após o pico de 2004, 

encontra suas raízes na reversão de tendências até então imperantes na região. Ao contrário de 
algumas previsões, a expansão da cultura da soja tem passado ao largo da região e se concentra nas 
áreas planas e de clima regular do cerrado no Centro-Oeste e Nordeste Brasileiro. Historicamente, a 
grilagem de terras devolutas para exploração de madeira e posterior formação de pastos tem sido a 
grande responsável pelo desmatamento. Entretanto, a luta dos movimentos sociais organizados, 
associada á ação precípua do Estado em nova fase, tem logrado deter este processo nas últimas 
décadas, com a criação e expansão das unidades de conservação ambiental em suas mais variadas 
formas. 

O progressivo fechamento da fronteira subtrai as terras devolutas do mercado de grilagem de 
terras, freando o avanço do desmatamento e da pecuária extensiva para novas áreas.  Por razões 
óbvias, este mecanismo não opera em áreas já ocupadas.  Estimulados pelo controle da febre aftosa 
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e pela consequente chegada à região de grandes frigorícos nacionais, a partir dos anos 2000 os 
pecuaristas passaram a explorar de forma mais intensiva os seus domínios, aumentando a 
produtividade por hectare, mas principalmente avançando sobre suas áreas de reserva legal.  Assim, 
além das regiões sob a ameaça de madeireiras, os municípios do Sul e o Sudeste do Pará passaram a 
encabeçar a lista negra do MMA no arco do desmatamento. 

A ação mais incisiva do poder de polícia do Estado pós 2004, capitaneada pelo IBAMA, bem 
como a deagração em 2008 da Operação Arco de Fogo por diversos órgãos federais e estaduais, 
reduziram ainda mais a taxas anuais de desmatamento da oresta amazônica. Por outro lado, o 
inédito “Acordo de Desmatamento Zero” rmado em 2010 entre grandes frigorícos, pecuaristas, 
Ministério Público e movimentos ambientalistas no Sudeste paraense representa um enorme avanço 
institucional no controle do desmatamento sem a chancela do Estado.

Apesar dos enormes avanços nos mecanismos institucionais, o desmatamento persiste em torno 
2

de 5.400 Km  anuais, primordialmente em áreas sob ameaça de pecuaristas e madeireiras não 
cobertas pelo acordo de desmatamento zero ou de difícil controle do Estado.

NOTAS
 POSSAS, 1985.
2NORTH, 1990.
3Segundo ALIER & JUSMET (2000, p. 13) ... “La economia necesita entrada de energia y materiales, y produce dos 
tipos de residuos: el calor disipado a energia degradada (segunda ley da termodinámica), y los residuos 
materiales... En denitiva, la naturaleza juega el doble papel de suministradora de recursos y recptora de 
resíduos”. 
4Disponível em ˂ http://imea,com,br/custo de produção˃. Acesso em 20 abril de 2016.
5Disponível em: ˂ ˃.  Acessado em: 10 de abril 2016.http://www.greenpeace.org/brasil/pt/noticias/
6Os dados sobre rebanho brasileiro e regional para os diversos anos, bem como área de pastagem, estão 
disponíveis em: ˂ http://www.ibge.gov.br/home/estatística/pesquisa˃. Acessado em: 15 março de 2016.

// www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas
7OLIVEIRA et Al. (2006)
8 Ver a este respeito: Silva (2010, p. 19 a 22).
9Os estudos de Ferreira (2001) revelam que curvas de desmatamento percentual das áreas em função da 
distância das estradas são exponenciais. Estas taxas são mais pronunciadas ao longo dos grandes eixos como a 
Belém Brasília e Cuibá-Santarem.
10A título de exemplo, o município de Paragominas-PA, outrora campeão em desmatamento, foi o primeiro 
município a sair da a lista de municípios prioritários do MMA. Até 2008 já havia perdido 43% de sua cobertura 
vegetal. Naquele ano o município ingressa no programa município verde do governo federal. Por iniciativa do 
então prefeito, 51 entidades locais, inclusive patronais, assinam o Pacto pelo Desmatamento Zero, que previa, 
além disto, uma série de ações de fomento ao desenvolvimento local sustentável. Hoje, 66,45% de seu território 
esta coberto por orestas consideradas protegidas, tanto públicas quanto privadas e o município se tornou 
referência no combate ao desmatamento (http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas).
11O termo “pecuária de estrada” se refere aos estabelecimentos pecuaristas localizados em terra rme ao longo 
dos grandes eixos rodoviários abertos na Amazônia, em oposição à já secular pecuária praticada nos campos 
naturais da ilha do Marajó.
12 Disponível em: ˂ http://www.mma.gov.br˃. Acessado em 10 maio de 2016.
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RESUMO

O objetivo do artigo foi discutir as relações sociais de trabalho, entre indústria 
integradora e agricultores integrados ou produtores integrados, no município de 
Nova Veneza 1980 - 2014. Trata-se de articular narrativas individuais na forma da 
história oral, com escritos sobre as características da inserção socioeconômica 
da exploração familiar. O número de entrevistas corresponde a uma pequena 
fração da atividade agrícola no Sul Catarinense, mas se mostra pertinente para 
compreender a dinâmica das pequenas propriedades, regidas pelo trabalho 
familiar durante o processo marco-social da inserção dos mercados e na 
impressão do padrão urbano-industrial de desenvolvimento técnico-
produtivista como fator hegemônico na estrutura agrária.

Palavras-chave: Nova Veneza. História econômica. Integração agroindustrial. 
Modernização do campo.

ABSTRACT

The purpose of the article was to discuss the social relations of work, between 
integrative industry and integrated farmers or outgrowers in the city of Nova 
Veneza from 1980 - 2014. This is articulate individual narratives in the form of oral 
history, with written about the characteristics of the socio-economic insertion of 
the family farm. The number of interviews corresponds to a small fraction of the 
agricultural activity in southern Santa Catarina, but it turns out pertinent to 
understand the dynamics of small farms, governed by family work during the 
March-social process of integration of markets and printing of urban-industrial 
standard technical and production-development as a hegemonic factor in the 
agrarian structure.

Keywords: Nova Veneza. Economic History. Agro-system integration. Field 
Modernization.
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INTRODUÇÃO

N
ova Veneza compõe a paisagem da mesorregião do Sul Catarinense. O atual município, 
emancipado de Criciúma em 1959, foi à primeira colônia estabelecida após a proclamação 
da república, em 1891. A cidade se caracteriza pela agricultura familiar diversicada. 

Scarabelot (2012, p. 22-23) percebe a diversidade de combinações, entre formas modernas de 
produção, em maior grau de escala sublinha a rizicultura e a produção contratual de aves de corte. 
Nesse arranjo, convive também praticas tradicionais e de autoconsumo em relação com mercados 
formais ou nas redes mercantis informais.

Em 2010, dos mais de 13 mil habitantes, 1.028 são famílias rurais, dessas respectivamente 503 
praticam a rizicultura, fortemente entrelaçada por um padrão tecnológico externo e dependente, e 
100 estabelecimentos direcionados a avicultura, enquadrados no mesmo modelo de inserção 
socioeconômica. Os três grupos integram a totalidade das amostras, assim encontramos um grupo 
formado por pluriativos e aposentados, e por m um segmento que busca agregar valor aos seus 
produtos e serviços. De acordo com Scarabelot, os setores metal-mecânico, têxtil e agroindustrial 
formam a base econômica do município. A partir de 1996, a cidade absorve progressivamente uma 
planta agroindustrial, que abatia 140 mil aves dia, a Agrovêneto. A produção de aves conforma 
mercados internacionais e internos. No município vizinho de Forquilhinha, encontrava-se as instalações 
da antiga Agroeliane S/A, empresa que se dedicava a produção de aves e suínos. Posteriormente em 
1995, a Seara alimentos adquire a planta industrial e adota como estratégia fechar o abate de suínos. 
Subsequentemente, nos anos de 2005 foi adquirida pela Cargil, e em 2009 passou para o controle do 
Marfrig Group. 

A cidade, de maneira geral, acompanha o movimento da estrutura econômica do Estado, e 
mais principalmente as interações entre os municípios da região. Criciúma foi uma cidade mineradora, 
as consequentes crises no setor e mesmo a pressão de um sindicalismo forte desloca o investimento do 
empresariado para os caminhos da diversicação das atividades econômicas. Retemos para o fato 
dos processos econômicos, principalmente na construção de um mercado de trabalho. Conforme 
Mior (1992), a Agroeliane atuava na produção de aves contando com um padrão de produção 
especico se comparado as grandes empresas do Oeste Catarinense, ou seja; apenas 5% dos 
integrados contratava trabalho assalariado. Em suma, na integração agroindustrial na forma mais 
adiantada, o contrato organiza a produção, sendo a empresa encarregada de fornecer os insumos e 
mais a assistência técnica. No lado do agricultor, disponibiliza estrutura, boa vontade para seguir os 
procedimentos técnicos e mais o trabalho da família, caso escorado na unidade de exploração 
familiar.

Em 2014, encontramos apenas 62 famílias na avicultura, segundo informações obtidas no 
escritório da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) do 
município. Também se evidenciou uma crise, um tanto difícil de explicar. Nesse sentido, a aquisição 
das duas unidades já citadas pela JBS, e mais uma outra no município de Morro Grande. De acordo 
com o contexto, num período um tanto tumultuado: desligamento dos integrados; descapitalização 
funcional; questões referentes ao aumento dos custos de produção e falta de reajuste no produto 
integrado; endividamento dos produtores e problemas nanceiros das agroindústrias (ASSOCIAÇÃO 
DOS AVICULTORES DO SUL CATARIENESE, 2013). Além disso, a frutífera mobilização e progressiva 
adesão dos avicultores da região entorno da Associação dos Avicultores do Sul Catarinense 
(AVISULSC), num total de 783 estabelecimentos. O Sul Catarinense é composto pelas associações de 
municípios: da Região Carbonífera (AMREC); da Região de Laguna (AMUREL); do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC). Nessa linha, procuramos informações com a AVISULSC para possibilitar uma 
pesquisa e encontrar pessoas dispostas a falar. O recorte ainda que pequeno, seis entrevistas, 
possibilitou capitar uma fração da heterogeneidade de pers e narrativa de trajetórias especícas, em 
Nova Veneza, em meados de 2014. Para situar geogracamente o município faz parte da AMREC.

A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DO CAMPO E O TRABALHO RURAL
Por ponto de base e referências, retemos os trabalhos de Maria de Nazareth Baudel Wanderley. 

Assim, emerge os processos da integração da pequena propriedade, ou para usar um termo atual, a 
agricultura familiar na história estrutural da sociedade brasileira. Pequena produção e trabalhador do 
campo, os excluídos do padrão urbano-industrial, tem um sentido muito próximo para a socióloga, por 
esse motivo mantemos no recorte analítico proximidades. Além disso, largamente dispersas foi às 
denições de Wanderley (1985), uma função para o capital, e o novo trabalhador, assim orientou uma 
expressiva pesquisa que em termos gerais buscava compreender a sociedade englobante. De fato, 
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ca implícito a noção de subordinação ao capital, e localizamos o espaço da ruptura da reprodução 
delegada ao contingente da população rural. No entanto, sobrevivente ou não, para guia de 
compreensão a dependência e insegurança reete as barreiras impostas, e destaca o lugar 
secundário atribuído pela sociedade, ainda que o processo de inserção seja mais denso, substancial e 
irregular. 

Partindo do pressuposto básico de ruptura e continuidade, na integração socioeconômica ao 
mercado, no que tangencia a estrutura de acumulação no setor agrícola, a conguração e 
reconguração do rural, apreende a natureza determinante ao longo da história sujeita ao impacto 
da modernização da produção agrícola. De modo geral, o espaço é negado, e na História cam 
implícitas as formas de viabilizar a apropriação do produto social, e pelo outro lado, as estratégias para 
impedi-la. Com mais força, a condição atribuída de produtores de mercadorias, tencionada a 
categoria de subordinação e pobreza presente nas áreas rurais, onde se fez/faz presente as relações 
com o capital comercial e agroindustrial. A partir dessa constatação, evidencia-se nos pequenos 
estabelecimentos uma lógica de “mesmo agricultores devem adaptar-se às condições modernas de 
produção agrícola e da vida social” (WANDERLEY, 2003, p.55). Isso por si mesmo, nos dá uma 
percepção da tarefa em conciliar a história ao nível socioeconômico e sociopolítico. Nesse sentido, a 
autora contradiz a modernização técnico-produtivista e a legitimação do grande empreendimento 
capitalista sob o latifúndio capacitado para assumir o projeto da agricultura moderna. De fato, e de 
modo geral, uma solução política conservadora e excludente ao contrapelo da implementação do 
padrão urbano-industrial hegemônico, solidica uma lacuna dos problemas intrínsecos da 
modernização incapaz de superar a estrutura do poder agrário. 

De maneira geral, tencionamos os debates para sublinhar aspectos da imersão socioeconômica 
dos sobreviventes na forma subordinada ao capital. Em primeiro lugar, o Estado sempre esteve 
presente, considerando a importância da agricultura para subsidiar o projeto de industrialização. No 
segundo ponto, conforme John Wilkinson (1986) vê-se uma ruptura pós década de 1960, que ganha 
força primeiro através dos mecanismos estatais, o agente causador de rupturas signicativas. Assim 
são materializados e potencializados os complexos agroindústrias, regidos por blocos de capitais 
operando no setor agrícola, entretanto sem presumir uma aliança estável e duradoura. Se nessa nova 
fase de acumulação, os produtos agrícolas são transformados em matéria-prima, ao lado temos, as 
estratégias da integração do produto agrícola como insumo dos processos agroindústrias. O milho 
torna-se ingrediente para as rações, e nesse sentido o produto ou matéria-prima, o frango, 
posteriormente é transformado em produtos para o mercado de congelados. Se antes o Estado era o 
causador direto, os blocos de capitais assumem uma maior relevância e protagonismo. 

Em suma, o autor xa a análise da subordinação da produção agrícola à agroindústria, 
considerando a divisão internacional do trabalho agrícola. A teoria bem arredondada é 
compreensível, mas voltamos ao enfraquecimento do setor rural. Nessa linha, Goodmann, Sorj e 
Wilkinson (1985) sugerem que uma noção de complexo agroindustrial induz o entendimento de um 
processo homogêneo e não contraditório conformando a estrutura agrária. Discordando do trabalho 
unicado de produção, ao contrário, o artigo demarca a impossibilidade de uma aliança. De fato, ao 
pequeno produtor familiar cabe a orientação em gerir os elementos incorporados à produção 
industrial. O setor industrial move um processo continuo que visa transformar a agricultura, como um 
processo de acumulação industrial. De acordo com os autores, os limites pouco são estáticos, ainda 
que o alcance seja limitado e determinado pelo processo de inovação tecnológica. Além disso, os 
insumos agrícolas, na forma de fertilizantes e equipamentos condizem com estruturas rurais em 
conformidade e de modo conjuntural. Nesse sentido, a viabilidade do sitio familiar moderno e 
capitalizado corresponde ao processo de transformação da produção rural numa apropriação 
industrial, privilegiando as estruturas sociais alinhadas. 
         Em outras palavras, até aqui, os autores apresentados são de grande monta, apenas buscamos 
acompanhar, de forma geral, o processo da acumulação e divisão social do trabalho na discussão. 
Como percebido, na fase do apriorismo a função para o capital é reduzida, já que não há um novo 
trabalhador, nem há algo de continuidade, uma história geral da forma camponesa a ser escrita. De 
fato, o argumento do fator conjuntural da permanência, assim como dos trabalhadores do campo, 
compatível com a estrutura de acumulação conduz ao entendimento do ato pretérito inerente a 
lógica que avança na terra de forma anárquica. Em suma, ao viabilizarem-se os blocos de capital 
induzem a um uso exagerado de insumos industriais e engendram uma progressiva corrosão da terra e 
do rural. Da histórica disputa pela terra, acrescenta-se uma competição por tecnologia 
redimensionado as relações rurais. Por outro lado, os trabalhadores do campo, volantes e o boia-fria 
são expressão de um processo conjuntural e doloroso da transição do trabalho rural capitalizado.   
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Entretanto, após o tratado teórico, pouco resta a não ser ver a erosão do rural, primeiro pela ação do 
Estado e depois dos blocos de capital operando no setor agrícola. 
         Em linhas gerais, retornamos para o processo do trabalho rural, no caso da avicultura, expressão 
mais adiantada das modicações das forças produtivas. De acordo com Mior (1992), aluno de 
Wilkinson, identica um protagonismo social deslocando de maneira corporativa os reclames e 
reivindicação dos integrados em Santa Catarina. No Oeste Catarinense, emerge nesse contexto um 
amplo setor agroindustrial. A estrutura agrária é composta em sua maioria por pequenas 
propriedades, local da pratica de policultura. Segundo o autor, os conitos resultados pelo ponto de 
vista das lutas sociais assumem características passando exclusivamente por denições de preços, 
nanciamento e reclames dos custos de produção. Em suma, o integrado pouco infere nos processos 
de produção industrial, insumos e demais fatores como os pintos de um dia e a ração são da empresa 
que controla os elementos de forma a gerir a eciência. Além disso, no padrão agroindustrial 
demarcado pela forte presença externa na unidade de produção, processo produtivo e de trabalho 
são divididos. Ao integrado, que não tem controle sobre os insumos cabe encontrar a melhor forma de 
gerir o tempo do trabalho disponível para dar continuidade ao ciclo produtivo. Ou seja, o agricultor 
integrado tem uma estrutura, a granja, construída conforme os desígnios empresariais e a 
remuneração advêm do índice de produtividade. 
         Em termos genéricos, a conjugação de interesses no esforço da integração contempla quase 95 
% da produção de aves em Santa Catarina, pode ser vista em termos de anidade 'eletiva'. No 
entanto, o decorrer se mostra exível tanto do perl do integrado como nas características 
relacionadas as estratégias do lado agroindustrial. Para empresa, a articulação com a produção 
familiar signica, dispersar a concentração e o poder de barganha. Assim, controla o perl dos 
integrados e se livra dos investimentos xos. Outras questões como os gastos relativos com mão-de-
obra e a assimilação do pacote tecnológico ca por conta do integrado. Em linhas gerais, Mior vê 
para as distintas cadeias produtivas uma diferenciação sócio-econômica dos estratos de produtores 
familiares e não uma hegemonização um tanto essencialista. De fato, as estratégias empresariais 
adotaram a exploração familiar como um parceiro privilegiado conjunturalmente. Se anteriormente 
cabia ao Estado promover uma diferenciação por intermédio de políticas públicas para o setor 
agrícola: na forma de crédito; pesquisa e assistência técnica. Progressivamente a função é deslocada 
para a acumulação agroindustrial, na internalização da “pesquisa e produção de material genético, 
assistência técnica e extensão rural e raçoes, no caso do sistema de parceria” (MIOR, 1992, p.375). O 
resultado disso tudo é a adoção de uma versão sistêmica e homogeneizadora, capitalista ao todo, 
que interpreta e redene a estrutura da produção agrícola, e de modo geral, associa a propriedade 
familiar as noções de gestão e administração. 

Notadamente um novo horizonte emerge com duas saídas de emergência. Nas considerações 
de Wilkinson (1994), a agroindústria representa uma forma possível da modernização da agricultura, e 
a avicultura modernizada pode ser uma estratégia viável para a pequena produção. Nesse 
argumento, o artigo favorece as linhas de uma produção pouco concentrada, apesar dos problemas 
inerentes ao empreendimento. Pois é sabido que o complexo agroindustrial materializa um amplo 
sistema concentrador da produção agrícola e diferenciação regional. Infelizmente o sobrevivente e 
capitalizado, diferenciado socialmente, é a ponta da lança desse projeto que busca dominar de 
forma pretérita todo o espaço da vida humana. A permanência signica estar disposto para o 
integrador sob a condição seletividade/exclusão. Em suma, o diagnóstico é ecaz, mas ca em 
reexão que a dispersão de tecnologia no campo manifesta uma natureza perversa sem 
planejamento adequado, talvez e provavelmente irreversível. Dito isto, retornamos para as relações 
entre o elo da produção agrícola, as famílias entrevistadas. 

A INTEGRAÇÃO SOCIAL, A HISTÓRIA E A EXPERIÊNCIA DOS AVICULTORES
A terra e natureza, ainda continuarão a ser a matéria instransponível da ação do capital. De fato, 

apenas conguração e reconguração da estrutura de valor pode indicar um dos caminhos desse 
intento, designada reconstrução do rural como um processo industrial, uma formula hipotética. Desse 
modo, desperta e se faz necessário exprimir e destacar, a contradição básica da causação por 
maximizar o lucro, constranger a jornada de trabalho, ou se apropriar do processo de trabalho rural 
(Sorj, 1980). O processo é lógico e contraditório ao mesmo tempo. Da galinha caipira ao frango de 
corte, uma mercadoria construída e transformada em matéria-prima para o valor que se valoriza. 
Antes de adentrar no terreno privado do homem em livre arbítrio que dispõe do local e da boa 
vontade para fazer a mágica, o lado agroindustrial, trata-se de lembrar que o rural impõe limites e 
pouco se assemelha numa fábrica controlada, assim o processo biológico ergue barreira no tempo da 
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produção, tão cara aos aspirantes do negócio. Se de fato as biotecnologias pouco causaram uma 
revolução, e para além as cadeias de carne não atingiram sua maturidade, retemos o argumento 
apenas como lastro de transformação heurística na divisão do trabalho agrícola (TESDESCO, 1994; 
1995). Desse modo, vislumbra-se uma divisão social do trabalho, e apenas só isso. Conforme Tedesco, o 
contrato representa uma forma de subcontratação da matéria-prima e consequentemente a 
exibilização das relações de produção.

Marx (2013), num texto clássico, mais precisamente no tópico “O processo de trabalho e o 
processo de valorização” destaca de forma clara os processos do trabalho incorporado na forma 
mercadoria, quase imperceptíveis aos olhos e a lembrança. A mercadoria dividida em valor-de-uso e 
valor-de-troca, pela engenharia capitalista, deixa despercebido o trabalho incorporado em tal 
matéria manifesta. O trabalho, como um ato orientado a um m, consome os meios e objetos, resulta 
no consumo produtivo, diverge do consumo individual. Além disso, Marx encontra o estranhamento, 
no vínculo social administrado pela forma mercadoria, disposto na praça do mercado. Dessa forma, o 
fetichismo nada mais é além da reicação do processo social de produção determinado pelo 
signicado reetido do modo de produção. De fato, a coordenação social passa pelo mercado onde 
o produto do trabalho encontra equivalência “natural” e universal na forma mercadoria. Assim, Karl 
Marx indaga-se sobre o fetiche do dinheiro, naquele momento um meio concebido pelo fetiche de 
mercadoria. O capital, só pode negar as relações sociais mediatizadas no mundo mercantil, onde o 
laço social e coesão assume a medida de um emaranhado de coisas, um lastro fantasmagórico de 
interações humanas, ou seja, uma cção objetivada na matéria do mundo real reexo das relações 
sociais de produção.
         Voltando para a construção do argumento. Conforme os relatos colhidos, através da relação da 
parceria, investimentos tornaram os aviários automatizados facilitando em contraste tempo e 
trabalho. Dessa forma, a empresa desconta na nota nal os valores referentes ao processo produtivo 
da mesma, condenação por cabeça aos índices indústrias de produção, subentende o lado agrícola: 
carregamento, lenha, energia, e o trabalho familiar empregado. Sobre o tempo de trabalho, é 

1atenção constante “[...] noite e dia, não tem” (Antônia , entrevista 2014). Parece não existir limites xos, 
entre trabalho e descanso, dia e noite, semana e dia de folga, durante a gerencia dos fatores 
produtivos, animais e insumos, ou ciclo do produtivo. Não estranha na narrativa o cuidado, a atenção 
constante deve vigiar os elementos e prover ambiência, evitar os calos nos pés dos animais.   
         De maneira geral, o animal é vivo, e o trabalho implica na remuneração nal. Cuidado e trabalho 
se mesclam, já o fato é generalizado “Tem que fazer o que eles mandam, feito laboratório, tudo 
certinho. Para dar certo, eles fazem o pinto e a ração [...] A gente entra com o aquecimento, com a 
ambiência deles né” (Pedro, entrevista, 2014). De fato, embora produzir sob orientação estrita 
sistematiza seguir diretamente o contrato a questão reside na coordenação tecnológica implicar , 
como e de que forma proceder. Além disso, pouco resta ao produtor a não ser seguir os ditames 
técnicos. Trabalho e técnica conjugados nada mais é do que o poder do controle e dos 
procedimentos objetivados nas práticas concretas. Será válido ir contra a técnica, e o sujeito dotado 
de conhecimento cientíco que lhe aplica?

E assim, hoje em dia, se o frango ca doente, para dar um antibiótico tem que ser muito 
bem autorizado. [...] O que você fez de errado [...]. Teu frango pego diarreia porquê? Tu 
deixou a água esquentar não é! Perto da fornalha, [...] tem que troca aquela água todo 
dia. Só que antes a gente não fazia isso. Então eles vêm aqui primeiro, te cago na 
cabeça, depois eles vão medica (Pedro, entrevista, 2014).

Na região, encontramos uma avicultura sustentada nos padrões tecnológicos a partir da forte 
presença de elementos externos, xados na integração agroindustrial, produção por contrato, ou 
parceria. Não houve avicultura comercial intensiva ainda que a criação de aves nas propriedades 
seja um elemento presente nos estabelecimentos, uma região marcadamente colonial. Além disso, 
manter aves na propriedade não é mais permitida entre os avicultores por medidas sanitárias. 
Entretanto, a suinocultura da região funciona ainda sob uma base não totalmente integrada. Dessa 
forma, Antônia comenta que iniciaram suas atividades com a Seara, frigorico que reside no município 
de Forquilhinha, sendo direcionados em outro tempo para a unidade de Nova Veneza, antiga 
Agrovêneto. Havia outrora uma proximidade com a empresa e os problemas eram resolvidos 
diretamente com as pessoas até então conhecidas. Durante a transferência para a JBS, os produtores 
apenas conhecem a gura do técnico. O que diculta certa solidariedade, ainda que reconhecida 
como verticalizada. Por outro lado, o padrão tecnológico é a mola irreversível da transformação do 
rural como uma produção industrial.
Os pers dos integrados são profundamente heterogêneos. A senhora Maria relata que ela e o marido 
trabalhavam como empregados de carteira assinada. Assim, em um período mais recente souberam 
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que a Agrovêneto estava precisando de pavilhões, porque faltava aviários na região. O 
nanciamento foi intermediado pela empresa, e capitado junto ao sistema bancário. De um aviário 
de 50 metros inicial, no momento da entrevista contava com mais de uma granja. Focalizando a 
organização do trabalho “[...] tem que estar sempre de olho. Olhando a ração, a água, tem que 
distribuir papelões dentro do aviário, jogar ração no chão para ele em cima começar a comer” 
(Maria, entrevista, 2014). Percebemos uma clara e bem demarcada divisão do trabalho, o trabalho 
leve e o mais pesado, sendo no inverno alimentar as fornalhas para o aquecimento e controlar a 
temperatura constantemente, tarefa do marido. Além disso, o contraste com a tarefa de gerencia “Eu 
tenho um bom diálogo com todo mundo, com a fábrica de ração, com tudo que precisa”. Nesse 
sentido, solicitar auxilio técnico, organizar o pedido da ração adequada para os animais e não deixar 
faltar o insumo. Por outro lado, a aquisição de silos duplos vem para solucionar este problema, e do 
mesmo modo, sugere ou induz um investimento. Manter o perl heterogêneo ou homogêneo pouco 
importa, isso é relativo, o que ocorre é que agroindústria pouco cogitou investir na produção própria. 

A diferenciação social, parte consequente da modernização do campo, de fato, é irregular, 
heterogênea e não completa. Conforme Stropasolas (2006), a pressão dos mercados recai sobre os 
integrados, no caso agricultores ou não, que inclusive por razões econômicas resolveram trabalhar 
com a produção por contratos. De fato, em seu estudo de caso, o autor bem demonstra que a 
voracidade dos mercados empurra para cima o nível médio de permanência como produtor. Por si só, 
a especialização de um eleva para cima os níveis gerais e médios. Antes da diferenciação, a 
decomposição incide diretamente sobre os aspectos socioeconômicos, erodindo e esvaziando os 
valores comunitários, e a lógica que orienta a função da produção de alimentos. Além disso, 
conforme os entrevistados o frango é um animal de laboratório, e encadeadas são as redes que 
alimentam e abastecem a máquina industrial. O frango foi reconstruído à imagem e semelhança da 
mercadoria, suporte do valor de troca, para isto, a tecnologia concebe um produto, inclusive como 
uma receita geral “É uma criança, não é animal, [...] é um ser vivo” (Pedro, entrevista, 2014). No relato, 
a comparação inevitável traduz a sensibilidade do animal, diferente da galinha caipira criada solta, 
pois qualquer movimento pode causar danos, ou perdas nanceiras. O cuidado dos animais muito 
mencionado signica um cuidado com a própria renda oriunda da atividade. Porém, a gerencia 
ecaz dos fatores produtivos não garante o retorno nanceiro determinado pelos pressupostos 
produtivos como insumos, regularidade da entrega e qualidade dos elementos produtivos.
         Retomando a narrativa de Pedro, que em 1980, junto como mais três famílias da região, foi um dos 
pioneiros. Segundo o relato, no início a atividade retornava um valor maior, e possibilitava viver 
tranquilamente em uma família de cinco pessoais, com um aviário de 100 metros. Naquele momento, 
pouca exigência constava e o controle da temperatura era feito na base do gás. Segurando o 
marcador de tempo, em 1980, a exploração familiar contava com o cultivo do fumo e do milho. De 
maneira geral, isso representa o monte todo, ou a renda indivisível conforme Chayanov ([1920], 2014). 
Ou seja, o valor do fruto do trabalho adquirido na venda durante todo o ano, que corresponde ao 
equilíbrio subjetivo entre o trabalho e o consumo. 
         Conforme Tedesco (1998, p. 324) “[...] Se a lógica racional for linear, não há muito a ver, a não ser 
os prejuízos”. Do mesmo modo, Paulilo (1990) questiona os postulados teóricos que visavam encarar a 
produção integrada como os aspectos da subordinação dos pequenos às agroindústrias. Por isso, 
comenta que os produtores da região do Sul do Estado nunca tiveram autonomia, no quadro mais 
abrangente, no que diz respeito a reposição dos pressupostos da produção e sobre a venda do 
produto agrícola. O antigo comerciante, o novo sistema de mercados e a agroindústria sempre 
induziram o valor por seus meios. Além disso, outra característica emerge no trabalho de Paulilo e 
Tedesco, o ambiente técnico-produtivo não tomou de assalto os agricultores que desde o início da 
colonização foram incentivados a comercializar sua produção, um fator concreto para pagar a 
própria terra. Nesse sentido, tomar o novo processo, embora desajeitado para os padrões regionais, 
denota menos uma capacidade de sofrer. De fato, é parte da inserção da cidadania, apesar do 
direcionamento seletivo e excludente da modernização técnica do rural.

De fato, uma antropologia mais apurada auxilia a perceber o espaço mais amplo do vivido, 
onde terra, trabalho e herança se relacionam aos aspectos do funcionamento da unidade de 
exploração familiar (LAMARCHE, 1993). Patrimônio sociocultural por um lado, terra e trabalho por 
outro. O valor da terra, os projetos de inserção das gerações precedentes, as cercanias da estrutura 
fundiária e do horizonte objetivo de existência, se conforma no conito, mescla mais ou menos um 
quadro amplo, onde os atores, sujeitos de sua história, podem jogar contra as adversidades que 
representam os interesses do capital. Se o peso do espaço ocupado pelo setor empresarial empurra 
para baixo, desvaloriza tecnicamente os produtos dos pequenos produtores, isso expressa o problema 
estrutural e a relação de dominação, desequilibrada, expressa na exploração do homem pelo 
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homem. 
Se for reetir sobre uma lógica que pouco visa à reprodução do capital, mas reprodutiva, da 

reprodução da unidade social. A construção de uma infraestrutura, a manutenção da mesma, ainda 
que o valor do produto recebido mal cobre o investimento (WILKINSON, 1994). Entretanto, por outro 
lado, o investimento é na propriedade, nela se valoriza. Essa lógica une fatos tão dispersos como a 
tecnicação do meio rural, a diferenciação social, a condição de proprietário. É por si só contraditória. 
No entanto, o acesso à tecnologia e ao crédito tenciona no limite o trabalho e a condição de 
reprodução da existência (PERTILE, 2004; JESUS, 2012; BARRINHAS, 2012). Mantemos o argumento de 
Paulilo (1990), o que de fato revirou a vida dos pequenos produtores da região do Sul de Santa 
Catarina, foi o acesso a nanciamento. De fato, nas décadas de 1980, o dinheiro corre solto ao passo 
que se congela. Mais ou menos rentável ou lucrativo, uma ação clara orientada aos ns ou aos meios. 
Da mesma forma, tem que ser a explicação correta?

Retornando a trajetória, Pedro relata que três de seus irmãos continuaram na atividade, um 
herdou o aviário do pai. Assim, como todos escolheram nas possibilidades reais o ramo da avicultura. 
Além disso, a atividade mostra-se quase adequada a demanda da unidade familiar. Conforme o 
relato, no contexto da entrevista a atividade leiteira ainda permanece, serviço da mulher, mais uma 
garantia de renda. Mas voltamos para um fator que desperta curiosidade, em todas as entrevistas, o 
trabalho determinado pela tecnologia. É claro que dentro das possibilidades da pequena 
propriedade. O equipamento do aviário visa controlar o ambiente, regular a transformação biológica 
em nível racional técnico-produtivo, destaca as interações do setor agroindustrial. Nesse sentido, na 
avicultura moderna representa: o controle da temperatura; instalação de arco sanitário e toda 
medida de isolamento; índices técnicos e produtivistas. Medidas simples ou necessárias, porém, que se 
fazem constante para produzir. Quanto a isso, não percebemos nenhum problema, no entanto, 
investir signica retornos em valores, inclusive aqueles monetários para compensar o risco do negócio. 
Ocorre um desequilíbrio, no contato de tal lógica da eciência com a unidade familiar? Muito 
provável que sim. 
         A respeito dos riscos, apesar da dita segurança e instabilidade, a tabela de conversão representa 
a reivindicação básica, assim como foram em outros tempos a necessidade de uma melhor 
segurança no contrato (BELATO, 1985). Na verdade, a parceria ou integração visa organizar os fatores 
da produção reconhecendo os riscos da produção estimada, porém nessa forma contratual boa 
parte dos riscos, principalmente relacionados ao mercado são inteiramente compartilhados, recaindo 
sobre a parte mais fraca, o avicultor. Alguém conhece o funcionamento do contrato? Melhor armar 
que o desenho do mecanismo é para isso mesmo. Segundo Dalla Costa (2008), entre as principais 
empresas de Santa Catarina, o contrato formal ou não, se mantém intacto em quase 50 anos. Nesse 
sentido, na avicultura “tudo o produtor é responsável não adianta ter contrato ou não ter, [...] contrato 
é bobagem, na verdade, é bobagem porque quando estiver bom o mercado está bom para o 
produtor, está bom para a empresa” (José, entrevista, 2014). O relato ganha mais peso descritivo, 
quando vem de um ex-técnico da empresa fumageira que opera também no sistema integrado. 
Deixamos em evidência que certas questões de responsabilidade da empresa, como a qualidade da 
ração e mesmo uma mortalidade de animais não diagnosticada. Em média até essa variável é 
calculada. Tudo isso pesa na remuneração, inclusive nos relatos, assim armam encontrar elementos 
estranhos na ração que podem causar prejuízos nas linhas que abastecem os animais. Em suma, mais 
prejuízo para produtor. A respeito do contrato:

Não sei, eu falei na outra vez, exatamente o contrato é feito somente para que todos os 
produtores que alojarem os pintinhos deles e pegarem deles é obrigado devolver o 
próprio produto para eles. Então, se eu peguei o pintinho e o frango deles eu sô 
automaticamente obrigado a entregar para eles. Porque o produto é deles não é meu. 
[..] nós somos terceirizados. Por que eu só pago no m do lote, o custo é todo deles, eu 
simplesmente terceirizo, eu só cuido, [...] o galpão e as coisas dentro na propriedade são 
do proprietário, mas a ração e o frango e deles (Luiz, entrevista, 2014).

         Basicamente o relato esclarece a subcontratação da matéria-prima, convencionalmente 
identicando como prestador de serviços. Luiz também descreve que a atividade se adapta melhor 
na sua propriedade, e a comparação entre a rizicultura é inevitável, atividade de grande importância 
entre os estabelecimentos da região. Em síntese, a unidade de produção é direcionada para 
produção intensiva, a avicultura integrada. O relato é interessante, pois Luiz comenta que herdou a 
unidade e a propriedade do pai, e que antes trabalhou com uma atividade industrial. De fato, se a 
trajetória individual tem importância para um trabalho em história é mais signicativa na preparação 
de políticas públicas para regular o setor.
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� Do contrato, podemos mencionar que recentemente foi aprovada a lei n° 13.288 da integração 
agrossilvopastoril, no dia 17 de maio de 2016, após 20 anos de trâmite. A lei passa a criar novos 
mecanismos como o Fórum Nacional de Integração (Foniagro) e as Comissões para 
Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadesc) de cada unidade 
produtiva. No entanto, o veto no artigo n° 14 deixa os contratos e possivelmente as tabelas de 
conversão como sempre estiveram (BRASIL, 2016). Além disso, alguns índices técnicos indicam 
penalidades e bonicações, de acordo com as entrevistas, um lote bom é quase uma loteria. Há uma 
espécie de angustia entre a observação por meio dos índices de produtividade, atividade realizada 
constantemente pelo produtor, a entrega do lote, e entre o acerto onde o recebimento da nota 
contém o desempenho do lote. Alguns itens foram relatados exercendo peso sobre o valor liquido 
recebido, que deve pagar outros gastos: lenha, energia e taxa de depreciação. Nessa lógica 
imputada para dinamizar o ganho “Tu vai ter que troca esse forro. Se tu não trocar, ele não aloja mais 
[...] É exigência, eles simplesmente olham, vericam e querem e está acabado” (José, entrevista, 
2014). Percebe-se novamente a seleção e o controle do mercado de avicultores. Insistimos a respeito 
das modicações da atividade durante os últimos 20 anos.

Não isso aí tem mudado muito né. [...] avicultura passo, várias fases você pode ver 
depende a situação. Dentro da avicultura tudo o produtor é responsável não adiante ter 
contrato ou não ter, porque hora que tu viu com pintinho bom ou ração boa é uma coisa. 
Quando surge um problema lá de mercado que vai sobrar sempre para o produtor não 
adianta, contrato é bobagem, na verdade, é bobagem porque quando tiver bom o 
mercado está bom para o produtor, está bom para empresa, tá bom pra tudo. Mas, 
quando a coisa ca ruim lá o primeiro a sofrer é o produtor, isso não tem dúvida. (José, 
entrevista, 2014).

� O mundo um tanto amargo visto por esse ponto de vista, encobre as formas de resistência. 
Negociações podem seguir um caráter coletivo mais efetivo, e mesmo individual, ainda que mais 
enfraquecido. Encontramos em conformidade com Paulilo (1990) o espaço onde se joga, explorando 
os limites da condição. Sobre o investimento, ainda que orientado e diluído sempre na gura rancorosa 

2do mercado “O resultado não estão (bons) , a gente, às vezes deixa de fazer certas coisas aqui que 
seria importante porque não tem resultado” (José, entrevista, 2014). Também na narrativa, outra 
importante informação emerge, o avicultor descreve que investiu na atividade na década de 1990, 
com recursos próprios. Há de entender as características especícas das trajetórias de trabalho, todos 
os entrevistados e entrevistadas são próximos da agricultura, senão foram trabalhadores em outras 
atividades, saíram destas para a avicultura. Isso por si só, dá o tom particular para as narrativas, e com 
mais efeito, evidencia a heterogeneidade de situações concretas vividas. Porém, retornando no limite 
das possibilidades “Tem que fazer o que eles mandam” (Pedro, entrevista, 2014). Mas em outra 
passagem, lembra-se que seguir os parâmetros corretos da lida pode signicar perder tempo, além de 
não melhorar o resultado, representa negar de bom grado a interferência da empresa, na 
propriedade própria. Uma resistência ou um conito, abertamente exposto é algo que areja uma 
relação conturbada historicamente como até aqui construída por narrativas.
         Na região, até 2012 havia três frigorícos, pode parecer pequena a margem de manobra, 
entretanto uma estratégia consistia em trocar de empresa. Marcos relata que, seu pai trabalhava na 
cultura do fumo de estufa, logo após migrou para a avicultura. Trabalhou um tempo para a 
Agrovêneto “Daí o Veterinário chegou ali e disse que eu não podia fazer lote daquele tipo e a empresa 
não aceitava. [...] aí dei a carta de demissão e fui para o Morro Grande” (Marcos, entrevista, 2014). De 
fato, essa possibilidade de mudar de empresa foi lacrada, com a JBS na região. Tem-se agora um 
verdadeiro monopólio, embora antes também, mas o evento causava certa preocupação, além das 
outras já mencionadas. O passado era o problema para o historiador e o futuro e presente para os 
entrevistados. Por outro lado, vale tecer um comentário sobre os contratos, na forma supercial que é 
celebrado pelas partes. Além disso, por ser de longa duração, ou seja, ser impossível voltar a coisa 
original (PAIVA, 2010). Uma estrutura física se não for usada para criar os animais vira sucata. Desse 
modo, todo e qualquer debate, aberto no domínio público de preferência, e com o poder público 
local, o setor privado, e a sociedade em geral, apenas vem ao encontro para arejar e somar os 
questionamentos sobre o desdobramento da atividade econômica, que tem a pretensão de 
racionalizar todo e qualquer produto socialmente produzido. 
         Nessa linha, insistimos novamente no contrato, mas por um caminho diferente. João Tedesco em 
sua tese de doutoramento discorre uma parte considerável analisando o estar ou não no contrato. 
Embora o artigo não tenha pretensão de aprofundar o debate, será válido demarcar a questão do 
choque entre uma tradição e a modernidade, ambas realizadas ou anuladas na ação concreta. 
Dessa forma, interessa reetir sobre a produção e trabalho legitimado pelo direito. Mas qual direito? 
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Para Tedesco (1998) articula a pratica econômica globalizante, e do mesmo modo, as convenções 
sociais da vida cotidiana e coletiva. Ainda que seja implícito, cabe o argumento, o autor percebe a 
tensão de luta adaptado/adaptando no meio cultural-tradicional. Será mais preciso armar uma 
diferenciação no meio cultura abarcado pela globalização. Em referência Thompson (1987), ressalta 

3que a lei é mediada nas relações de classe  e em procedimentos cristalizados socialmente, ainda que 
velado e mascarado, transcorre de maneira diferente do exercício da força sem essa mediação. 
Assim, ao rever a simples dominação ressurgem as injustiças acobertadas e inconfessas. Se a 
dominação do capital é deslocada sem prejuízo, nos procedimentos técnicos da organização da 
produção e da concepção o peso externo recai sobre a unidade no que se refere a modernidade. 
� O integrado é selecionado, o autor descreve os passos, há progressivamente uma construção de 
uma identidade. Uma identidade para o proprietário, colono ou pequeno produtor, seja qual for o 
trabalhador, mas validada pela tradição. O contrato passa pela esfera local, circula na comunidade, 
entre os mais próximos informantes, ao reconhecimento naquele tempo no sistema bancário, signica 
a entrada na modernidade. Na verdade, ser reconhecido é uma estratégia de sobrevivência. Mas 
sobreviver é tão abrangente que pode signicar manter o patrimônio sociocultural. Vender a terra, um 
pedaço qualquer, não é problema, anal as decisões não são apenas orientadas para o cálculo, 
apesar de ter uma segurança derivada das mesmas relações de produção, a produção contratual. 
Desse modo, desmiticando o contrato, Tedesco indica uma resposta prática que visa com 
intencionalidade diferenciadas autorizar o trabalho, e por seguinte possibilitar os retornos econômicos.
� A discussão pode ser nova ou antiga, pouco resta se for a escolha reproduzir as indagações ao 
nível teórico. De maneira geral, quem se propôs a estudar o tema, provavelmente divergindo nas 
formas de interpretação, questionou abertamente os rumos do contexto em geral. Se por um lado a 
integração com a agroindústria, e a absorção dos pacotes tecnológicos manteve pessoas no campo, 
isso já é uma outra questão. No entanto, o uso da tecnologia, como bem sabemos é uma decisão 
política, que seja também levada a discussão para a sociedade, a principal interessada, e para o bem 
de todos. O que é importante de salientar nos diz respeito ao problema da dispersão induzida pelo 
modelo de desenvolvimento, os impactos da absorção, entretanto, pouco vivemos de sonhos. Nesse 
sentido, há problemas complexos para o pesquisador interessado com o bem comum tentar resolver 
sozinho: já sociedade é o local básico para tal debate (RAUD, 1999). 
� Novamente ajustamos o foco da análise. A pergunta inquieta busca capitar o ambiente 
sociocultural e sua simples expressão, o dia-a-dia de trabalho e as relações que daí emergem. Em 
todas as entrevistas é perceptível a noção de que enquanto estiver com animais, um estado de 
atenção e prontidão empurra a dinâmica da família, “[...] não é pesado. Mas é um serviço continuo tu 
tens que estar presente, não tem como tu fugir [...] tem que car aí presente” (José, entrevista, 2014). 
Também relataram nos termos de uma prisão tendo as portas abertas. Em suma, podem parar a 
qualquer momento, é só pedir o desligamento, e com este gesto obtém novamente a chave da 
liberdade nas mãos. Porém, há outras alternativas ao alcance do possível a cogitar? Indagados sobre 
a continuidade, a resposta foi negativa “Agora eu penso o seguinte, na hora que eu não tiver mais, 
não vai ter ninguém para me substituir com certeza” (José, entrevista, 2014). De acordo com a 
AVISULSC, em média 50 % das propriedades não tem sucessão futura. Ou seja, é pretérito reetir que 
dicilmente as novas gerações seguirão na atividade. De fato, recobre na região outra questão que 
perpassa o valor dado à terra, à memória e ao trabalho. O problema é indicado pelo endividamento 
funcional das propriedades, e uma progressiva descapitalização de boa quantidade de unidades, 
causado pela baixa remuneração do lado agrícola (ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DO SUL 
CATARIENESE, 2013). 
� Se de fato o peso da tradição tem certa gerencia, ela encontra espaço onde as gerações 
precedentes encontram sua forma de inserção. A atividade é reconhecida e expressa nesse sentido, 
um misto de ironia e protesto “É uma prisão! ” Nos períodos de alojamento, o trabalho de controlar a 
temperatura, recolher os animais mortos, e vericar o funcionamento das maquinarias, ou mesmo 
esperar o caminhão trazer os insumos adentra noites e nais de semana. Além disso, a lógica da família 
passa a ser organizada em função do tempo demandado pelos animais, ou seja, vericar, car em 
espera, ter uma preocupação constante. De forma geral, as interações sociais cam comprometidas:

Então, é aonde que a gente não tem direito, nós só vamos num casamento, chegamos 
4atrasado e os primeiros a sair (riso)  [...] na missa o padre está na metade o enterro (na 

5metade)  já estamos voltando. Ou vai um ou ca, tem que ser assim. Então, o dono do 
aviário, ele não tem esporte, ele não tem laser, ele não joga uma canastra com os 
amigos, ele não vai numa praia, ele não vai numa festa. Ele não vai no rodeio. Tu perdes 
todos os teus amigos, sério mesmo (Pedro, entrevistado, 2014).
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� Subentende e deixa explicito, uma lógica mercantilizada da produção de animais, da escala e 
padronização industrial. No entanto, o crescente aumento da ecácia da inovação e produtividade 
reduz e consome o tempo, empurrado para cima os fatores direcionados na permanência média da 
atividade. O trabalho nunca foi leve no campo, e a lida consome o corpo e da mesma forma, a 
mente. Em comparação, de fato, o trabalho se torna mais leve, para quem acompanhou o 
desenrolar, mas incide tencionando o lado agrícola, por meio da imputação do técnico-
produtivíssimo. Para nalizar, entre os entrevistados, existem diferentes trajetórias de trabalho e projetos 
de reprodução da estrutura social, da pequena propriedade e mesmo da média. Denegar essas 
diferentes experiências no que tange ao problema político reduzido numa simples questão social, 
indica o obvio: a força hegemônica pressupõe um domínio social, econômico e político que reete no 
espaço cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
� Por m, trata-se de fazer uma pequena síntese. Dessa forma, a questão fundamental que emerge 
é justamente: de que forma identicar a unidade de exploração familiar? Para tal intento, articulamos 
o conceito formulado por Lamarche (1992). O postulado tenciona duas variáveis, tomadas por 
abstração. Por um lado, o patrimônio sociocultural, seja trabalho, memória ou formas de tradição. Já 
no outro, a disponibilidade objetiva para efetivação e reprodução futura da exploração familiar. 
Unidade exível e o relato histórico de sua subordinação, isso não signica que deve ser exibilizada e 
sacricada.
� Se o padrão exível permite evidenciar a tentativa da homogeneização prossional das 
pequenas propriedades, o ponto principal é a mercantilização e mais os efeitos tecnológicos. O fato 
que bloqueia a inserção e reprodução da unidade básica familiar. De fato, o problema principal 
condiz na estrutura contratual, removedor do poder de barganha. Sem uma regulação a atividade 
permanece seletiva/excludente causando situações irreversíveis no tecido social. Após alguns relatos, 
pode-se tranquilamente armar que a concentração monopolista do lado agroindustrial reduz a 
efetividade e potencialidade desse modelo de inserção do produto do trabalho rural. A maior questão 
é a relação de poder materializada pelos grupos agroindustriais. Qual a viabilidade da manutenção e 
reprodução da estrutura social regida por esse padrão técnico-produtivista?
� Citamos um exemplo para refrescar a memória social. Em Nova Veneza, no dia 26 de setembro 
de 2013, após um amplo movimento, foi realizada a audiência pública da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina (Alesc). Transcrevendo o sumário da ata pública, “Debater os problemas da 
avicultura de Santa Catarina”. Possibilitada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da mesma 
casa, o evento contou com representantes da Câmara Federal, estadual, prefeitos, vereadores. 
Também a presença da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), Universidades, Ministério Público do Trabalho, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), e muitos outros. Além disso, avicultores e sua associação. 
� Indagamos ao documento onde estava o setor agroindustrial? Conforme a resposta, lida para 
todos os presentes no dia chuvoso. Naquele momento, uma calamidade ocorria nas várias regiões do 
estado, e a chuva comprometeu a agenda, na nota informativa “Temos interesse em debater este 
processo, porém estamos impedidos na data proposta” (ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA..., 2013). Por m, 
talvez se compreende o imprevisto, o tempo em Santa Catarina é realmente muito instável, e um tanto 
traidor. No entanto, e de maneira geral, trata-se de formular uma hipótese básica e talvez ingênua. Por 
que não abandonar o dito empreendimento e mandá-lo de volta para o local de onde nunca devia 
ter saído, da grande e rançosa montanha de proteína?

NOTAS
1 Preferimos utilizar pseudônimo. Da mesma forma, somo gratos pela disponibilidade de tempo dos entrevistados 

e consequentemente pelo auxílio na compreensão da história rural da região.

2 Grifo nosso.

3 Suprimos o termo classes, por uma simples conveniência.

4 Grifo nosso.

5 Nosso grifo.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é compreender a dinâmica produtiva do Estado de 
Mato Grosso do Sul no comércio exterior brasileiro, bem como contextualizar o 
comércio internacional do país no período de 2006 a 2015. A metodologia 
utilizada foi a análise exploratória e descritiva, a partir dedados coletados junto 
ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).  Para a análise 
estadual, foram realizadas discussões que permitiram caracterizar as transações 
comerciais que inserem sua economia na dinâmica produtiva brasileira. Os 
principais resultados indicam baixa diversicação produtiva e de valor 
agregado para exportação, compreendido pelo pouco avanço na pauta das 
exportações de produtos industrializados em detrimento de elevada produção 
de produtos primários. Constataram-se quatro estruturas produtivas no estado 
que estão interligadas estrategicamente em suas mesorregiões do estado: i) 
Estrutura Produtiva da Pecuária; ii) Estrutura Produtiva da Agricultura-Soja/Milho; 
iii) Estrutura Produtiva do Minério; e iv) Estrutura Produtiva do Papel Celulose.

Palavras-chave: Fluxos de mercadorias. Dinâmica produtiva regional. 
Diferenças estruturais.  

ABSTRACT
The objective of this work is to understand the productive dynamics of the state 
of Mato Grosso do Sul in the Brazilian foreign trade, as well as contextualize the 
international trade of the country from 2006 to 2015. The data for this study were 
collected from the Ministry of Industry, Foreign Trade and services (MDIC). For 
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state analysis, discussions were held that allowed characterize the commercial transactions that places 
its economy in the Brazilian productive dynamics. The main results indicate low product diversication 
and value-added export, understood by the little progress in the agenda of manufactured exports at 
the expense of high production of primary products. Found are four productive structures in the state 
that are linked strategically in their meso state: i) Production Structure of Livestock; ii) Production 
Structure of Agriculture-Soybean / Maize; iii) Production Structure of ore; and iv) Productive Structure of 
Paper Pulp.

Keywords: Freight ows. Regional production dynamics. Structural differences.

INTRODUÇÃO

P
aíses considerados em desenvolvimento são caracterizados por possuírem em suas economias 
altos graus de vulnerabilidades do mercado externo. Por sua vez, as estruturas produtivas tende 
a ser baseadas para atender o comércio mundial, por meio de maiores diversicações na 

produção doméstica. No caso brasileiro, os níveis de inserção externa de seus estados se tornam 
importantes para elevar e auxiliar o país no âmbito internacional. No Estado de Mato Grosso do Sul as 
principais atividades estão voltadas para atender o mercado externo, estas, estão interligadas com o 
setor agrícola e pecuário. Nesse sentido, a conguração territorial do estado pode ser analisada 
conjunturalmente pela atividade agropecuária.

Para analisar o comportamento da base produtiva de mercadorias do Mato Grosso do Sul, é 
necessário compreender a importância da atividade agropecuária e seus uxos de mercadorias para 
o mercado internacional. Alguns estudos já destacaram a importância do comércio internacional 
para a base produtiva brasileira. Arroyo (2012) e Silva (2013) analisaram os circuitos de produção fabril 
do estado de São Paulo para o setor externo, Lamoso (2011) avaliou o comportamento das 
mercadorias internacionais no Mato Grosso do Sul e Gordon e Gramkow (2011) caracterizaram as 
estruturas produtivas e a inserção externa do Brasil. 

Assim, o grande número de empresas interligadas ao setor, a variedade de redes e uxos 
existentes no estado e a importância da participação de Mato Grosso do Sul para o mercado externo, 
precisam ser considerados para compreender o território nacional e estadual. 

Contudo, dado que o papel das atividades produtivas sul mato-grossenses estão voltadas para 
atender o mercado externo com política de geração de divisas em âmbito nacional, este trabalho 
procura compreender a dinâmica produtiva do estado para o abastecimento do comércio 
internacional. Considera-se que este estudo não é uma via única sobre a compreensão desta 
dinâmica, mas um caminho importante, dadas as características produtivas do estado e sua 
importância no abastecimento ao mercado externo. 

Este trabalho de caráter descritivo, embasado por dados secundários, se subdivide em mais 
quatro seções, além desta introdução. Na segunda seção apresenta-se a inserção da Região Centro-
Oeste na economia nacional na condição de produtor de mercadorias destinadas ao abastecimento 
do mercado externo; posteriormente, são analisadas as dinâmicas regionais produtivas no período 
recente, de 2006 a 2015; na quarta seção é discutido e apresentado o contexto da economia sul 
mato-grossense nos uxos internacionais de mercadorias; as considerações nais encerram o estudo.

INSERÇÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE NA ECONOMIA NACIONAL
A evolução da estrutura produtiva agrícola brasileira esteve sempre voltada para atender o 

mercado externo. Prado Júnior (1972), destaca que a formação econômica no Brasil se deu por três 
aspectos essenciais: i) os donos das grandes propriedades agrícolas; ii) a monocultura; e iii) o trabalho 
escravo. Este conjunto de aspectos explica a formação de um tecido econômico e social que serviu 
como base para o abastecimento de produtos primários para países europeus. 

Desde o ciclo do açúcar entre os séculos XVI e XVIII, o papel das exportações foi fundamental no 
dinamismo econômico e na estrutura agrícola, por meio de ocupações territoriais que se expandiam 
pelos ciclos econômicos e pela atividade pecuária.  Constituíram-se, assim, diferentes atividades 
agrícolas regionais com distintas bases estruturais, umas mais e outras menos avançadas (FURTADO, 
1989). 

Estas características condicionaram não somente o Brasil, mas os países da América Latina, em 
uma base produtiva periférica dependente dos países mais desenvolvidos, tanto para exportações 
quanto para importações de bens. Por possuírem uma pauta de exportações com poucos produtos 
primários e uma pauta de importações de vários produtos manufaturados, os países periféricos se 
tornaram vulneráveis nas relações comerciais com os países centrais. 
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Nesse sentido, Tavares (1972) destaca que a evolução da estrutura produtiva dos países 
periféricos possuía um gargalo estrutural que advinha de suas próprias estruturas. Ou seja, quando o 
crescimento econômico ocorria, a demanda por produtos manufaturados aumentava mais que 
proporcionalmente ao aumento da capacidade produtiva do país. Com a pauta pouco diversicada 
das exportações, devido a esta não acompanhar o ritmo das importações, ocasionava-se então, uma 
restrição ou gargalo externo. 

No Brasil, este gargalo, somente será amenizado com as políticas de substituição de importações 
a partir de 1930, com o incremento e melhoramento do nível técnico na matriz industrial, que passou a 
produzir produtos que antes dependiam do mercado externo. Porém, devido às condições estruturais 
da balança comercial permanecerem quase que de forma inalterada, a problemática da restrição 
externa ainda continua (GORDON e GRAMKOW, 2011).

Para Cano (2007), em escalas regionais, o processo de substituição de importações e suas 
consequentes transformações econômicas culminaram em fortes implicações negativas, explicadas 
pela elevada dependência de São Paulo, tanto no que se refere ao mercado para seus produtos 
quanto pela origem de seus insumos industriais. Para a agricultura houve uma redução no peso relativo 
na geração de renda interna de algumas regiões, principalmente em São Paulo, e o aumento em 
outras regiões. O autor faz uma crítica ao pensamento de que a concentração industrial no Sudeste 
estaria transferindo a produção primária para regiões menos industrializadas, ocasionando na “perda 
da importância da agricultura”. 

Assim, houve um aumento do peso relativo de algumas regiões e não a transferência de funções 
primárias, pois todas as regiões aumentaram sua participação agrícola, com ritmos maiores no Paraná 
e posteriormente na região Centro-Oeste entre 1940 e 1970. “As conclusões a que cheguei, analisando 
a expansão industrial e agrícola regionais, negam a estagnação de quaisquer regiões, e, ao contrário, 
mostram que cresceram a ritmo satisfatório” (Cano, 2007, p. 309). 

Para Pochmann, Blanes e Amorim (2006) é evidente que a elevada heterogeneidade regional no 
Brasil, implica em regiões modernas e mais industrializadas e regiões com signicativa parcela de 
produção agrícola, até mesmo de subsistência. Há ainda regiões predominantemente agrícolas que 
apresentam fortes dinamismos e se baseiam na agroindústria e nas exportações, como é o caso dos 
estados da Região Centro-Oeste. 

Neste contexto, as agroindústrias se intensicam na década de 1970 e se consolidam na década 
de 1980. Belik (1994) ao estudar a agroindústria alimentar brasileira, compreendeu dois fenômenos 
para o processo desta agroindustrialização. O primeiro, o próprio incentivo do Estado na exportação 
de produtos agrícolas, semiprocessados e manufaturados, de forma diversicada, para o Extremo 
Oriente e Oriente Médio. O segundo fenômeno foi a consolidação do padrão de consumo interno por 
bens industrializados, com a introdução de produtos ainda poucos sosticados e segmentados. 

Para Graziano da Silva (1996) a indústria e a vida urbana se tornaram o novo centro dinâmico da 
economia, em que a industrialização da agricultura se tornou necessária para atender as indústrias 
que forneciam bens de capital e bens intermediários e à crescente população urbana, com produtos 
alimentares manufaturados ou semifaturados. Esta será a condição para a constituição dos 
Complexos Agroindustriais (CAI's). 

Castro (1995) salienta que a presença de grandes empresas agroindustriais e a expansão da 
fronteira agrícola na Região Centro-Oeste se estendeu para o mercado de commodities de grão 
(soja) e carnes (carne de frango e bovina).  A integração destas atividades esteve ligada a base 
técnico-produtiva dessas rmas e com os ativos que possuíam na região. 

Dalmás, Staduto e Willers (2007) compreendem que esta modernização da agricultura permitiu 
um avanço rápido da fronteira agrícola, causando uma mudança na base produtiva agrícola, de 
agricultura de subsistência para a produção de grãos (soja e trigo) e oportunizando a incorporação 
dos Complexos Agroindustriais. “As regiões de fronteira agrícola ou que já ultrapassaram esta fase 
recente são espaços econômicos para o desenvolvimento de alguns complexos agroindustriais” 
(DALMÁS; STADUTO; WILLERS 2007, p. 49). 

Assim, o desenvolvimento agrícola do Centro-Oeste passou por um processo de inserção de 
novos territórios de atividades agrícolas via modernização, com o aumento de novas tecnologias e 
maquinários, que permitiu o incentivo de instalações agroindustriais. A articulação entre indústria e 
agricultura, integrou a região na economia nacional. Vale ressaltar que esta intensa modernização no 
campo, impulsionada pela necessidade de produzir bens primários excedentes para exportação e 
apoiar, em parte, a industrialização nacional, gerou consequências negativas para o 
desenvolvimento rural em âmbito nacional e regional.

As políticas direcionadas ao processo de modernização sempre foram centradas na grande 
propriedade e com elevada concentração de terra, reetindo negativamente na ocupação da mão 
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de obra agrícola e no desenfreado êxodo rural, congurando-se em um processo de urbanização 
acelerado e intenso, que modicaram o perl social dos agricultores e das estruturas urbanas 
(GRAZIANO DA SILVA, 1994).

Nesse sentido, a preocupação com o desenvolvimento rural passou a combinar o aspecto 
econômico com o aspecto social. O aumento do nível de renda familiar e sua estabilidade, assim 
como a busca por uma condição de vida socialmente aceitável, são temas principais para 
compreender o desenvolvimento rural brasileiro. Logo, as interações da base territorial, local ou 
regional, com os setores produtivos, na busca da diversicação de atividades que geram renda, se 
tornaram abrangentes não somente para a atividade agrícola, mas para outras e diversas atividades, 
como do processamento de produtos naturais para o turismo rural, tornando o desenvolvimento rural 
para além de multissetorial, consistindo em multifuncional (KAGEYAMA, 2004).

A inserção da Região Centro-Oeste na economia brasileira advém pela expansão da fronteira 
agrícola, sobretudo, com um papel fundamental de abastecer o mercado externo. É nesse contexto, 
que por meio de análise da balança comercial, é possível identicar a dinâmica de importação e 
exportação dos setores produtivos e seus uxos, para compreender a estrutura produtiva da Região 
Centro Oeste e do estado de Mato Grosso do Sul, já que pela literatura referenciada, evidencia-se a 
inserção da região e do estado como fornecedores de produtos básicos para o comércio exterior.

DINÂMICA REGIONAL BRASILEIRA E OS FLUXOS INTERNACIONAIS DE 
MERCADORIAS

Entre os anos de 1995 e 2000, a Balança Comercial brasileira foi decitária, os uxos de 
mercadorias do Brasil para o setor externo eram bem menores do que os uxos de mercadorias 
internacionais que entravam no país. Este fato ocorreu, principalmente pela ancoragem cambial 
(paridade dólar e real) que permitia um poder de compra brasileiro maior para importação de 
mercadorias. A partir de 1998, houve uma desvalorização cambial, ou seja, por pressões de crises 
mundiais, e por falta de moeda estrangeira no país, o Estado se viu pressionado a baratear a moeda 
nacional, via exibilização cambial, para aumentar os uxos de mercadoria por meio da exportação.

Contudo, somente a partir de 2001, é que estas políticas de desvalorização cambial surtiram 
efeito no saldo da balança comercial, deixando-a superavitária, como se pode vericar na Tabela 01.

Percebe-se que entre os anos de 2001 e 2006 o saldo da balança comercial brasileira manteve-se 
crescente, estes resultados reetem o aquecimento do comércio exterior, liderado pela demanda 
chinesa por commodities e o aumento dos preços de produtos exportados com relação aos produtos 
importados, advindo de produtos de consumo não duráveis. Após este período, até 2014, com 
exceções para os anos de 2009 e 2011, a moeda local apreciada e o aumento da renda interna, 
propiciou um aumento na demanda por bens importados, apresentando um decrescimento 

 
 

Tabela 01 – Balança Comercial Brasileira entre 2000 e 2015 (x US$1.000 - FOB) 

Ano Exportações Importações Saldo  

2000 55.118.920 55.850.663 - 731.743 

2001 58.286.593 55.601.758 2.684.835 

2002 60.438.653 47.242.654 13.195.999 

2003 73.203.222 48.325.567 24.877.655 

2004 96.677.499 62.835.616 33.841.883 

2005 118.529.185 73.600.376 44.928.809 

2006 137.807.470 91.350.841 46.456.629 

2007 160.649.073 120.617.446 40.031.627 

2008 197.942.443 172.984.768 24.957.675 

2009 152.994.743 127.722.343 25.272.400 

2010 201.915.285 181.768.427 20.146.858 

2011 256.039.575 226.246.756 29.792.819 

2012 242.578.014 223.183.477 19.394.537 

2013 242.033.575 239.747.516 2.286.059 

2014 225.100.885 229.154.463 - 4.053.578 

2015 191.134.325 171.449.051 19.685.274 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
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signicativo no saldo da balança comercial, isto pode ser vericado pela taxa média de crescimento 
das exportações de 4,47%, enquanto as importações atingiram 8,68% (SALVATO, SANT'ANNA e SILVA, 
2008).

De acordo com dados da Secretaria do Comércio Exterior - SECEX (2014) é importante salientar o 
saldo negativo da balança comercial em 2014 (Tabela 01), estas implicações são justicadas pela 
redução de -13,70% das vendas de produtos manufaturados, com maior valor agregado e -3,1% de 
produtos básicos. Estes resultados retomam com o crescimento da demanda externa em 2015, 
recuperando o saldo positivo semelhante do ano de 2012.

Para Arroyo (2012) estudar a balança comercial brasileira, permite compreender as fases do 
processo geral de produção, pois os uxos internacionais de mercadorias expressos nas exportações e 
importações revelam as distintas frações do território nacional, possibilitando assimilar a divisão 
territorial do trabalho, tanto no âmbito externo como interno. Assim, a balança comercial, como forma 
de registro dos uxos mercantis, aponta como os países e suas regiões se integram no movimento do 
mercado internacional. Pela Tabela 02 é possível vericar o grau de participação das regiões nas 
exportações brasileiras.

Os dados apresentados na Tabela 02 conrmam a importância da Região Sudeste no âmbito das 
exportações brasileiras, representando nos últimos dez anos, em torno de 50% de participação. 
Destaca-se também que as Regiões Sudeste e Sul respondem com cerca de 70% das exportações 
brasileiras em 2015. Já nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o grau de participação é menor, 
destacando a partir de 2008, uma participação cada vez maior da Região Centro-Oeste, 
ultrapassando em 2009 as regiões Norte e Nordeste e se consolidando em 2012 como a terceira região 
brasileira mais importante para exportações.

Entre os produtos exportados com mais importância na Região Sudeste, estão as exportações de 
minério de ferro e óleo bruto para petróleo. Produtos como soja (mesmo triturada, exceto para 
semeadura), plataformas de perfuração/exploração, pedaços de miudezas de galos e galinhas, 
entre outros que abrangem a área agrícola e pecuária estão mais concentrados nas demais regiões 
(SECEX/MIDIC, 2016). 

Em linhas gerais, quando se compara o saldo da balança comercial da Região Sudeste com as 
demais regiões brasileiras, (Tabela 03) é possível vericar a estabilidade das regiões Centro-Oeste e 
Norte que mantém saldos positivos no período de 2006 e 2015, estes aspectos explicam o aumento da 
participação destas regiões nas exportações brasileiras. No caso do Sudeste o mesmo se mostra 
positivo entre 2006 e 2012 e negativo no período de 2013 e 2015.

 
Tabela 02 - Participação das Exportações por Regiões brasileiras* (2006-2015) em % 

Ano Sudeste Sul Centro-Oeste Nordeste Norte 

2006 58,1 20,2 5,4 8,4 6,5 

2007 56,8 21,6 6,0 8,1 6,1 

2008 56,1 21,2 7,2 7,8 6,6 

2009 53,5 21,5 9,2 7,6 6,6 

2010 57,2 18,4 7,7 7,9 7,5 

2011 57,0 17,9 8,1 7,4 8,1 

2012 55,0 18,1 10,6 7,7 7,3 

2013 50,3 21,5 11,7 7,1 7,9 

2014 51,6 19,6 12,2 7,1 7,8 

2015 49,4 21,0 12,5 7,7 6,9 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
*Foram desconsideradas as regiões “não declaradas”. 

Tabela 03 – Saldo da Balança Comercial das Regiões Brasileiras* (2006-2015) em US$ 1.000 (FOB) 

Ano Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 

2006 25.918.442 10.404.582 -1.357.669 7.645.697 1.921.790 

2007 20.152.394 10.565.918 -2.082.202 7.309.578 2.133.132 

2008 11.097.119 4.927.772 -1.360.944 6.361.654 1.680.170 

2009 6.960.358 6.507.426 3.313.823 4.189.570 2.032.711 

2010 13.474.618 -2.070.619 -1.965.366 5.747.056 2.373.224 

2011 20.951.105 -3.398.433 -3.327.231 5.816.075 6.135.605 

2012 14.484.790 -5.294.396 -384.923 5.787.315 1.991.273 

2013 -9.344.840 1.117.755 637.773 3.620.395 2.944.882 

2014 -8.290.280 -4.247.563 -1.359.791 3.214.409 2.696.728 

2015 -377.575 4.988.902 2.544.860 5.337.539 2.574.835 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
*Foram desconsideradas as regiões “não declaradas”. 
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As regiões Nordeste e Sul apresentaram saldos semelhantes a partir de 2010, ambas somente 
apresentam saldos positivos em 2013 e 2015. Salienta-se também, que as regiões com alta produção 
de produtos primários, como Centro-Oeste e Norte, apresentaram entre 2013-2015 maiores saldos na 
balança comercial em um contexto transcorrido de crise econômica e política.

Entre os anos de 2006 e 2015 podem ser vericados na Figura 01 o pouco dinamismo nas 
exportações das regiões brasileiras em produtos básicos. Apesar da participação da Região Sudeste 
ter reduzido, ainda é a região que concentra boa parte da produção de bens básicos, sendo que as 
outras regiões pouco evoluíram no grau de participação dos produtos básicos. 

Estes aspectos cam mais evidentes, quando se comparam as regiões brasileiras na participação 
por exportações de produtos industrializados. Por meio da Figura 02, é possível vericar a 
concentração destes produtos pela Região Sudeste, bem como o pouco dinamismo das demais 
regiões entre os anos de 2006 e 2015. Percebe-se ainda que os graus de participação das regiões 
brasileiras não se alteraram de forma signicativa entre os dez anos, ou seja, pouco signicou o avanço 
da desconcentração produtiva brasileira. Somente a Região Centro-Oeste apresentou ligeira 
evolução, em torno de 2,50%, as demais regiões obtiveram reduções pouco signicativas. 

Os dados apresentados na Figura 01 e 02 permitem compreender que as regiões continuam com 
raro dinamismo de participação nas exportações de produtos básicos e industrializados. Nas regiões 
Norte e Nordeste os produtos mais exportados estão ligados à extração de minério de ferro, sendo que 
a parte agrícola é observada pela produção da soja e açúcar de cana, porém, pouco representativa 
quando comparado aos produtos de extração mineral, principalmente no caso da Região Norte. 
Cabe destacar, que o Centro-Oeste apresenta uma especialização produtiva agrícola e pecuária, 
pois os produtos mais produzidos estão voltados à produção de soja, milho, bagaços e outros resíduos 

Figura 01: Participação nas Exportações de Prod. Básicos – Regiões Brasileiras 2006 e 2015 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 

 

Figura 02: Participação nas Exportações de Produtos Industrializados – Regiões Brasileiras 2006 e 2015. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
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sólidos e carnes bovinas desossadas e congeladas (SECEX, 2016).
Nesse sentido, estudar os uxos mercantis do estado de Mato Grosso do Sul sob a ótica da 

produção e dos uxos internacionais de mercadorias voltadas para exportação, permite 
compreender a divisão regional do trabalho. Destaca-se, portanto, apesar da pequena participação 
no saldo nacional, qual o papel e as estruturas produtivas do estado sul mato-grossense na pauta das 
exportações brasileiras que direcionam e sustentam suas bases produtivas.

FLUXOS INTERNACIONAIS DE MERCADORIAS EM MATO GROSSO DO SUL

Conforme ressaltado no item anterior, a Região Centro-Oeste tem sua produção 
predominantemente agropecuária, caracterizando também as mercadorias do estado sul mato-
grossense. Estas são produzidas no estado e exportadas para o mercado externo. A economia de 
Mato Grosso do Sul tem pouca expressão na pauta exportadora brasileira, contudo, percebe-se que a 
mesma vem aumentando ao longo dos últimos anos, condizendo com uma desconcentração em 
evolução.

Mediante a Tabela 03 verica-se que as exportações brasileiras se elevaram entre os anos de 2006 
e 2008, representando um crescimento de 43,64%, enquanto que as exportações sul mato-grossense 
apresentaram um crescimento ainda maior, de 108,65%. Este crescimento é interrompido no ano de 
2009, com quedas de (-7,54%) no Mato Grosso do Sul e (-22,71%) em âmbito nacional, que podem ser 
explicados pela retração do mercado externo, frente à crise internacional de 2008.

Entre o período de 2006 e 2015, as exportações do estado avançaram, de aproximadamente US$ 
1,00 bilhão para US$ 4,73 bilhões. Este movimento se deu em quatro fases, a primeira com ritmo 
acelerado (2006-2008). Na segunda fase, devido à crise de 2008, as exportações obtiveram taxa 
negativa de crescimento no ano subsequente. Na terceira fase (2010-2013) as exportações estaduais 
obtiveram crescimento signicativo saindo de US$ 2,96 bilhões em 2010 para atingir US$ 5,25 bilhões em 
2013. A quarta e última fase, evidenciam que as exportações sofreram retrações, em 2014 (-0,21%) e 
2015 (-9,73%). 

De acordo com dados da SECEX (2016), no que se refere ao mercado comprador, em 2015 a 
China continua sendo o principal país importador do estado, representando 35,20% do total 
exportado, seguido por Itália (5,91%) e Argentina (4,46%). Por blocos econômicos, o Continente 
Asiático e a União Europeia apresentam 70,37% dos consumidores internacionais. Estes aspectos se 
apresentam de forma semelhante para o Brasil, o grupo de países asiáticos China, Hong Kong e Macau 
foram os principais países importadores do Brasil, representando 19,73%, seguido do Bloco da União 
Europeia 17,76%, Estados Unidos 12,60% e Mercosul 10,98%. Por blocos econômicos, o Continente 
Asiático e a União Europeia apresentam 50,95% do mercado comprador (SECEX, 2016).

A queda recente nas exportações estaduais e nacionais pode ser explicada pelo pouco 
dinamismo econômico global e pela orientação do Estado Chinês em adotar modelos de 
desenvolvimento econômico voltados para economia interna, o que desacelerou as importações 
chinesas no mundo e no Brasil (AGENCE FRANCE-PRESSE, 2016).

A Tabela 04 permite visualizar a evolução dos produtos exportados por fator agregado, 
evidenciando a especialização produtiva primária do Mato Grosso do Sul, pela alta participação na 

Tabela 03 – Evolução das Exportações de Mato Grosso do Sul e Brasil (2006-2015) – US$ 1.000 FOB 

             Mato Grosso do Sul Brasil 

Ano Valor (%) Valor 

2006 1.004.339 0,73 137.807.470 

2007 1.297.177 0,81 160.649.073 

2008 2.095.551 1,06 197.942.443 

2009 1.937.634 1,27 152.994.743 

2010 2.960.508 1,47 201.915.285 

2011 3.916.261 1,53 256.039.575 

2012 4.212.756 1,74 242.578.014 

2013 5.256.284 2,17 242.033.575 

2014 5.245.500 2,33 225.100.885 

2015 4.735.117 2,48 191.134.325 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
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produção de produtos básicos.

Diante deste contexto, as pautas das exportações voltadas para a produção de bens primários 
distinguem a estrutura produtiva de Mato Grosso do Sul. É evidente também, a evolução crescente de 
produtos industrializados, porém, estes produtos estão interligados com a produção primária, como 
será analisado posteriormente.

Cabe destacar que no início da década de 2000, a produção de bens intermediários 
representava 70% das exportações, enquanto a produção de bens de consumo não duráveis 
representava aproximadamente 30%. Logo, percebe-se uma crescente especialização produtiva do 
estado para bens com pouco processo de industrialização quando comparado com o ano de 2015. A 
partir da leitura de Lamoso (2011) identica-se que os produtos soja e minério de ferro são os mais 
vulneráveis às crises internacionais na pauta exportadora da unidade federativa, e que estes produtos 
e o volume de exportações por fator agregado, bem como a característica da economia 
agroprimária distinguem a inserção do estado na economia internacional.

Contudo, o saldo da balança comercial apresentou décits no período de 2006 a 2013, como é 
evidenciado na Tabela 05. Pois, apesar do aumento crescente das exportações, as importações 
também aumentaram o que culminou em saldos negativos.

Em 2009, percebe-se uma queda nas exportações e importações brasileiras, isso se refere ao ano 
pós-crise internacional, em que segundo Barat (2009) aponta os setores de madeira, couro e calçados, 
petróleo e combustíveis, máquinas e veículos, como os mais afetados pela queda na venda externa, já 
presente no ano de 2008 e intensicada em 2009. Para Weiss e Cunha (2011) o fato da moeda dólar 
continuar a se desvalorizar perante as principais moedas dos países considerados emergentes, 
contribuiu para a manutenção de elevação de preços das commodities, acarretando que produtos 

 
Tabela 04 - Exportação por Fator Agregado de Mato Grosso do Sul (MS – 2006-2015) – US$ 1.000 (FOB) 

Ano Produtos Básicos 
Industrializados 

(A+B) 
Semimanufaturados 

(A) 
Manufaturados 

(B) 

2006 730.403 273.337 207.954 65.383 

2007 994.777 300.630 238.461 62.169 

2008 1.691.621 401.713 326.436 75.277 

2009 1.337.687 599.215 503.951 95.263 

2010 1.916.305 1.041.971 853.825 188.146 

2011 2.443.236 1.471.022 1.280.468 190.554 

2012 2.647.522 1.563.133 1.357.512 205.621 

2013 3.391.806 1.864.181 1.717.214 146.967 

2014 3.527.726 1.717.451 1.606.406 111.045 

2015 3.096.050 1.638.751 1.056.743 132.007 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 

 
Tabela 05 – Saldo da Balança Comercial de Mato Grosso do Sul (2006-2015) 

Ano 
Exportações (U$1.000 - 

FOB) 
Importações (U$1.000 - 

FOB) 
Saldo (U$1.000 - FOB) 

2006 1.004.339 1.725.837 -721.498 

2007 1.297.177 2.189.888 -892.711 

2008 2.095.551 3.682.565 -1.587.014 

2009 1.937.634 2.690.230 -752.596 

2010 2.960.508 3.382.662 -422.154 

2011 3.916.261 4.469.067 -552.807 

2012 4.212.756 5.113.971 -901.215 

2013 5.256.284 5.753.054 -496.770 
 
 
 

2014 5.245.499 5.237.139 8.360.035 

2015 4.735.117 3.422.452 1.312.665 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
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básicos da economia brasileira sustentavam o valor dos saldos comerciais.
Em 2013, a commoditie soja (21,24%), pasta química de madeira – pasta de celulose (18,40%), 

pecuária (9,04%) e milho (7,68%) foram os que mais contribuíram positivamente com o saldo da 
balança comercial. Contudo, o estado é grande importador do gás natural da Bolívia, esta 
importação apresentou 69,69% do comércio do estado, considerado o produto principal para 
responder sobre os altos níveis de importação que tornaram negativa a balança comercial. O Quadro 
01 ilustra estes aspectos.

Com o Quadro 01, percebe-se que soma dos três principais produtos exportados não conseguem 
superar a importação do produto gás natural nos anos de 2006, 2010 e 2013. Em 2013, por exemplo, são 
US$3.187.659 bilhões exportados contra US$3.662.863 bilhões importados somente de gás natural. 
Contudo, a importação de gás natural é contabilizada na compra de Mato Grosso do Sul com a 
Bolívia, mas seu abastecimento não é para uso especíco, mas sim para abastecimento nacional. 
Cabe destacar, que a cadeia produtitiva de papel celulose no estado, instala-se a partir de 2007, com 
potencial de produção na cidade de Três Lagoas, modicando a estrutura produtiva e tornando-se 
um produto essencial no que diz respeito a produção para o setor externo.

Em 2015, a dinâmica produtiva dos produtos exportados do estado, se mantiveram equilibradas, 
porém, percebe-se uma redução na importação do gás natural, elevando desta maneira, o superávit 
na balança comercial sul mato-grossense. Esta conjuntura é explicada pelo aumento da oferta 
nacional de gás por meio de investimentos no pré-sal, além de um mercado interno desaquecido, 
culminando em recuo no consumo do gás boliviano  (RAMALHO, 2016).

No trabalho de Arroyo (2012), baseada nas leituras de Milton Santos (2000), a autora indaga o 
papel da circulação do dinheiro, nos circuitos produtivos que se especicam para o comércio externo, 
ou seja, se o circuito de produção é formado pela produção, comércio e  circulação até o consumo 
nal, sendo estas etapas dominadas e controladas por agentes detentores destes meios, logo o 
dinheiro é o mecanismo crucial para o funcionamento dos circuitos. Nesse sentido, a discussão de 
políticas cambiais se torna central para a implementação de políticas nacionais de desenvolvimento. 

Assim, o controle de políticas cambiais ganha importância na dinâmica dos uxos internacionais 
de mercadorias, pois com câmbio apreciado (moeda nacional valorizada) as importações tendem a 
crescer, enquanto as exportações tendem a diminuir devidos os preços das mercadorias nacionais 
carem relativamente mais caros, perante moedas estrangeiras. Este jogo de valorização ou 
desvalorização da moeda nacional intercedia interesses empresariais, especicamente empresas 
tradings que se especializam em negociações com o mercado externo, a m de extrair e maximizar 
seus lucros.

Como exposto anteriormente, a dinâmica produtiva do estado, está em grande parte, vinculada 
ao abastecimento de produtos básicos para o mercado externo. Mais especicamente, as grandes 
empresas exportadoras estão todas associadas ao ramo do agronegócio. Esta associação pode ser 
observada de acordo com os produtos que pesam nas exportações do estado, como o setor da 

Quadro 01: Principais Produtos Exportados e Importados no Mato Grosso do Sul (Ranking 2015) Anos de 2006, 2010, 
2013 e 2015 (Em US$ 1.000 - FOB) 

Principais Prod. Exportados e Importados.  Anos 
Principais Prod. Exportados  2015 2013 2010 2006 

Soja, mesmo triturada, exceto para 
semeadura. 

 1.328.275 1.201.497 509.148 262.776 

Pasta quim.madeira de n/conif.a 
soda/sulfato. 

 1.020.503 1.040.522 401.318 - 

Milho em grão, exceto para semeadura.  484.711 434.362 134.373 45.812 
Carnes desossadas de bovino, 
congeladas 

 347.719 511.278 49.474 36.905 

Total  4.735.117 5.655.528 2.960.508 1.004.339 

Principais Prod. Importados  2015 2013 2010 2006 

Gas natural no estado gasoso.  2.289.849 3.662.863 2.131.673 1.227.679 
Catodos de cobre refinado/seus 
elementos (...) 

 137.763 266.388 286.354 79.319 

Carnes desossadas de bovino (...) 
refrigeradas. 

 64.468 67.696 37.457 16.729 

Total  3.422.452 5.256.284 3.382.662 1.725.837 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
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produção agrícola (soja, milho, madeira/celulose e cana), pecuário (carnes bovina, suína e aves) e 
mineral (extração de minérios). 

A Tabela 06 permite visualizar o número de empresas por faixa de valor exportado no estado 
entre os anos de 2006 e 2015. Percebe-se que somente a partir de 2008 surgem empresas com 
exportações acima do valor de US$100 milhões, concentradas no ramo de minério de ferro na 
mesorregião Pantanais Sul Mato-Grossenses (Mineração Corumbaense Reunida S.A. e MMX Metálicos 
Corumbá LTDA) e alimentos na Mesorregião Centro Norte (Seara Alimentos). 

A partir de 2010 até 2015 há um crescente número de empresas exportadoras, partindo de 168 
empresas para 200 respectivamente. Ressalta-se que os crescimentos mais signicativos estão nas 
empresas na faixa de valor de até U$1 milhão (38,36%), entre US$10 milhões e US$50 milhões (56,00%), 
entre US$50 milhões e US$100 milhões (28,57%) e acima de US$100 milhões (25,00%). As empresas com 
faixa de valor de exportação entre US$1 milhão e US$5 milhões e entre US$5 milhões e US$10 milhões, 
apresentaram redução de (-17,50%) e (-31,58%) respectivamente. Estes aspectos evidenciam um 
dinamismo de empresas com menor faixa de valor quanto de empresas com maiores faixas de valores. 
A importância das empresas na contribuição no saldo comercial sul mato-grossense pode ser 
vericada nos últimos três anos da análise (2013-2015), o crescimento do número de empresas 
exportadoras se coaduna com os maiores valores exportados do estado. 

Nesse sentido, nos últimos dez anos são observadas a partir do Quadro 02 algumas mudanças na 
estrutura produtiva, pois em 2006 os produtos do setor agrícola e pecuário estavam concentrados com 
as empresas nos ramos de alimentos, couros, estocagem de grãos e mineração. Já em 2015, além da 
manutenção da base produtiva de 2006, o ramo produtivo de papel celulose, que inicia seu processo 
de instalação em 2009, se consolida na base produtiva em 2015. Outro aspecto importante é a queda 
da participação das exportações de produtos derivados do couro, que em 2006 era representada por 
duas empresas (BMZ couros Ltda e Induspan Indústria e Com. De Couros Pantanal Ltda) e em 2015 se 
torna pouco relevante para base produtiva do estado quando comparado com o ano de 2006.

Tabela 06 – Número de Empresas Exportadoras por Faixa de Valor Exportado em Mato Grosso do Sul – 2006-2015 
(US$ FOB) 

Ano/Faixa 
de Valor 

Exportado 

Até US$ 1 
milhão 

Entre US$ 
1 e US$ 5 
milhões 

Entre US$ 
5 e US$ 10 

milhões 

Entre US$ 
10 milhões 
e US$ 50 
milhões 

Entre US$ 
50 e US$ 

100 
milhões 

Acima de 
US$ 100 
milhões 

Total 

        

2006 119 39 14 12 2 - 186 

2007 113 37 20 14 5 - 189 

2008 99 43 14 19 7 3 185 

2009 91 43 10 23 6 2 175 

2010 73 40 19 25 7 4 168 

2011 71 45 16 28 7 9 176 

2012 73 48 14 25 8 10 178 

2013 86 41 19 32 7 9 194 

2014 85 35 27 29 8 8 192 

2015 101 33 13 39 9 5 200 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 

 
Quadro 02: Principais Empresas Exportadoras de Mato Grosso do Sul (Anos de 2006 e 2015)  

Empresas com faixa de valor entre US$50 
Milhões e US$100 Milhões* 

 
Empresas com faixa de valor acima 

de US$50 Milhões 

2006  2015 

1. BMZ couros Ltda.  1. Eldorado Brasil Celulose S/A 

2. Mineração Corumbaense Reunida S/A.  
2. Fibria-MS Celulose Sul Mato-
Grossense Ltda. 

3. Cooperativa Agropecuária e Industrial  3. Marfrig Global Foods S/A. 

4. Bunge Alimentos S/A  4. ADM do Brasil Ltda. 

5. Urucum Mineração S/A  5. Bunge alimentos S/A 

6. Seara Alimentos Ltda.  6. JBS S/A 

7. Torre Indústria Têxtil e Armazéns Gerais 
Ltda. 

 
7. Mineração Corumbaense Reunida 
S/A. 

8. Induspan Indústria e Com. de Couros 
Pantanal Ltda. 

 8. Seara alimentos Ltda 

9. Cargill Agrícola S/A  9. Bello alimentos Ltda 

10. BIOSEV S/A.  10. International Paper do Brasil Ltda. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da SECEX/MDIC, 2016. 
*Não há empresas com faixa de valor de exportação acima de US$100 milhões em 2006.  
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No estudo de Lamoso (2011) que abrange os últimos anos da década de 2000, são evidenciadas 
as novas dinâmicas territoriais que se concretizaram no estado, como a produção e exportação da 
pasta química de madeira concentradas na cidade de Três Lagoas com o Grupo Votoratim (Fibria). Já 
os grupos de minerais metálicos estão concentrados em Corumbá pela Vale. Soja e Milho são 
exportados pelas trandings ADM Brasil, Bunge, Cargil e cooperativas com matriz no estado do Paraná. 

Teixeira (2009) salienta que a evolução da estrutura produtiva pecuária em Mato Grosso do Sul, 
evidenciou um declínio na taxa de crescimento que vem desde o início dos anos 2000, e mais intenso a 
partir de 2005 com problemas de valorização do real, o que desestimula a produção para o setor 
externo e problemas como a febre aftosa que culminaram em perdas drásticas do rebanho bovino e 
no pouco dinamismo do setor para exportação. A recuperação pode ser vericada pela capacidade 
do grupo JBS, que recebeu aportes nanceiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para o processamento e exportação de carnes, que é o maior produtor mundial do 
setor (LAMOSO, 2011).

Com base na literatura referenciada por Lamoso (2011) e Teixeira (2009) e na análise estrutural 
das exportações sul mato-grossense, pode-se destacar que o estado está economicamente baseado 
em quatro estruturas produtivas: i) Estrutura Produtiva da Pecuária; ii) Estrutura Produtiva da 
Agricultura-Soja/Milho; iii) Estrutura Produtiva do Minério e; iv) Estrutura Produtiva da Celulose. Estas 
estão estrategicamente expressas no território de Mato Grosso do Sul. 

Conforme os autores, a estrutura produtiva da pecuária é composta pelo Grupo JBS-Friboi 
localizada na região central do estado (Campo Grande e Naviraí) e a Seara Alimentos com 
localizações em Dourados, Bataguassu e Sidrolândia. O setor produtivo da agricultura tende a se 
concentrar o mais próximo da principal rodovia do estado, a BR-163, o que é estratégico para o 
planejamento logístico de uidez das mercadorias. A estrutura produtiva do minério está localizada na 
Bacia do Rio Paraguai, não por questões estratégicas, mas sim por questões naturais. Por último, tem-se 
a análise da estrutura produtiva da celulose e/ou pasta química de madeira, esta concentrada na 
microrregião de Três Lagoas, o que permite um planejamento logístico mais eciente no escoamento 
da produção. Esta última apresenta signicativos crescimentos no estado, com instalação da Fibria 
em 2011, que já aparece entre as cinco maiores empresas exportadoras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou compreender a dinâmica dos uxos internacionais de mercadorias no 

estado de Mato Grosso do Sul e sua estrutura produtiva que envolve os principais produtos para a 
exportação. A produção, as empresas que exportam, até o consumo nal, permitem compreender o 
papel territorial nacional apresentado nas últimas décadas pelo estado. 

A pauta exportadora de Mato Grosso do Sul é constituída basicamente de produtos básicos 
(primários), diferentemente do Estado de São Paulo, em que a pauta exportadora consiste 
basicamente de produtos industrializados, como apontou o estudo de Arroyo (2012). É sabido, que as 
políticas econômicas estão cada vez mais direcionadas para a produção que atenda o mercado 
externo, seja através de intervenções nas políticas cambiais ou via fornecimento de créditos para 
grandes grupos empresariais. 

Para Mato Grosso do Sul, conforme já apontou Lamoso (2011), o estímulo ao comércio 
internacional está ligado a grandes investimentos no capital privado nacional que, de certa forma, 
fortalece o agronegócio. Este agronegócio com capacidade cada vez mais voltada para o mercado 
externo abrange o setor produtivo da pecuária através de grandes grupos empresariais e industriais 
que crescem a cada ano na participação da economia do estado. Outros setores destacados, como 
da agricultura através da soja e milho também apresentam grandes grupos (cooperativas e tradings) 
que lideram as exportações do estado, assim como a crescente produção de bens semi faturados da 
celulose e do crescimento do setor sucroenergético. Por último, o minério de ferro, este monopolizado 
por somente um grupo que está interligado com a Vale.

Portanto, quando se retoma às políticas públicas do estado adotadas principalmente na 
década de 1970, percebe-se que os setores produtivos, sejam da pecuária, agricultura, mineral ou 
papel e celulose, estão vinculados e localizados estrategicamente em determinadas porções 
regionais, que merecem um estudo mais aprofundado de cada setor, para compreender como eles 
interagem. Logo, a estrutura produtiva do estado pouco se modicou no período analisado, 
apresentando um desenvolvimento estrutural pouco sosticado e de baixo valor agregado, o que 
desfavorece um processo maior de mudança estrutural na base produtiva do estado.

É importante destacar que existem outros aspectos que podem inuenciar a estrutura produtiva 
do estado e que não foram observados especicamente neste trabalho, como por exemplo, as 
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políticas de cunho macroeconômico que inuenciam diretamente tanto o mercado interno quanto o 
externo ou as condições socioeconômicas de uma mesorregião que propiciem reestruturações 
produtivas, provocando mudanças nas bases estruturais de produção. Logo, a ampliação deste 
estudo pode elucidar de forma especíca, algumas características produtivas do estado que não 
foram captadas neste estudo.
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