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O PORQUÊ DA IMAGEM

s imagens impressas na capa da presente revista correspondem à fachada da Usina AItaicy, sua banda de música e a escola de ensino primário existente nesse 
empreendimento industrial, localizado no município de Santo Antonio de 

Leverger-MT. O prédio da usina com sua arquitetura imponente e sua grande chaminé 
marca a paisagem de um contexto rural alterado pelo ritmo da modernidade, imprimindo 
seu legado na cultura mato-grossense como uma das usinas de açúcar mais produtivas do 
estado, no início do período republicano. A escola também ocupou um espaço especial 
por apresentar-se como um lugar destinado à educação escolar das crianças da 
comunidade do Itaicy e se impôs através dessa estrutura criada especificamente para 
alfabetização, incluindo também aulas de música, o que não era comum naquele período, 
uma vez que a maioria das escolas rurais de Mato Grosso funcionava em espaços alocados 
pelos dirigentes ou cedidos pela comunidade. Tanto a arquitetura da usina quanto o da 
escola são fontes para tessitura da História de Mato Grosso e certamente elas nos 
convidam para adentrar nesse universo e desvelar as nossas memórias culturais através dos 
encontros e desencontros.

Emilene Fontes de Oliveira
Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Emilenef29@gmail.com  

Itaicy Banda de Música

Usina de Itaicy

Itaicy: Escola

(Fonte: Álbum Graphico do Estado de Mato Grosso,1914)
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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, apresenta em sua edição – Volume 22, n.1, de dezembro de 2017, uma edição 
comemorativa aos festejos dos 41 anos do NDIHR, momento especial para dar 
prosseguimento ao 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 revista on-line, um meio amplamente 
democrático e acessível no meio intra e extra-acadêmico. O Periódico cria e oferece aos 
leitores – alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que possam 
não apenas apreciar os diferentes textos, mas publicar seus trabalhos e investigações 
científicas. Neste volume 22 são estampados 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 diferenciadas. No 
primeiro texto, investiga a implantação da ESCOLA Emilene Fontes de Oliveira 
ITAICY: A INICIATIVA PRIVADA NA EDUCAÇAO DA INFÂNCIA RURAL DE 
MATO GROSSO (1897-1906), instituição rural de iniciativa particular (privada) e 
empresarial, instituída no interior da usina de açúcar do mesmo nome do estabelecimento 
escolar, situada no município de Santo Antonio de Leverger – Mato Grosso, que procura 
discutir como se organizou um sistema educacional com base em valores, hábitos, costumes 
que tinham por objetivo maior formar cidadãos dentro dos princípios da República. Em 
IGREJA CATÓLICA E EDUCAÇÃO ESCOLAR: ESCOLAS CATÓLICAS EM 
GOIÁS (1890/1937), Ana Maria Gonçalves Rosa Fátima de Souza Chalobae  
discutem os vínculos entre a criação de escolas católicas em Goiás, no período de 1890 a 
1937, e o movimento de revitalização da Igreja Católica Apostólica Romana no país, 
apresentando um mapeamento dessas escolas, assim como as reformas empreendidas pelos 
governos goianos, no sentido de demonstrar a participação da Igreja Católica no processo 
de expansão do ensino em Goiás. O artigo ESPECIFICIDADES METODOLÓGICAS E 
POTENCIALIDADES DE ANÁLISE EM PESQUISAS DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO: O JORNAL COMO FONTE, ; de autoria de Renata Brião de Castro  
Caroline Braga Michel Patrícia Weiduschadt Eduardo Arriada; e  apresenta   
reflexões metodológicas acerca do uso de jornais em pesquisas produzidas no campo da 
História da Educação, vinculadas à História Cultural, pretendendo demonstrar a 
potencialidade desses materiais enquanto fonte de pesquisa. Já os autores Bárbara da 
Silva Santos Cristiano de Jesus Ferronato Anderson Santos; ,   e com o texto O 
IDEÁRIO EDUCACIONAL NAS REFLEXÕES DE JUSTINIANO DE MELLO E 
SILVA (1888-1891), procuram analisar a configuração do ideário educacional nas reflexões 
do professor sergipano Justiniano de Mello e Silva, com base em seus textos publicados no 
jornal Sete de Março, entre os anos 1888 e 1891. Com o estudo MEMÓRIAS DAS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE MATO GROSSO DE 1990 A 2002, as autoras Maria 
das Graças Campos Lia Ciomar Macedo de Fariae apresentam alguns aspectos das   
análises da Política Educacional de Mato Grosso, inserido na pesquisa de doutorado de uma 
das autoras, tendo como principal objetivo estudar a atuação política de Dante de Oliveira 
(1952-2006), personagem importante no cenário brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, no 
contexto do processo de redemocratização nacional. Já a proposta de estudo de Maria de 
Lourdes Fanaia Castrillon Edenar Souza Monteiroe , intitulado ABORDAGENS 
SOBRE O ENSINO DA HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, procura abordar 
o ensino da história nas séries iniciais do ensino fundamental e focalizar algumas 
problemáticas existentes no ensino . Em dessa disciplina O QUILOMBO MATA CAVALO: 
UMA HISTÓRIA DE LUTA PELA TERRA, Jackline Aparecida Silva apresenta o 
processo de ocupação da área onde hoje se encontra o quilombo Mata-Cavalo, localizado no 
município de Nossa Senhora do Livramento-MT, fazendo uma breve discussão a respeito 
da formação da Sesmaria Boa Vida, Lei de Terra e sua relação com a Marcha para Oeste.  A 
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autora procura ainda discorrer sobre o processo e o que resultou na perda das terras pelos descendentes 
de escravos, que só conseguiram reavê-las nos finais dos anos 1990, através de acampamentos. Já o estudo 
de intituladoVarlei da Silva  TESTEMUNHOS HISTÓRICOS: EUCLIDES DA CUNHA (1866-1909) 
NO PAPEL DE TESTEMUNHA OCULAR DO MASSACRE EM CANUDOS se insere no âmbito 
das problematizações historiográficas acerca da importância de testemunhos históricos na apreensão de 
eventos traumáticos do nosso passado recente, nos quais, ocorreram massacres, portanto, crimes 
cometidos contra a vida de seres humanos indefesos. O autor Juliano Batista dos Santos, em seu artigo,  
REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NOS TEXTOS DO 
JORNALISMO ON-LINE DE CUIABÁ-MT E REGIÃO: o estigma como expurgo do outro, busca analisar 
os discursos, explícitos e matérias jornalísticas os arquétipos sobre como implícitos nas , identificando 
cada indivíduo ou grupos de indivíduos são representados pela imprensa. O estudo visa também mostrar 
como  sujeitos são vistos e representados nos textos noticiosos, bem como seus efeitos social e estes
psicológico na vida das pessoas em situação de rua  quando termos nocivos  nas , estigmatizados com ,
reportagens. Giovani Ferreira Bezerra Alessandra Cristina Furtadoe autoras do texto de cunho , 
teórico-metodológico, intitulado ITINERÁRIOS DE PESQUISA: UMA OPERAÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA COM A REVISTA MENSAGEM DA APAE (1963-2015), apresentam o 
periódico, entre 1963 e 2015, descrevendo um itinerário de pesquisa com essa publicação. Trata-se de 
uma revista criada em 1963 e, desde então, editada pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), 
periódico entendido enquanto fonte e objeto para estudos referentes à História da Educação dos 
“Excepcionais” no Brasil. Em A VIDA FORA DA FÁBRICA: ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO 
“TEMPO LIVRE” NO NÚCLEO FABRIL DE FERNÃO VELHO (MACEIÓ-AL), Ivo dos Santos 
Farias busca apresentar tanto a moradia como a ocupação do “tempo livre”, postos pelas indústrias da 
Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem sobre o operariado de Fernão Velho (Maceió-AL), entre fins da 
década de 1940 e início  da década de 1960. Com o artigo s IMIGRAÇÃO HAITIANA: A CHEGADA 
NA CIDADE DOS PRÍNCIPES, dãoNeli de Lemos Evelyn de Almeida Orlandoe ênfase   aos 
imigrantes que contribuíram com a colonização da região Sul do Brasil, mais especificamente no estado 
de Santa Catarina, cuja finalidade está em adentrar no processo imigratório o Brasil atual, ocasião em que 
está sendo local de chegada para muitos imigrantes haitianos, um recorte sobre a colonização da cidade de 
Joinville, localizada no norte catarinense. Já em JORNALISMO COLABORATIVO: O LEITOR 
COAUTOR DE NOTÍCIAS, autoria de Adriele Cristina Rodrigues Lucia Helena Vendrúsculo e 
Possari, procura destacar a importância do deslocamento lugar do ouvinte/leitor/telespectador de 
interação para a interatividade. O DISCURSO ANTIRRACISTA E FEMINISTA NAS MÚSICAS DE 
KAROL CONKA é tema do artigo de e José Lucas Góes Benevides Camilla Ramos dos Santos, que  
apresentam reflexão acerca do discurso antirracista e feminista apresentado nas letras da rapper Karol 
Conka, relacionando-o ao local de fala da cantora enquanto uma mulher negra  que se posiciona ,
ideologicamente como tal, compreender as articulações entre gênero e raça em buscando também 
algumas das letras da compositora. Juliano Vargas, em A GÊNESE DO MERCADO DE 
TRABALHO E DO FENÔMENO DA INFORMALIDADE NO BRASIL: UMA BREVE 
INTERPRETAÇÃO examina os acontecimentos da economia brasileira que contribuíram para o 
fenômeno da informalidade no Brasil. Três fases são fundamentais para a discussão: a) prévia à 
República, baseada no escravismo e composta pelo período colonial (1530-1822) e imperial (1822-1889); 
b) transição para o assalariamento e o nascimento do mercado de trabalho (1890-1929); c) 
transformações laborais pós 1930, englobando desde o governo Vargas até os eventos que impactaram o 
país após a redemocratização (1930-2013). IMPACTOS DAS POLITICAS DE SEGURANÇA SOBRE 
A DIFUSÃO DA CRIMINALIDADE ENTRE AS CIDADES: UMA APLICAÇÃO DOS 
MODELOS DE ECONOMETRIA ESPACIAL é ; o tema do artigo de Inaldo Bezerra da Silva Felipe 
Resende Oliveira Tatiane Almeida de Menezes; , que scam bu identificar autocorrelação espacial para 
o crescimento da taxa de homicídios, no período de 2000 a 2010, nas cidades brasileiras, mais 
especificamente áreas mínimas comparáveis. Para isso, foram aplicados testes de diagnósticos de nas 
dependência espacial, através de técnicas de econometria espacial. Com o texto intitulado O EFEITO 
DO USO DE TECNOLOGIAS NO DOMICÍLIO SOBRE A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO 
MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL RURAL, das autoras Maygda Alice de Lima Jaqueline , 
Severino da Costa Juliana Maria de Aquino; , busca  analisar o efeito do uso de tecnologias como fator 
de liberalização da mulher para o mercado de trabalho na área rural brasileira. Angelo Antonio Paula da 
Cunha Kelly Samá Lopes de Vasconcelos Roberta de Moraes Rocha,  e , autores do artigo intitulado 
DESIGUALDADE DE RENDA:  EVIDÊNCIAS PARA AS MESORREGIÕES 



PERNAMBUCANAS A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE THEIL-T, buscam 
decompor o índice de Theil-T para as mesorregiões pernambucanas  analisando o comportamento das ,
desigualdades pelo Produto Interno Bruto e pela renda média para os anos de 2002 e 2012. A ideia central 
é a de examinar se a desigualdade existente no estado é dada por problemas econômicos ou pela má 
distribuição de renda. Já em TRAJETÓRIA E SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO 
NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE, os autores Nagela Bueno dos Santos Alexandre Magno e 
de Melo Faria apresentam referente ao  um enfoque analítico nível de desenvolvimento alcançado na 
Amazônia considerando as diferentes dimensões da sustentabilidade. Para tanto, Mato-grossense 
propõe-se um ajuste no Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMA), dotando- de os 
aspectos específicos referentes ao modelo de desenvolvimento que tem avançado na região analisada. 
Em EXPANSÃO DA ENERGIA EÓLICA NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
INTERPRETAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, Calisto Rocha de Oliveira Neto Valdênia ; 
Apolinário Elaine Carvalho de Lima e buscam analisar  a expansão da produção de energia eólica no 
Nordeste brasileiro, sobretudo, no Rio Grande Norte, maior produtor  no Brasil, dessa fonte energética
uma vez que o estado naturais favoráveis ao setor. A questão central do trabalho é possui condições 
verificar a correlação de  nova atividade econômica e sua expansão na produção de energia como sendo ssa
um dos vetores do desenvolvimento econômico do estado. CELULOSE DE FIBRA CURTA NO 
BRASIL: UMA ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO é tema do estudo de Ana 
Paula da Silva Madalena Maria Schlindwein Alexandre Bandeira Monteiro e Silva; e  , que tem por 
intenção avaliar a competitividade, a eficiência econômica e os efeitos de políticas públicas na cadeia 
produtiva de celulose no Brasil, com dados de 2015, aplicando o método de Matriz de Análise de Políticas 
(MAP). Como podem observar, este número está quase exclusivamente, dedicado às pesquisas 
embasadas em fontes documentais, sendo seus colaboradores, em sua grande maioria, adstritos às áreas 
das humanidades, porém o espaço está aberto para receber contribuições de todos os campos do 
conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas científicas que timbra a 
trajetória histórica da UFMT ao longo dos 47 anos de existência.

Editores
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RESUMO

Este artigo trata da implantação da Escola Itaicy, instituição rural de iniciativa 
particular (privada) e empresarial, instituída no interior da usina de açúcar de 
mesmo nome do estabelecimento escolar, situada no município de Santo Antonio 
de Leverger – Mato Grosso. O estudo se insere no campo da história das instituições 
escolares e da infância, visando discutir como se organizou um sistema 
educacional com base em valores, hábitos, costumes que tinham por objetivo 
maior formar cidadãos dentro dos princípios da República. Pontualmente, o 
presente texto visa compreender os primeiros anos de funcionamento da escola 
(1897 a 1906), cuja administração da usina e, consequentemente da escola, 
encontravam-se em mãos de Totó Paes, seu primeiro proprietário. Para tal, 
recorremos à metodologia de abordagem histórica tendo por base empírica 
fontes manuscritas, impressas e iconográcas. Pautada na história cultural e na 
história das Instituições escolares e da infância, a pesquisa aponta que o espaço 
reservado para a escola Itaicy não é desprovido de neutralidade, tendo sido 
planejado e agenciado pelo seu proprietário, o qual construiu uma escola rural de 
estrutura imponente para época, proporcionando escolarização para as crianças 
da usina e das comunidades ribeirinhas da circunvizinhança. O estabelecimento 
escolar constituiu-se enquanto meio de também educar trabalhadores e 
comunidade, rearmando a hierarquia presente na sociedade coronelista.

Palavras-chave:  Instituições Escolares.Infância. Mato Grosso.

ABSTRACT
This article looks at the implementation of Itaicy School, rural institution of private 
initiative, created in a sugar plant in the city of Santo Antonio de Leverger-Mato 
Grosso. This school provided education for the children of the Itaicy Plant and 
riverside communities. The purpose is to understand the early running of the school 
(1897 to 1906), which was in the hands of Toto Paes, your rst owner. We use the 
methodology of historical approach held with handwritten iconographic sources, 
printed and. The aim is to extend the knowledge about the history of education in 
Mato Grosso and, in particular, on the history of educational institutions and of 
childhood. Based on cultural history and in the history of the school Institutions 
research points out that the placeholder for the Itaicy school, devoid of neutrality, 
was planned and touted by the plant's owner Mr. Antonio Paes de Barros. Imposing 
structure for as.

Keywords: Educational Institutions. Childhood. Mato Grosso.
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INTRODUÇÃO

P
ensar a constituição de uma escola para a infância diante de um contexto de lutas, conflitos e disputas 

políticas, significa olhar para suas finalidades. Para isso propomos observar as circunstâncias, 

intencionalidades e práticas que envolveram a implantação da Escola de Itaicy, uma instituição de 

iniciativa privada e empresarial criada no final do século XIX dentro de uma usina de produção de açúcar, álcool e 

aguardente no município de Santo Antonio de Leverger – MT. 

Essa escola, nesse período, foi uma das poucas instituições escolares rurais de iniciativa privada e 

empresarial de que se têm notícia em Mato Grosso. Neste sentido, procuramos mostrar como a Escola de Itaicy 

apresentou um perfil bastante específico, levando em consideração o fato de ter sido um estabelecimento de 

ensino primário localizado em uma usina, atendendo dezenas de crianças, tanto as que moravam na usina como 

nas comunidades mais próximas, agenciado pela iniciativa empresarial, funcionando em prédio próprio, com 

acesso a biblioteca e com currículo diferenciado, ou seja, foi inserida aulas de música nas atividades escolares com 

formação de uma banda composta pelos alunos da escola e por trabalhadores da usina.

Nosso objetivo concentrou-se no estudo dos primeiros anos de funcionamento da Escola de Itaicy que 

corresponde ao período de 1897 a 1906, sendo que o ano inicial é referente ao momento de implantação da usina e 

da escola pelo primeiro proprietário - Coronel Antônio Paes de Barros (Totó Paes) e, o último ano diz respeito à 

data da morte do referido proprietário, idealizador do projeto da usina e da escola. 

Esta pesquisa está vinculada à história das instituições escolares com base em (MAGALHÃES, 2004) e 

(SANFELICE, 2007). Deste modo, recorremos a um corpus documental composto de legislações oficiais do 

estado de Mato Grosso como Regulamentos, relatórios e mensagens, atas e ofícios; relato de ex-aluno, fotografias, 

jornais e obras memorialísticas. O estudo está pautado nos princípios da História Cultural, com ênfase nos 

conceitos de representações e práticas de (CHARTIER, 1990) e (CERTEAU, 1994).

Escola Itaicy: vestígios de uma escola de iniciativa empresarial

O Brasil ingressou tardiamente na República, pois, em sua fase inicial não ocorreram alterações 

significativas de caráter econômico, social e político. A República não promoveu o desfecho das questões 

religiosas, militares, nem tampouco promoveu o fim dos excessos cometidos anteriormente, e muito menos a 

solução para a insatisfação dos fazendeiros, com a abolição da escravatura. A prática da troca de favores, do 

beletrismo em forma de mérito público na busca por uma posição social de projeção, o uso da força para resolver 

as discordâncias e a valorização da oratória enquanto método político, o excesso de retórica discursiva no lugar da 

ação, marcou o contexto social nesse período de transição (BORGES, 2011). A Escola Itaicy foi criada nesse 

contexto.

Os grupos oligárquicos historicamente presentes naquele momento garantiram a sobrevivência de 

atividades próprias do regime oligárquico, apegados às relações de trabalho semiescravo e detentores de poder 

político. 

É nesse cenário que o coronelismo surgiu como força política, marcado por uma política controlada e 

comandada por ricos fazendeiros, donos de grandes faixas de terra por eles comandadas. Eram os chamados 

coronéis. Como a base da economia brasileira tinha por base majoritária a produção agrícola em latifúndio, os 

coronéis possuíam um grande poder, tanto financeiro quanto social.

Os coronéis dispunham de bases econômicas distintas, constituídas por patrimônio de largas faixas de 
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terras ou provindas do grande comércio. A ação dos coronéis gerava grande influência na concessão ou não de 

privilégios. Esse poder extrapolava o cenário rural, se estendendo para o urbano, embora isso ocorresse com 

maior intensidade no campo, onde os coronéis mantinham o domínio de diversas funções, como a de 

empregador, protetor, compadre, festeiro, juiz, dentre outras funções (SIQUEIRA; COSTA; CARVALHO, 

1990).

No contexto de Mato Grosso, as práticas políticas das elites mato-grossenses durante a Primeira República 

provocaram intensos debates e tensões, visando preservar a hegemonia nas tomadas de decisão, bem como no que 

tange às garantias de suas estratégias de manutenção de poder, recrutamento e sua continuidade. Foi em meio a 

esse cenário político e econômico mato-grossense que a família Paes de Barros e, particularmente, o proprietário 

da Usina Itaicy, o Cel. Totó Paes.

Importante personalidade no contexto da política de Mato Grosso, esse coronel deu início à construção do 

Projeto Itaicy, uma indústria açucareira que se destacou na história econômica de Mato Grosso pela sua imponência, 

modernização e produtividade.

Figura 1: Usina Itaicy

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Matto-Grosso, 1914, p. 279

A Escola integrou-se a esse projeto. Ela foi pensada e planejada dentro desse projeto maior, no qual foi 

possível construir uma usina num ambiente com características de cidade, com luz elétrica, moeda própria, área 

comercial (padaria, mercado, farmácia), casas para os trabalhadores e encarregados, capela e a escola primária. 

O estabelecimento escolar atendeu crianças que moravam na própria usina e em seu entorno. A infância, 

segundo Elizabeth Sá (2007, p. 18), caminhou paralelamente à história das instituições escolares, ao inserir a 

criança no espaço escolar, ensinando-a a se tornar um aluno: “O desenvolvimento da escola primária inventou 

uma nova tradição e condição da infância, a criança-aluno”.

A infância a que nos referimos é a infância rural, visto que inserida no contexto de uma usina que ocupou 

espaço importante na economia de Mato Grosso no período açucareiro, devido ao investimento no setor 

industrial, com aquisição de equipamentos modernos, importados da Alemanha, o que ocasionou sua produção 

em larga escala, ela foi contemplada com acesso à escolarização.

O proprietário da Usina Itaicy, por sua vez, também teve lugar de destaque na política de Mato Grosso, cuja 

participação lhe rendeu o posto de Presidente de Estado, entre os anos de 1903 a 1906. Tinha uma personalidade 

peculiar, ora representada pelo lado empresarial, progressista, moderno e, por outro, pela configuração de uma 
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imagem demonizada pelos adversários políticos, por ter se tornado símbolo da fase mais violenta das lutas 

políticas em Mato Grosso: “Embora a face 'demonizada' de Totó Paes estivesse sendo construída antes de sua 

morte, [...] depois de seu assassinato, essas representações transformaram Totó Paes em uma espécie de 

encarnação do mal”. (FRANCO, 2011, p. 173).

Figura 2: Cel. Antônio Paes de Barros (Totó Paes)

Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Santo Antonio de Leverger

Mesmo diante desse dilema, não se pode negar a atuação do Coronel Totó Paes na vida política e econômica 

de Mato grosso, tendo em vista a sua participação à frente de uma das maiores indústrias da época, mas também 

sua proeminência à frente da presidência do Estado, que, conforme Souza (1958), Antonio Paes de Barros buscou, 

na sua gestão, organizar, primeiramente, os fatores de ordem econômico-financeira; depois, se dedicou ao setor de 

explorações, apoiando missões estrangeiras, auxiliando as missões salesianas, participando de exposições 

internacionais que projetavam Mato Grosso no exterior; incentivando a cultura, e ainda, investindo na criação da 

revista O Arquivo. Sua atuação se estendeu ao setor social, quando revitalizou as praças da capital com iluminação, 

mandou colocar bancos nas alamedas, fundou o Clube Internacional, visto sua habilidade no quesito 

modernização, que não se expandiram para muitos setores.

Essas pontuações elencadas por Souza, amigo e pessoa de confiança de Antônio Paes de Barros, 

priorizaram os aspectos positivos acerca de sua pessoa, enquanto político e empresário. O seu lado mais obscuro 

ficou por conta do imaginário popular construído pelos adversários, e também pelos relatos de maus tratos 

impingidos aos trabalhadores da usina, que, por questão de desobediência, eram obrigados a cumprir severas 

penalidades e castigos em detrimento da própria sobrevivência.

Mas foi desta maneira, ora endeusado e ora demonizado, que Totó Paes também dedicou parte do seu 

tempo para criação da Escola Itaicy, construindo um estabelecimento educacional, símbolo da modernização no 

interior do processo de escolarização, à medida que inseriu nos conteúdos convencionais do ensino primário, 

aulas de músicas e implantou uma biblioteca, isso era novidade para o contexto de uma escola rural da época.

Na concepção de História Cultural, sob a ótica de Chartier (1990), o modo como em diferentes tempos e 

espaços uma determinada realidade social é construída, pensada e dada a ler, a Escola Itaicy foge um pouco dos 

padrões estabelecidos para época. Uma escola rural que atendia crianças de várias comunidades próximas à usina, 

além daquelas residentes nela, significava que ter acesso à escolarização em área rural era um verdadeiro desafio, 

considerando que esse modelo se limitava, na maioria das vezes, às escolas urbanas. A Escola Itaicy, instalada em 
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estabelecimento próprio para seu funcionamento e, ainda apresentando um currículo que ofertava aula de música 

para os alunos, além das disciplinas regulamentares, com formação de uma banda integrada por trabalhadores e 

das crianças, sem dúvida, era um modelo para além do seu tempo.

O Regulamento da Instrução Pública de 1896, expedido pelo Presidente de Estado, Dr. Antônio Corrêa da 

Costa, servia de parâmetro para a organização e funcionamento das escolas na época, as elementares e as 

complementares, sendo que as escolas elementares deveriam ser instaladas em todas as cidades, vilas, freguesias e 

povoados existentes no Estado, sendo que as complementares somente na “Capital e nas cidades principais, 

devendo ser consideradas tais aquelas de maior desenvolvimento e densidade de população” (MATO GROSSSO, 

1896, p. 66).

Segundo o Artigo 4º do referido Regulamento, o ensino elementar deveria ser obrigatório para todas as 

crianças de sete a dez anos de idade. Para isentarem os filhos e tutelados da frequência dessa escola, deveriam os 

pais e tutores provar que as crianças recebessem o ensino exigido pelo Regulamento, através dos pais ou de aulas 

particulares, ou pelo fato de os filhos e tutelados apresentarem moléstia ou defeito físico que os impedisse de 

frequentar a escola.

O Regulamento aponta que os pais e tutores eram obrigados a comunicar à autoridade competente que os 

filhos que atingissem a idade prescrita deveriam ser instruídos em casa ou em aula particular, ou comunicar o 

motivo por que não lhes proporcionam o ensino elementar. O artigo 6º trata sobre uma multa para quem 

descumprisse tal procedimento: “A falta de comunicação ou a inverdade dela, verificada pela autoridade 

competente, sujeita os pais e tutores a multa de 5$000 a 20$000 réis, e ao dobro na reincidência provada de três em 

três meses” (MATO GROSSO, 1896, p. 66).

A exemplo do que ocorria no Brasil, em Mato Grosso é possível observar, pela legislação educacional, a 

coexistência de três modalidades de ensino: a pública, a particular e a doméstica. A primeira era custeada pelo 

poder público; a segunda à custa das famílias, educadores e, no caso da Escola Itaicy, especificamente, custeada 

por uma empresa; e a terceira “distribuída na residência dos alunos por seus pais, ou por professores estipendiados 

por estes” (SÁ; SIQUEIRA; 1998, p. 115).

Em se tratando de escola particular, Reis (2011) relata que desde longa data havia notícias da existência e 

atuação no estado de Mato Grosso. A autora apresenta alguns dados observados no relatório de 1859, da 

Inspetoria Geral, e aponta que no período provincial as escolas particulares estavam distribuídas da seguinte 

forma: em dois municípios e suas respectivas freguesias: Município de Cuiabá e as freguesias de Pedro 2º (Porto), 

Santo Antônio, Livramento, Diamantino, Rosário, Poconé, Vila Maria (Cáceres), Mato Grosso; Município de 

Miranda e as freguesias de Albuquerque. Essas escolas funcionaram, algumas, com turmas masculinas, outras com 

turmas femininas, sendo maioria de turmas masculinas, abrangendo um total de 250 alunos.

Pe. Ernesto Camillo Barreto afirma no Relatório da Inspetoria Geral de 1878 que:

É dificílimo, senão impossível, pelo que já em outro lugar expus ter dados exatos não só do 
número de alunos que frequentam escolas particulares como daqueles que o Regulamento 
Orgânico denomina domésticas. Como estas últimas gozam de pleníssima liberdade, muitos 
instrutores, sofismando a Lei, procuram passar seus estabelecimentos particulares por escolas 
domésticas, a fim de se subtraírem as inspeções e aos poucos e ligeiros ônus que mesma Lei lhes 
impõe (MATO GROSSO, relatório, 1876, p. 6)

Mesmo sem ter como organizar uma estatística mais fidedigna em relação às escolas particulares, o governo 

incentivava a iniciativa particular, tendo em vista que não dispunha dos elementos necessários para garantir a 

expansão da instrução pública para todas as crianças em idade escolar no Estado.
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Conforme Paião (2006), havia crescente interesse das autoridades públicas sobre as escolas particulares, 

posto que estas poderiam auxiliá-lo com sua estrutura, corpo docente e experiências pedagógicas, na tarefa de 

aumentar a malha escolar, tornando-a acessível à população.

No início da República, os relatórios e mensagens apontavam inúmeras reclamações a respeito da falta de 

informação sobre as escolas particulares. O Relatório de 1897 da Diretoria da Instrução Pública, apresentado por 

José Estevão Corrêa para o Presidente do estado de Mato Grosso, Antônio Corrêa da Costa, demonstra o quanto 

se ignorava sobre a situação da instrução primária no Estado, frente à ausência de informação das demais escolas 

existentes. Para as autoridades públicas, os responsáveis por tais escolas se negavam a prestar as informações 

necessárias de seu funcionamento, omitindo o número de matrículas, frequência e estatísticas. Conforme 

informações do relatório de 1897:

Assim, é que com respeito a Escola da Vila de Miranda, denominada “Cristóvão Colombo”, cuja 
estatística é conhecida nesta repartição, tudo o mais se ignora relativamente ao movimento 
escolar das demais Instituições congêneres espalhadas pelo Território do Estado e incluídas 
entre elas as próprias Escolas Particulares desta Capital. Nem é infelizmente de hoje que tal 
sucede. Nos Regulamentos anteriores e notadamente no de 4 de março de 1880, já se sujeitaram 
as disposições regulamentares do Ensino Público, em tudo quanto se relacionasse com a 
estatística higiene e moral dos mesmos estabelecimentos. Mas, a verdade é que nada se soube 
então, como nadas se sabe ainda hoje, a respeito da população escolar do Estado, pelo fato de não 
serem conhecidas a matrícula e a frequência de tais escolas. Multas se têm decretado contra os 
Diretores de Colégios e Escolas Particulares, que se mostrarem revés no cumprimento daqueles 
deveres impostos pelas Leis e Regulamentos, mas são penas essas que só existem nas coleções 
sem terem tido jamais nenhuma aplicação real e efetiva (MATO GROSSO, Relatório, 1897, p. 7-
8)

Segundo Mensagem do 2º Vice Presidente do Estado, Coronel Antônio Cesário de Figueiredo à Assembléia 

Legislativa de 1899,

Em relação aos estabelecimentos de ensino particular existentes no estado, e alguns dos quais 
está subvencionados pelos cofres públicos; deixando os seus diretores de fornecer à Diretoria da 
Instrução pública às informações necessárias relativas às frequências, à higiene e a moral, apesar 
da multa, que por esta lhes é imposta, mas da qual zombam por estarem certos da sua 
inefetividade (MATO GROSSO, mensagem, 1899, p. 01)

A mensagem de 1901, lida pelo Presidente de Mato Grosso e apresentada à Assembleia Legislativa, em 2 de 

fevereiro do mesmo ano, estampou um discurso mais positivo, citando exemplo norte-americano como uma 

nação que desenvolvia ações mais efetiva em prol da educação naquele país. O Presidente relata sobre uma fala do 

senhor Honorato Mann, a propósito da preocupação dos estadistas norte-americanos de desenvolver por todos 

os meios a educação nacional. Segunda o discurso de Mann:

O primeiro dever dos nossos magistrados e dos chefes da nossa república é subordinar tudo a 
esse interesse supremo. Em nossos países e em nossos dias, ninguém é benemérito do título de 
homem de Estado, se a educação prática do povo não tem o primeiro lugar no seu programa. 
Pode um homem ser eloquente, conhecer a fundo a história, a diplomacia, a jurisprudência, o que 
lhe basta alias para pretender a elevada condição de homem de Estado; mas, se suas palavras, seus 
projetos, seus esforços não forem por toda parte constantemente consagrados à educação do 
povo, ele não é, não pode ser homem de Estado Americano (MATO GROSSO, mensagem, 
1901, p. 89)

Nessa mensagem de 1901, o estadista de Mato Grosso compartilhou do discurso americano e finalizou 

dizendo que o único meio de salvar a nova geração brasileira do contágio da lepra moral, que lavrava pelo país, era 

educa-la. Sendo assim, educá-la fisicamente, para se ter homens fortes; e moralmente para se ter homens 
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honestos; e ainda intelectualmente para se ter homens ilustrados. Educá-la, portanto, convenientemente, para se 

ter grandes homens.

Os discursos eram otimistas no sentido de compreender a importância da educação para a vida dos futuros 

cidadãos republicanos. Outros discursos da época sempre sinalizaram o interesse maior do poder público e dos 

estadistas em priorizar o ensino, possibilitando escolarizar em massa a população mato-grossense. Porém, as 

ações não foram suficientes para colocar em prática o que se discursava.

O que foi apontado em mensagens e relatórios, muitas vezes subsequentes, são informações referentes à 

precariedade do ensino de Mato Grosso. O que se apresentou relatado sobre a situação de ignorância acerca das 

atividades das escolas particulares, também se estendia a outras escolas. Isso ocorria por não haver uma boa 

estatística que pudesse dar um direcionamento mais efetivo às atividades educacionais, como no empenho em 

investir de forma mais contundente nesta área que se apresentava como a das mais importantes.

A Mensagem de 1903 apresenta informações referentes à criação de 4 escolas primárias, e relata que houve 

uma sensível diminuição em relação aos números de matrícula e frequência com relação ao ano anterior. 

Lamentando a situação, o presidente do Estado acreditava que a explicação para isso devia-se à agitação dos 

espíritos em face dos últimos movimentos revolucionários e do aparecimento das epidemias, a exemplo da varíola 

e da peste bubônica.

Nas mensagens de 1905 e 1906, dirigida à Assembleia Legislativa pelo Presidente do Estado, Coronel 

Antônio Paes de Barros (Totó Paes), existem poucos comentários sobre a instrução pública, apresentam maiores 

informações sobre eleições estaduais e federais.

Nesse contexto, encontramos apenas vestígios dessas escolas e da Escola de Itaicy. Então analisamos as 

fontes olhando para essa última instituição escolar, sua organização, funcionamento e finalidade, partindo do 

princípio de Magalhães (2004, p. 20) ao considerar que “a educação é processo de humanidade e via de 

humanitude”. O ofício de historiar uma instituição como exercício, passa por:

Compreender e explicar os processos e os “compromissos” sociais como condição instituinte, 
de regulação e de manutenção normativa, analisando os comportamentos, representações e 
projetos de sujeitos na relação com a realidade material e sociocultural de contexto 
(MAGALHÃES, 2004, p.58)

M e t o d o l o g i c a m e n t e ,  o  a u t o r  a p r e s e n t a  u m a  c o m b i n a t ó r i a  e n t r e  o  i n s t i t u í d o, a 

institucionalização/representação e a instituição/apropriação de um processo no qual essa combinatória 

resultasse em uma produção, com objetivo de construir uma identidade histórica (MAGALHÃES, 2004, p. 138). 

Desta forma, ele afirma que:

Educação, instituição, história da educação são instancias epistêmicas, substantivas, 
metodológicas e de investigação-ação, cuja representação, nos planos material e simbólico, e 
abordagem cientifica desafiam a uma multidimensionalidade e a multifatorialidade, nos quadros 
sincrônico e diacrônico. [...] Na sua evolução, como na sua conservação e consolidação, a 
dinâmica institucional traduz-se num construto em que se entretecem a educação (como 
atualização cientifica, axiológica, tecnológica, de cidadania, de humanitude e subjetivação), a 
história (como discurso pleno, integrativo, evolutivo) e a instituição (como enquadramento, 
referente, metaeducação, estrutura de ação e de institucionalização). Tecer nexos sobre essas 
instancias é torná-las inteligíveis, racionais, significativas, projetivas (MAGALHÃES, 2004, p. 
168-169)

Sanfelice (2006), no artigo História, instituições escolares e Gestores educacionais, nos instiga a pensar na questão – 

por que fazer a história das instituições escolares? Ele responde dizendo que mergulhar no interior de uma 

Instituição escolar com o olhar do historiador é ir em busca das suas origens, do seu desenvolvimento no tempo, 
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das mudanças estruturais, arquitetônicas, que não são gratuitas; ir também em busca da identidade dos sujeitos que 

a habitaram, das práticas pedagógicas que ali se realizaram, do mobiliário escolar que se transformou e de muitos 

outros aspectos. 

Então, para o autor, se produz um trabalho historiográfico das Instituições Escolares para interpretar o 

sentido daquilo que eles formaram, educaram, instituíram, criaram e fundaram, buscando o sentido da sua 

identidade e da sua singularidade, porém, isso foi construído numa relação que envolve o micro e o macro, o local, 

o regional e o nacional, estabelecendo um diálogo que permite compreender o que é singular em consonância com 

uma totalidade: “Nenhuma Instituição escolar tem o sentido da sua singularidade explicitado, se tomada apenas 

em si mesma. Uma instituição escolar avança, projeta-se para dentro de um grupo social. Produz memórias e 

imaginários” (SANFELICE, 2006, p. 25).

Em outro trabalho que diz respeito à História das Instituições Educativas, Sanfelice (2007) afirma ainda que 

nenhuma instituição manifesta sua identidade apenas no interior da escola e sugere olhar para o seu entorno, que 

se inicia junto a ela, porém, podendo ser uma trajetória rumo a dimensão cada vez mais macro. 

O autor cita como exemplo um estudo sobre o Colégio Pedro II  no período imperial, dizendo que pode ser ,

feito um estudo do colégio restringindo-se à sua vida intramuros. Neste sentido, buscou-se reconstituir suas 

práticas cotidianas, os saberes docentes e discentes, a vida cultural, os currículos, a disciplina, os deveres escolares 

e muito mais. Mas, para sair do interior desse colégio, podemos partir de outras perguntas, como, qual foi a relação 

do colégio com a sociedade do município? O que o colégio projetou de si na sociedade? Que imaginário a 

população local construiu sobre o colégio? Para Sanfelice, as indagações podem avançar ainda mais, extrapolando 

o entorno imediato. 

Enfim, o autor relata que “a dimensão da identidade de uma instituição somente estará melhor delineada 

quando o pesquisador transitar de um profundo mergulho no micro e, com a mesma intensidade, no macro” 

(SANFELICE, 2007, p. 78).

Nessas perspectivas, vimos que a Escola Itaicy constituiu-se enquanto ensino particular e elementar, 

atendendo a infância rural, tendo sido agenciada por uma figura emblemática para a população matogrossense, o 

Cel. Totó Paes, uma vez que a escola foi implantada concomitante com a instalação da Usina Itaicy.

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Matto-Grosso, 1914, p. 279.
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Autores como Souza (1958), Siqueira (1990) e Gonçalves (2011) relatam a existência dessa escola desde os 

primeiros anos de funcionamento da usina, embora suas pesquisas não se ocuparem com a questão da cultura 

escolar. As informações trazidas por esses autores decorrem de estudos acerca das memórias das usinas de açúcar 

de Mato Grosso, atreladas a sua composição histórica. 

Souza (1958), em sua obra Antônio Paes de Barros e a Política em Mato Grosso, registra uma notícia que 

transcreveu do jornal O Paiz, de 1906, que trata do funcionamento da usina Itaicy. Segundo o referido jornal:

À chegada fomos impressionados por um rumor confuso proveniente de sons diversos que 
indicavam um centro de trabalho em febril atividade. Eram pesados vagões que rodavam sôbre 
os trilhos, transportando para grandes depósitos o açúcar saído das turbinas; eram marteladas 
cadenciadas do ferreiro, ao longe, sobre a bigorna e a dos carpinteiros que trabalhavam à sombra 
de grandes árvores; eram ruídos secos das polias e correias transmitindo a força do vapor às 
engrenagens da serraria, das máquinas de beneficiamento de arroz, tudo movido a um só tempo 
e por mesmo propulsor; eram apitos, sirenes e sons diversos que se misturavam às vozes dos 
operários. Visitamos em primeiro lugar a escola onde o professor ministrava o pão do espírito a 
mais de 40 meninos filhos dos empregados, notando-se a maior disciplina e ordem entre os 
alunos. Havia ali também a escola de música que funcionava juntamente com a de primeiras 
letras. Passamos em seguida a biblioteca, fundada há pouco tempo, dispondo de variada coleção 
de livros sobre ciências, artes, literatura etc, instituição essa mantida para benefício não só dos 
empregados mais graduados como do operário (apud SOUZA, 2011, p. 8)

Siqueira, ao informar sobre as instalações que havia na Usina Itaicy, registra acerca da Casa das Máquinas, 

Casa de Vivenda, armazém, depósitos, serrarias, moinhos e também da escola:

A arquitetura de maior porte dentro da usina era, sem dúvida, a Casa das Máquinas [...] local onde 
era desenvolvida a maior parte do processo produtivo: moendas, balanças, decantadores e 
caldeiras. Além dessa fábrica, existia uma “casa grande”. [...] Ali residia o dono da usina com sua 
família. Aos camaradas eram reservadas pequenas casas, geralmente germinadas. Além das 
construções para residência, existiam ainda, dentro das usinas de maior porte, escolas, armazém, 
depósitos [...], serrarias, moinhos e máquinas de beneficiar arroz (SIQUEIRA, 1990, p. 39)

A pesquisa de Gonçalves (2011) trata da memória subterrânea das usinas de Aricá, Conceição, Flexas e 

Maravilha, todas localizadas no município de Santo Antonio de Leverger, as quais ajudaram a compor a rota das 

usinas de açúcar existentes em Mato Grosso. O estudo de Gonçalves trata da construção da memória das usinas 

através do ponto de vista dos trabalhadores, distanciando da visão mais tradicional que preconiza a realidade 

histórica pelo olhar dos órgãos oficiais.

O objetivo da autora foi o de registrar, a partir da memória desses sujeitos, como era a vida nas usinas, as 

relações de convivência, trabalho, sujeição, como também, as relações estabelecidas no processo de escolarização. 

Desta forma, ela cita a existência de escolas nas usinas Conceição, Aricá e Itaicy: “Tivemos a preocupação de 

registrarmos o grau de escolaridade dos depoentes, uma vez que havia escolas em três usinas: Conceição, Aricá e 

Itaicy (GONÇALVES, 2011, p. 31).

A escola Itaicy tinha uma localização privilegiada e estratégica. Foi instalada numa área destinada ao setor 

industrial e comercial, distribuído em casas geminadas onde funcionavam além da escola, farmácia, padaria e 

mercado. O estabelecimento escolar ficava de esquina e seus cômodos grandes abrigavam a sala de aula e o curso 

de música, onde também ficavam depositados os instrumentos musicais.
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Figura 4: Escola Itaicy 

Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Santo Antonio de Leverger, s/d.

Essa imagem mostra a estrutura externa da escola e, como foi dito, ficava posicionada de esquina, ao lado de 

outros setores de prestação de serviços à comunidade. Apresenta ser um espaço relativamente grande para o 

funcionamento de uma escola em área rural do final do século XIX, tendo em vista que não era comum o 

funcionamento de escola para infância em prédio próprio, visto que elas geralmente funcionavam na casa dos pais, 

ou dos professores, a às vezes eram alugadas pelo poder público. A imagem da foto é de operários sentados na 

frente da escola.

As aulas de música eram ministradas na própria escola, não sendo uma disciplina presente na 

Regulamentação de 1896, configurou-se como uma disciplina extracurricular. Essa atividade era uma inovação 

para época, em termos de currículo para alunos de escola rural. Foi uma atividade tão importante que o 

proprietário criou uma banda musical composta por operários da fábrica e pelos alunos da escola, e essa atividade 

permaneceu por muitos anos. Há registros da formação dessa banda desde os primórdios da usina, quando ainda 

se encontrava sob a administração do Cel. Totó Paes, sendo que proprietários posteriores deram continuidade à 

atividade, como mostra a notícia do jornal Correio do Estado (05/12/1925, n. 213, p. 2), um órgão do partido 

Republicano vinculado ao artigo Santo Antônio em festa, relatando “As corretas bandas de música dos menores da 

usina do Itaicy e da Força Pública do estado abrilhantando sobre modo todas as solenidades”.

Os menores de que trata a notícia do jornal eram crianças da usina, na condição de alunos da escola, sendo a 

banda reconhecida como a “banda da usina Itaicy”. 

Fonte: Secretaria Municipal de Santo Antonio de Leverger, s/d.
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Essas crianças tiveram uma infância vinculada à vida rural, cujo cotidiano envolvia o contato com o rio 

(pesca), a roça, e o trabalho na usina. Era comum, na época, o fato de crianças ajudarem os pais nas atividades 

laborais. Segundo Aleixo (1995), o trabalho infantil nas usinas de açúcar desde pouca idade era respaldado num 

contrato estabelecido entre os pais das crianças e o coronel. Conforme a autora, a mão de obra infantil foi uma 

maneira encontrada pelo proprietário de subordinar toda a família na produção. O trabalho infantil, muitas vezes, 

chegava a ser tão prioritário que algumas crianças deixavam de estudar para auxiliar seus pais na lida. Na pesquisa 

de Gonçalves, usando a metodologia da memória oral, registrou o relato do depoente D, que morou em uma das 

usinas, mostrando essa realidade, e que também era comum em todas as usinas, até mesmo em Itaicy: 

Mas eu não estudei, eu trabalhava desde muito criança com meu pai, com minha mãe aprendi a 
escrever meu nome e a ler alguma coisinha depois de velho, com o Mobral [...], em Santo 
Antonio. Na usina eu só trabalhava, levantava de madrugada para ir trabalhar, não tinha tempo de 
ir para a escola (apud GONÇALVES, 2011, p. 31-32)

A escolarização da infância na usina Itaicy foi construída através do acesso ao ensino elementar, mas isso 

não representou afastamento das atividades laborais na usina, configurando o que Certeau (1982) afirma sobre dar 

voz ao não dito. A rotina normal na época era estabelecida pelas regras, pelas normas e pelas hierarquias existentes, 

e compreendia horários para estudar e trabalhar, muitas vezes sem descanso nos finais de semana e feriados. A 

família se submetia a isso, porque a vida rural não oferecia maiores possibilidades de mobilidade social. As usinas, 

por muitos anos, representaram opção única de trabalho. Se sujeitar a essa rotina implicava, sobretudo, ter uma 

casa, uma roça e ainda cuidar da escolaridade para as crianças. Desta forma, ficava difícil desvincular a vida rural 

com o trabalho compulsório nas usinas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Escola Itaicy fez parte de um contexto marcado pela vida rural, atendendo a infância rural, atrelada a uma 

rotina que envolvia escolarização e trabalho. Essa escola foi pensada por uma figura emblemática no imaginário da 

população mato-grossense, o Coronel Totó Paes. De personalidade forte e empreendedora, construiu uma cidade 

em torno da usina, abrigando centenas de funcionários que eram a mola propulsora de seu grande 

empreendimento – A usina Itaicy.

Esse proprietário incorporou a escola desde o projeto inicial da usina, oferecendo escolarização para a 

infância rural que compreendia as crianças da usina e de comunidades vizinhas. A escola se destacou no contexto 

da história da educação de Mato Grosso por oferecer escolarização com prédio próprio para o funcionamento da 

escola, atendendo uma média de 40 crianças, o que era bastante significativo para uma época que a expansão 

escolar acontecia a passos lentos e, ainda, por oferecer um currículo que ia além do estabelecido nas normativas, 

ou seja, proporcionou aulas de música, biblioteca e formação de uma banda para alunos e trabalhadores.

Por outro lado, o fato de ter acesso à escolarização não dispensou as crianças do ritmo intenso de trabalho 

na usina. Com autorização de seus pais, praticamente, toda a infância foi vinculada à rotina do rio, da roça, da 

escola e do trabalho. Contudo, a escolarização representava possibilidade de aprender a ler, escrever, contar, 

interagir e comunicar melhor com as pessoas e com o mundo. 
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RESUMO

Este artigo discute os vínculos entre a criação de escolas católicas em Goiás, no 
período de 1890 a 1937, e o movimento de revitalização da Igreja Católica 
Apostólica Romana no país. O objetivo deste texto é apresentar um mapeamento 
dessas escolas, assim como as reformas empreendidas pelos governos do estado, 
no sentido de demonstrar a participação da Igreja Católica no processo de 
expansão do ensino goiano. Demonstra-se que o projeto de recristianização 
católica, promovido por bispos, ordens e congregações religiosas, deu-se sob a 
inuência do ultramontanismo. Conclui-se que a separação ocial entre Estado e 
Igreja no Brasil, determinada pelo Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, o qual 
armou o caráter laico da República e a liberdade de crença e de culto, levou a 
mudanças nas relações entre essas duas instituições. Mas, em termos práticos, não 
impediu a subvenção dos poderes públicos aos estabelecimentos de ensino 
confessionais. 

Palavras-chave:  Igreja Católica. Educação em Goiás. Política de Subvenção.

ABSTRACT

This article discusses the links between the creation of catholic schools in Goiás, 
between 1890 and 1937, and the revitalization movement of the Roman Catholic 
Church in the country. The purpose of this text is to present a mapping of these 
schools, as well as the reforms undertaken by the state governments, in order to 
demonstrate the participation of the Catholic Church in the process of expansion of 
the teaching of Goiás. It is demonstrated that the project of catholic re-
christianization, promoted by bishops, religious orders and congregations, took 
place under the inuence of ultramontanism. It is concluded that the ofcial 
separation between State and Church in Brazil, determined by Decree 119-A, of 
January 7, 1890, which afrmed the secular character of the Republic and the 
freedom of belief and worship, led to changes in relations between these two 
institutions. But in practical terms, it did not prevent the subvention of public 
authorities to denominational schools.

Keywords: Catholic Church. Education in Goiás. Subvention Policy.
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INTRODUÇÃO 

O ensino primário, em Goiaz, apresenta a particularidade de competir, em grande parte, aos 
municípios. [...] Em consequência, o sistema de administração escolar também apresenta feição 
diversa da existente nas demais unidades federadas. [...] A descentralização administrativa, assim 
ensaiada, decorre da pequena densidade demográfica do Estado, das longas distâncias a 
percorrer de um a outro núcleo de população, das dificuldades, que se oferecem, enfim à 
administração central, para que logre manter a fiscalização direta do trabalho escolar. Os 
resultados gerais do sistema não parecem, no entanto, dos mais desejáveis, como se poderá 
verificar pelo movimento estatístico dos últimos anos. [...] A experiência tem demonstrado 
sobejo que a descentralização municipal, para os serviços de ensino, em nosso país, não 
apresenta resultados satisfatórios. [...] O grande Estado central que, em relação a outros 
problemas de administração geral, tão belas realizações tem desenvolvido nos últimos anos, 
certamente há de considerar agora êste problema. (BRASIL, 1942, p. 7-9)

D
esse modo, Lourenço Filho, na condição de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(Inep), expressou sua opinião sobre os resultados gerais do sistema público de ensino goiano. Os 

dados foram a ele encaminhados, em 19 de dezembro de 1939, por Vasco dos Reis Gonçalves, diretor 

geral da educação do estado de Goiás. Na verdade, Lourenço Filho reitera o discurso presente em várias 

Mensagens dos Presidentes do Estado de Goiás, de reconhecimento das dificuldades e mesmo de insuficiência 

das medidas adotadas, mas insta o governo à solução do problema.

Em outros termos, as palavras do diretor do Inep expressam um incômodo quanto à situação da instrução 

em Goiás, perpassando por uma crítica contundente aos órgãos goianos de fiscalização do ensino pela falta de 

eficiência, visto que não acompanhavam os resultados de seus congêneres de outras unidades federadas. No mais, 

reconhece o desenvolvimento da rede de ensino municipal, e salienta que o estado não realizou um esforço na 

mesma proporção. Lourenço Filho foi categórico ao afirmar que o sistema de administração do ensino necessitava 

ser revisto. Há que se indagar, portanto, sobre a opção política dos governos do estado quanto à expansão da rede 

de ensino e de escolarização da população. Vale questionar em que medida a orientação política adotada favorecia 

a iniciativa privada. Enfim, é importante trazer para o cerne do debate as singularidades referentes à constituição 

dos sistemas de ensino do estado de Goiás.    

Assim, o objetivo deste texto é apresentar um mapeamento das escolas católicas goianas no período de 1890 

a 1937. Tomamos por base as orientações da Santa Sé, assim como as diretrizes legais que regulamentaram a 

educação no período, para demarcar a atuação da Igreja Católica Apostólica Romana no processo de expansão da 

educação escolar em Goiás. O recorte aqui empreendido se situa entre duas datas significativas: o ano de1890, que 

representa o marco oficial de ruptura das relações Estado e Igreja no Brasil; e o ano de 1937, que marca o início da 

ditadura do Estado Novo e a transferência da capital de Goiás para Goiânia, fato que configurou mudanças 

substanciais na história do estado, em particular no que se refere a configuração das redes de ensino público e 

privado. 

A análise da presença da Igreja Católica em Goiás no período de 1890 a 1937 – a instalação de ordens e 

congregações no estado, bem como a atuação no campo religioso e educacional – pressupõe a compreensão de 

sua identidade e a fase histórica que a marcava naquela conjuntura. Afinal, a Igreja Católica é uma instituição social 

cuja identidade apresenta fases distintas ao longo da história. Assim, ela se encontra ora em constituição, 

conservação ou desconstrução. Para este estudo, utilizamos como fontes de pesquisa a legislação do ensino, 

mensagens dos governadores, dissertações e teses sobre instituições escolares goianas e obras de memorialistas.

Para o desenvolvimento do trabalho, decidimos partir da caracterização da Igreja Católica Apostólica 

Romana como instituição social. Nesse sentido, destacamos a compreensão de Libânio (1984) sobre o tema. Para 

o autor, os elementos que compõem a “identidade social” da Igreja são: o corpo doutrinário, que são “[...] os 
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objetivos, as verdades, os 'dogmas', os preceitos, as normas, os ensinamentos vigentes e válidos” (LIBÂNIO, 

1984, p. 20); as ações dos praticantes, as quais estão intimamente relacionadas com o corpo doutrinário e 

expressam a identidade do grupo; e as estruturas institucionais, que são a organização e leis jurídicas. Vale lembrar 

que a Igreja se auto institui com base em estruturas eclesiais e eclesiásticas. 

Segundo Richard (1982, p. 11), as estruturas eclesiais se dividem em estruturas hierárquicas, que incluem 

bispos, padres, religiosos, ministérios exercidos por leigos e conferências episcopais; e estruturas de base, que são 

“[...] as paróquias, as comunidades eclesiais de base, os movimentos de Ação Católica e outras organizações 

diretamente dependentes da hierarquia”. Nesses termos, as estruturas eclesiais se referem à Igreja em sentido 

estrito, e as estruturas eclesiásticas a uma dimensão ampliada, visto que abrangem a sua relação com as demais 

estruturas: econômicas, políticas, sociais ou culturais. Nessa perspectiva, as estruturas eclesiásticas dizem respeito 

diretamente à “[...] forma determinada de relação entre a Igreja e a sociedade civil, cuja mediação fundamental é o 

Estado”. (RICHARD, 1982, p. 9)

A percepção dessas categorias teóricas é fundamental para a compreensão das estratégias adotadas pela 

Igreja Católica no período em estudo, ou seja, para o entendimento do seu modo de proceder, como também das 

regras, valores e ensinamentos que se queria inculcar. Enfim, busca-se compreender a forma como a instituição 

aparece para seus membros e para os que não fazem parte de seu círculo.

Desse ponto de vista, realizamos a leitura das ações implementadas pela Igreja Católica no final do século 

XIX e nas décadas iniciais do século XX, momento histórico em que a mesma compunha uma nova identidade. 

Contudo, há que se registrar que o novo imaginário social partia de velhas premissas, originárias do Concílio de 

Trento (1545-1563). Tratava-se do fortalecimento da Igreja clericalizada, que avultava a autoridade do sacerdote, 

do bispo e do papa. Era, portanto, um contexto de revitalização do catolicismo em diversos países, incluindo o 

Brasil.

Esse processo de revitalização é comumente denominado ultramontanismo. Em Santirocchi (2010), 

encontramos a contextualização desse termo, desde a etimologia da palavra ao seu uso no século XIX. Sua origem, 

segundo o autor, vem do latim, com o sentido de “para além dos montes”, ou seja, dos Alpes, em referência, no 

período medieval, a todos os Papas não italianos. Posteriormente, de acordo com Santirocchi (2010), o termo 

reapareceu no contexto da Reforma, sendo atribuído ao papado como potência estrangeira, quando da 

interferência em questões temporais. O autor identificou, ainda, seu uso na França, no sentido difamatório, em 

contraposição ao galicanismo.

O termo ultramontanismo foi utilizado, também, no século XVII, identificado à defesa da superioridade 

dos Papas sobre os reis e Concílios, fortemente associado à Companhia de Jesus. No XVIII, a partir da Alemanha, 

segundo Santirocchi (2010), houve uma ampliação de seu significado, passando a identificar os defensores da 

Igreja em qualquer conflito entre Igreja e Estado. Por fim, no século XIX:

O ultramontanismo, [...], se caracterizou por uma série de atitudes da Igreja Católica, num 
movimento de reação a algumas correntes teológicas e eclesiásticas, ao regalismo dos estados 
católicos, às novas tendências políticas desenvolvidas após a Revolução Francesa e à 
secularização da sociedade moderna. Pode-se resumi-lo nos seguintes pontos: o fortalecimento 
da autoridade pontifícia sobre as igrejas locais; a reafirmação da escolástica; o restabelecimento 
da Companhia de Jesus (1814); a definição dos “perigos” que assolavam a Igreja (galicanismo, 
jansenismo, regalismo, todos os tipos de liberalismo, protestantismo, maçonaria, deísmo, 
racionalismo, socialismo, casamento civil, liberdade de imprensa e outras mais), culminando na 
condenação destes por meio da Encíclica Quanta cura e do “Silabo dos Erros”, anexo à mesma, 
publicados em 1864. (SANTIROCCHI, 2010, p. 24)
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Assim, é válido afirmar que o Concílio Vaticano I (1869-1870) representou a vitória eclesial do movimento 

ultramontano. As ideias ultramontanas, que não eram comungadas por todos os clérigos, acabaram se tornando 

hegemônicas no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, “[...] mas não nas suas relações com os Estados do 

século XIX”. (SANTIROCCHI, 2010, p. 24) No caso brasileiro, por exemplo, consagrou-se a separação entre 

Estado e Igreja. 

Há que se buscar entender, portanto, como a Igreja Católica reagiu a esse acontecimento. Afinal, o Decreto 

119-A, de 07 de janeiro de 1890, determinou a separação oficial entre Estado e Igreja no Brasil. Em consequência, 

afirmou-se o caráter laico da República e a liberdade de crença e de culto, levando a mudanças nas relações entre 

essas duas instituições.

Segundo Santirocchi (2010, p. 25), a Igreja Católica reagiu fortalecendo o “centro”, ou seja, o Sumo 

Pontífice. Em suas palavras, “Essa centralização, na prática, levou a uma intervenção mais sentida das 

congregações romanas na vida de cada diocese e uma maior uniformização da disciplina eclesiástica”. 

A diocesanização, conforme Aquino (2012, p. 156), foi a solução que a Igreja Católica Apostólica Romana 

da Europa encontrou, “[...] na segunda metade do século XIX, para compensar a perda dos territórios 

eclesiásticos na península itálica e em outros lugares”. No Brasil, por razões políticas e econômicas, a expansão do 

número de dioceses não se realizou ao longo do Império, mas se constituiu na estratégia do episcopado após a 

Proclamação da República. 

Para Aquino (2012, p. 157), “É preciso ressaltar que a criação de uma diocese no limiar da ordem 

republicana estabeleceu todo um novo espaço de referência sociopolítica, e sua aceitação por parte das 

autoridades civis legitimou, ademais, um determinado espaço eclesiástico na sociedade justaposto ao espaço 

laico”. Assim, a “diocesanização”, conforme Aquino (2012), ou “estadualização”, segundo Vaz (1997), deu-se 

como parte de um processo de internacionalização da Igreja Católica Apostólica Romana, constituindo-se em 

uma estratégia central para ampliação da presença católica na sociedade brasileira, e, como tal, resulta das 

características específicas de cada estado onde se implementou.

A Igreja Católica Apostólica Romana em Goiás

A análise da atuação da Igreja Católica Apostólica Romana no campo educacional em Goiás pressupõe 

situar sua presença no território goiano desde 1726, início do povoamento, no período da mineração. À época, 

Goiás pertencia à capitania de São Paulo, condição em que se manteve até 1749. Foi, portanto, no bojo do 

bandeirantismo paulista, que se propunha a desbravar os sertões, que vieram para as terras goianas os primeiros 

padres e capelães. Todavia, no que tange às questões administrativo-religiosas, a dependência de Goiás era com o 

Rio de Janeiro, assim permanecendo até 1745, quando novas dioceses e prelazias foram criadas.

Nesses termos, a história da organização da Igreja Católica Apostólica Romana em Goiás teve início com a 

criação da prelazia de Sant'Anna em 1745, pela Bula "Candor Lucis Aeternae", do Papa Bento XIV (1740-1758). Em 

15 de julho de 1826, pela Bula "Sollicita Catholici Gregis Cura", do Papa Leão XII (1823-1829), foi elevada à Diocese. 

A transformação em Arquidiocese e Sede Metropolitana ocorreu em 18 de novembro de 1932, pela Bula "Quae In 

Facilliorem", do Papa Pio XI (1922-1939).

Vale ressaltar que, à medida que o povoamento avançava sertão adentro, arraiais iam se formando e igrejas 

sendo erigidas. Castro (2006) registra que, no final do século XVIII, existiam mais de 20 (vinte) paróquias na 

capitania de Goiás. Bretas (1991), em levantamento acerca dos/as primeiros/as professores/as goianos/as no 

período colonial, registra o nome de vários padres e presbíteros ocupando cadeiras régias. Há que se reconhecer, 

portanto, que a ação dos religiosos católicos não se deu apenas em relação à formação de valores espirituais e 
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morais, mas também no campo intelectual, por meio da atuação no campo educacional.

O processo de romanização da Igreja Católica Apostólica Romana em Goiás teve início na segunda metade 

do século XIX, no episcopado de Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo (1865/1876), o qual, atendendo às 

exigências do movimento reformador católico, fundou o Seminário de Santa Cruz e iniciou o sistema de visitas 

pastorais. Traços do ultramontanismo se fizeram presentes, também, em documentos emitidos no episcopado de 

Dom Claúdio José Ponce de Leão (1881/1890), Dom Eduardo Duarte Silva (1891/1907), considerado o auge da 

reforma; perpassando, ainda, o episcopado de Dom Prudêncio Gomes da Silva (1908/1921) e Dom Emanuel 

Gomes de Oliveira (1922/1957). (GONÇALVES, 2004)

 A formação dos bispos que conduziram a restauração da Igreja Católica goiana era europeizada, e eles 

contaram com o auxílio de congregações estrangeiras nessa empreitada. Da ação do episcopado resultou a vinda 

de congregações como: Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Monteils, Irmãs 

Agostinianas Missionárias, Irmãs da Terceira Ordem Seráfica, Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, 

Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, dentre outras. Nessa unidade federal, 

assim como nas demais, a atuação dos bispos ocorreu especialmente por meio de cartas pastorais e do apoio à 

fundação de escolas.

Na perspectiva de situar a ação do episcopado goiano quanto à difusão da mentalidade tridentina, merece 

destaque a atuação de Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão (1881-1890). Esse bispo, ao longo de seu 

episcopado, realizou inúmeras visitas pastorais, assim como escreveu várias cartas pastorais, nas quais estão 

presentes orientações do movimento reformador católico. Ele atuou na definição de como se realizaria os 

sacramentos, as festividades e se empenhou para a vinda de congregações religiosas para o estado de Goiás. De sua 

atuação, resultou a vinda das Dominicanas de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Monteils para a Cidade de 

Goiás, dando origem à primeira escola para meninas do estado, o Colégio Sant'Ana. (GONÇALVES, 2004)

No episcopado de Dom Eduardo, a romanização atingiu o auge. Todavia, esse período foi conturbado, visto 

que suas ações quanto às manifestações religiosas populares na diocese de Goiás geraram insatisfações. Dom 

Eduardo buscou assumir o controle dos centros de devoção e o fez de forma autoritária, gerando atritos com as 

irmandades. Para o bispo, era preciso cristianizar as romarias, função confiada às congregações religiosas 

estrangeiras, como foi o caso de Trindade, entregue aos padres redentoristas. (SANTOS, 2006) Além da 

animosidade quanto às resoluções de Dom Eduardo em relação às manifestações do catolicismo popular, a 

ascensão ao poder de um grupo com posições anticlericais e o confisco do prédio do Seminário por parte governo, 

resultaram na transferência da sede da Diocese para Uberaba, Minas Gerais, em 1896.

O episódio da transferência da sede do bispado de Goiás para Uberaba denota problemas na montagem da 

aliança entre a Igreja Católica Apostólica Romana e os detentores do poder local. Obviamente, o ocorrido não 

representa uma ruptura, configurada em virtude da separação Estado-Igreja; tão somente significa dificuldades no 

estabelecimento de diálogo entre as partes, dimensão fundamental no processo político instaurado pela 

descentralização encetada no período republicano. (MICELI, 1988)

A Dom Prudêncio Gomes da Silva (1908-1921), sucessor de Dom Eduardo, coube sedimentar o processo 

de “estadualização” da política eclesiástica local. Segundo Vaz (1997), o trabalho do bispo foi favorecido pela 

conjuntura criada com a virada política ocorrida em Goiás entre 1909 e 1912, que colocou fim na hegemonia dos 

Bulhões no estado, resultando no retorno da sede da diocese goiana para a Cidade de Goiás, em 1908.

Vale reafirmar que, definido o impedimento de subsídios do Estado a qualquer culto religioso, a Igreja 

Católica Apostólica Romana adotou a instalação de dioceses nos estados como estratégia de recuperação de 

espaço político. Essa estratégia contou com o apoio do clero reformado, fiel às determinações de Roma, o qual 

atuou em vários setores sociais.
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Dom Prudêncio sedimentou o processo de estadualização da diocese goiana adotando uma posição 

singular de adequação ao jogo político. Ele fazia um “[...] intenso proselitismo em favor do Estado e da ordem 

vigente, orientando o clero quanto às ideias e ao comportamento a serem difundidos entre os católicos”. (SILVA, 

2000, p. 74)

As principais realizações do bispado de Dom Prudêncio estão explicitadas na Carta Pastoral de 1917, quais 

sejam: reabertura do Seminário no povoado de Ouro Fino, próximo à capital do estado; equiparação de colégios 

católicos às escolas oficiais; fundação da Sociedade São Vicente de Paulo e do Apostolado da Oração; criação do 

Círculo Católico e da Pia União das Filhas de Maria; restauração de outras associações; fundação do Jornal 

Católico – O Lidador; visitas pastorais; restauração de Capelas; e construção da Catedral de Goiás. 

O trabalho de restauração em Goiás foi continuado por Dom Emanuel Gomes de Oliveira (1922-1957), 

que sucedeu a Dom Prudêncio. Este reorganizou as finanças da diocese e regularizou os patrimônios da Igreja 

Católica Apostólica Romana no estado. Construiu e reconstruiu igrejas em vários municípios e, ao longo de seu 

bispado, promoveu a vinda de várias ordens e congregações religiosas para Goiás. Ademais, seguindo orientações 

do papa acerca do papel da imprensa no processo de romanização, fundou o jornal católico Brasil Central, cujo 

primeiro número saiu em 1931.

Convém destacar que o bispado de Dom Emanuel, além de marcado por um novo direcionamento do 

projeto de Roma, foi favorecido pela conjuntura nacional. Afinal, a partir dos anos 1920, teve início um processo 

formal de reaproximação entre Estado e Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. Azzi (1978) afirma que essa 

reaproximação aconteceu, também, sob a marca de acontecimentos internacionais, em virtude do medo da Igreja 

Católica quanto a possíveis revoluções socialistas de caráter ateísta. Assim, Estado e Igreja Católica pactuaram: de 

um lado, o apoio desta quanto à ordem conservadora instituída; de outro, o compromisso dos políticos em 

alterarem a ordem jurídica, favorecendo o fortalecimento Igreja Católica, por conseguinte, uma maior influência 

junto às famílias e escolas. Desse modo, a restauração católica, de acordo com o autor, consolidou-se com a 

Revolução de 1930 e perdurou até os anos 1950.    

Nesse contexto, portanto, transcorreu o episcopado de Dom Emanuel. Segundo Silva (1948), suas maiores 

realizações foram no campo da instrução, de modo que, por sua atuação, recebeu o epíteto de “Arcebispo da 

Instrução”. Pinheiro (2015) destaca que Dom Emanuel planejou e sugeriu à Santa Sé a criação de novas dioceses. 

Pari passu às suas instalações estimulou a vinda de congregações religiosas para o estado, a elas entregando a tarefa 

de criar escolas. Pinheiro fala em semeadura de colégios sob sua influência, listando dentre as realizações: 57 

(cinquenta e sete) escolas ofertando ensino primário, 31 (trinta e um) ginásios com o primeiro ciclo do curso 

secundário, 5 (cinco) escolas ofertando o segundo ciclo, ou seja, o colegial, 16 (dezesseis) escolas normais, 4 

(quatro) escolas de ensino profissionalizante comercial, e 6 (seis) faculdades, as quais deram origem às 

universidades do estado.       

Em suma, é possível afirmar que o projeto de romanização da Igreja católica Apostólica Romana foi 

criteriosamente implementado pelos bispos que assumiram a Diocese de Goiás, os quais, fiéis à Santa Sé, em seus 

trabalhos pastorais, com o apoio de institutos religiosos, buscaram manter e difundir a fé católica de acordo com a 

visão da Igreja Católica. (GONÇALVES, 2004) 

A Organização do Ensino Primário, Normal e Secundário no Estado de Goiás.

O recorte temporal adotado neste estudo corresponde à Primeira República e parte da Era Vargas. Do 

ponto de vista da legislação, o primeiro período tem como destaque a Constituição de 1891, na qual prevaleceram 
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princípios federalistas, os quais relegaram aos governos locais a responsabilidade quanto à educação primária e 

secundária. Nesses termos, consagrou-se a dualidade dos sistemas: um federal e os estaduais. Assim, as reformas 

da educação, concebidas durante a Primeira República - Reforma Benjamin Constant (1890/1891), Reforma 

Epitácio Pessoa (1901), Reforma Rivadávia Corrêa (1911), Reforma Carlos Maximiliano (1915) e Reforma João 

Luiz Alves Rocha Vaz (1925) - exerceram efeito indireto nas reformas promovidas nos estados. 

A primeira reforma da instrução goiana no período republicano data de 1893. Nesse ano, entrou em 

vigência a Lei nº 38, de 31 de julho, que dividiu o ensino em dois graus: primário e secundário. Essa lei trouxe 

poucas mudanças quanto à organização escolar existente no período anterior, mantendo o modelo de cadeiras 

isoladas. Do ponto de vista administrativo, no entanto, algumas modificações entraram em vigor. Pelo Decreto nº 

21, de 2 de dezembro, criou-se a Secretaria dos Negócios do Estado, que se subdividia em quatro repartições, entre 

elas, a Diretoria de Instrução, Indústria, Terras e Obras Públicas (DIITOP), mais tarde Secretaria de Estado da 

Educação. Esse órgão era responsável pela direção e fiscalização do ensino, auxiliado por um Conselho Superior e 

um Inspetor Geral da Instrução. Pinto (2012) registra um total de 53 (cinquenta e três) escolas primárias em Goiás 

em 1893.

Em 1898 uma nova reforma foi realizada com a Lei nº 186, de 13 de agosto, que alterou a organização do 
1

ensino, estabelecendo cinco categorias: primário (subdividido em escolas efetivas e elementares) , secundário, 

normal, profissional e superior.

A despeito dessas iniciativas, os Relatórios dos Presidentes do Estado continuaram apresentando 

diagnósticos insatisfatórios, os quais apontavam como problemas centrais: baixos índices de atendimento, 

número insuficiente de escolas, precária inspeção, falta de pessoal qualificado para o exercício do magistério, baixa 

remuneração dos professores, desinteresse dos pais em manterem os filhos nas escolas, e, principalmente, 

escassez de recursos públicos para investimentos em educação. (MOACYR, 1940)

Em Relatório produzido pela Secretaria de Instrução, Indústria, Terras e Obras Públicas, de 1905, o 

secretário João Alves de Castro aponta como causas determinantes do pouco desenvolvimento da instrução 

primária em Goiás os seguintes aspectos: falta de professores titulados, baixa remuneração do professorado, e o 

sistema adotado pela Lei nº 186 de 1898. Um dado importante nesse documento é o registro do funcionamento, 

pela primeira vez, da Escola Normal Oficial, implantada como escola mista, anexa ao Liceu, à época equiparado ao 

Ginásio Nacional. Vale registrar que, na sua gestão, o ensino primário passou a ser regido pelo Regulamento nº 

611, de 27 de janeiro de 1900, que classificava as escolas em: primeira entrância, segunda entrância e elementares 

mistas. 
2

O período de 1909  a 1917 foi marcado por forte instabilidade política, visto que estavam em curso arranjos 

políticos que propiciariam a criação de espaço para o exercício do poder pelo grupo Caiado, segunda oligarquia a 

governar Goiás na Primeira República. Nesse momento, registra-se o crescimento do número de escolas católicas, 

que se eleva para 5 (cinco) estabelecimentos.

1De acordo com Genesco Ferreira Bretas (1991, p.453), as escolas efetivas se subdividiam em “1ª entrância – as das vilas com freqüência 
superior a 20 alunos; 2ª entrância – as das cidades com freqüência superior a 25 alunos; 3ª entrância – as da Capital com freqüência não 
inferior a 30 alunos” e elementares, escolas dos arraiais, cuja freqüência era inferior a 20 alunos.    

2Em 30/03/1912 assumiu o vice-presidente Herculano de Souza Lobo que ficou no cargo apenas até 24/05/1912 em função de 
desentendimentos com o Partido Democrata. Desse modo, período de transição foi cumprido por Joaquim Rufino Ramos Jubé. Em 
31/07/1913 Olegário Herculano da Silveira Pinto, presidente eleito, tomou posse, mas também não cumpriu o mandato, sendo 
substituído provisoriamente a partir de 6/07/1914 por Salatiel Simões de Lima, que entregou o cargo a Joaquim Rufino Ramos Jubé, 
presidente da Assembléia Legislativa, em 3/11/1916. Finalmente em 3/11/1916 o vice-presidente Aprígio José de Souza foi empossado, 
no entanto, faleceu logo em seguida e o governo foi novamente entregue a Joaquim Rufino Ramos Jubé que ficou no poder até a eleição 
de João Alves de Castro em 1917.   

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



Quadro 1. Escolas Católicas em Goiás em 1915

Quadro elaborado por Gonçalves.

 Fonte: Bretas.

Vale lembrar que em 1915 implantou-se o Curso Normal do Colégio Sant'Anna, segunda escola a ofertar o 

Curso Normal no estado, e primeiro estabelecimento católico, destinado exclusivamente à educação feminina, a 

realizar a oferta desse curso de nível médio. Iniciava-se, então, o ciclo de hegemonia católica na oferta desse curso 

no estado de Goiás.

De modo geral, a responsabilidade das esferas municipal e estadual no que tange à criação e manutenção de 

escolas primárias foi elemento central na discursividade das Mensagens Presidenciais dos governadores até o final 

dos anos 1910. Afinal, a Constituição do Estado de Goiás consagrou a autonomia municipal quanto à instrução 

pública desde 1891. Pinto (2012) corrobora essa tese afirmando que:

É, então, lícito pensar que, reproduzindo as relações entre as esferas estadual e federal 
configuradas na “política dos governadores”, as relações estaduais-municipais pautavam-se pela 
“política dos coronéis”: por meio de comprometimentos típicos do jogo político, os chefes locais 
aderiram à política eleitoral dos presidentes de estado recebendo, em troca, o apoio para 
montagem das oligarquias municipais. A criação de escolas estava, pois, refém de acordos e 
negociações entre chefes locais e chefes estaduais. Diante disso, como pensar a expansão da 
escola primária em meio ao jogo político? (PINTO, 2012, p. 307-308)

Avaliamos que, nos meandros desse jogo político, de acordos e negociações, a Igreja Católica vislumbrou 

brechas que permitiram sua atuação na expansão da educação escolar no estado de Goiás por meio de subvenções 

aos seus estabelecimentos de ensino. Todavia, convém salientar que sua atuação, por excelência, esteve voltada 

para a formação em nível médio, seja na oferta de cursos secundário ou normal. Não por acaso, a Igreja Católica se 

tornou hegemônica nesses setores, haja vista enxergar no campo educacional uma forma de modelar o perfil de 

indivíduo que se pretendia para a sociedade. Afinal, no processo de restabelecimento de sua unidade interna, ou 

seja, no âmago de sua nova identidade social, a Igreja Católica colocou para si mesma a tarefa de ensinar aos fiéis a 

doutrina cristã. Por conseguinte, a educação se converteu em uma de suas estratégias centrais. 

Há que se registrar, ainda, que, para a Igreja Católica romanizada, a educação laica era inaceitável. Daí a 

orientação para que as autoridades eclesiásticas tomassem para si a missão de criar escolas para o ensino da fé e da 

moral cristã. Tratava-se de romanizar a fé e as práticas dos fiéis.   

Uma nova reforma na instrução pública em Goiás ocorreu em 1918, por meio da Lei nº 631, de 2 de agosto, 

No m e  Lo c a l iza ç ã o An o  

Co l é g io  Sa n t ’An n a Cid a d e  d e  Go iá s 1889 

Sa g ra d o  Co ra ç ã o  d e  Je s u s Po r to  Na c io n a l 1904 

Sã o  Jo s é  Fo rm o s a 1910 

Sa n ta  Ca ta r in a  d e  Se n a B e la  Vis ta 1902 

Co l é g io  d a  Im a c u la d a  Co n c e i ç ã o Pir e n ó p o l is 1911 

 

3 Pelo Decreto nº 8.538, de 12 de fevereiro de 1925, um novo Regulamento para os grupos escolares foi criado. 
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3
regulamentada pelo Decreto nº 5.930. A novidade foi a criação dos grupos escolares , os quais, em 1925, passaram 

por nova regulamentação. Quanto à instrução secundária, registrava-se o funcionamento do Liceu e de aulas 

avulsas em Boa Vista do Tocantins, Pouso Alto, Ipameri e em diversos institutos particulares. (CORREIO 

OFFICIAL, 1922)

O Relatório de 1928 traz a insatisfação do Secretário do Interior e Justiça do Estado de Goiás com as 

administrações municipais, as quais, sob o pretexto do princípio federativo, não enviavam informações sobre o 

número de alunos à secretaria, acarretando, assim, prejuízos na elaboração de dados estatísticos acerca do nível de 

ensino primário. Em Pinto (2012) encontramos os seguintes dados relativos à quantidade de escolas em 1926: 184 

(cento e oitenta e quatro) escolas singulares e 9 (nove) grupos escolares. No entanto, registra um decréscimo na 

quantidade no ano seguinte, 150 (cento e cinquenta). Em Alves (2007) encontramos uma explicação para esse 

fenômeno, a instabilidade política vivida pelo estado entre 1909 e 1917. Em Nepomuceno (1994), o registro de 

grupos escolares sobe para 16 (dezesseis) no ano de 1928, apresentando a localização, e 161 (cento e sessenta e 

uma) escolas comuns. 

Em 1929, pelo Decreto nº 10.445, de 22 de agosto, o Presidente do Estado, Alfredo Lopes Morais, 

estabeleceu a separação entre Liceu e Escola Normal Oficial. Nesse mesmo ano, a Secretaria do Interior e Justiça, 

responsável pela instrução, sob a responsabilidade de José Gumercindo Marques Otero, firmou convênio com 

governo de São Paulo para que uma “missão pedagógica paulista” viesse a Goiás.  Desse modo, pelo Decreto nº 

10.640, de 10 de fevereiro de 1930, o ensino primário público, oferecido nos grupos escolares, nas escolas isoladas, 

no jardim de infância e na escola complementar, foi reformado. No entanto, esse Regulamento, seis meses depois, 

sofreu algumas alterações pelo Decreto nº 659, de 28 de janeiro de 1931, baixado pelo interventor federal Pedro 

Ludovico Teixeira.

O ano de 1930 marca a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. No período de 1930 a 1937 foi promulgada a 

Constituição de 1934 e a reforma Francisco Campos. Do ponto de vista dos sistemas de ensino, manteve-se a 

estrutura a anterior. A reforma Francisco Campos, instituída entre 1931 e 1932, compõe-se de cinco decretos, 

sendo os referentes ao ensino secundário os que mais incidiram na organização do ensino nos estados.

O Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1930, define as medidas em relação ao ensino secundário, comercial, 

bem como sobre a regulamentação da profissão de contador. Esse decreto é constituído de 85 artigos, os quais 

prescrevem, entre outras determinações, a inspeção e equiparação de estabelecimentos (art. 44 a 67), questão 

crucial no tocante a esse nível de ensino. Além disso, define sua oferta em duas etapas: Fundamental, obrigatória 

para o ingresso no ensino superior, de cinco anos; e Complementar, de dois anos, também preparatório, mas para 

cursos específicos. Complementando as definições para o ensino secundário, em 1932 foi criado o Decreto nº 

21.241, de 4 de abril. Trata-se de uma complementação do decreto anterior, bem como de inserção de novas 

orientações. 

De acordo com Nepomuceno (1994), o interventor federal em Goiás, orientado por essas diretrizes, cuidou 

de remodelar o ensino secundário goiano e instituir medidas políticas para os demais setores educacionais. Entre 

as medidas adotadas, a autora destaca a criação de Conselho de Educação, com a prerrogativa de centralizar todas 

as atividades pedagógicas do estado. Na sua avaliação, pela composição, tratava-se de esvaziar o conteúdo político 

desse setor, o qual adquiriu novos contornos com as práticas modernizadoras instituídas em 1930.  

No que se refere ao ensino primário, o estado de Goiás chegou ao ano de 1937 com 499 (quatrocentas e 

noventa e nove) unidades escolares de ensino primário, distribuídas conforme o quadro abaixo.
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Quadro 2. Unidades Escolares de Ensino Primário em Goiás em 1937

Quadro elaborado por Gonçalves. Fonte: INEP (1942).

Dessas escolas, 4 (quatro) ofertavam ensino pré-primário; 460 (quatrocentos e sessenta) o primário 

fundamental; 16 (dezesseis) o supletivo, e 19 (dezenove) o curso complementar. 

Quadro 3. Ensino Primário em Goiás Segundo sua Natureza (1937)

Quadro elaborado por Gonçalves. Fonte: INEP (1942).

Daí se conclui que o ensino primário Comum, majoritariamente, estava sob a responsabilidade das 

municipalidades; e o Complementar, que dava acesso às escolas normais, ensino de nível médio, nas mãos da 

iniciativa particular. Complementando, o quadro abaixo demonstra que as escolas normais também estavam sob a 

responsabilidade do setor privado. Afinal, das 13 (treze) escolas normais que mapeamos, apenas 3 (três) eram 

públicas, sendo que 2 (duas) passaram nos anos subsequentes para a administração de congregações religiosas.

Quadro 4. Escola Normal em Funcionamento em Goiás (1937)

Quadro criado por Gonçalves (2017).

Fonte: Correio Oficial (1941) e Decreto-Lei 5256 de 13/01/1942.

 
Es p e c if ic aç ão  

Nú m e ro  d e  Es t ab e le c im e n to  
p o r De p e n d ê n c ia 

Ad m in is trativ a  

 
To tal  

Es tad ual  Mu n ic ip al  Partic u lar  
Gru p o s  Es c o lare s  41  4 -  45  
Es c o las  Is o lad as  127  211  116  454  
To tal  499  

 

De p e n d ê n c ia 
Ad m in is trativ a  

 
Pré -p rim ário  

Fu n d am e n tal   
Co m p le m e n tar  Co m u m  Su p le tiv o  

Es tad u al  1 162  4 1 

Mu n ic ip al   203  9 3 

Partic u lar  3 95  3 15  

To tal  4 460  16  19  

 

Núm e ro  Es tab e l e c im e n t o  Mu n ic íp i o  De p e n d ê n c ia  
Ad m in is tra ti v a  

An o  

1 Es c o la  No rm a l  O f ic ia l  Go iân ia  Pú b lic a  1884 

2 Es c o la  No rm a l  d o  Co l é g i o  
San tan a  

Go iá s  Pri v ad a/Cat ó lic a  19 15  

3 Co l é g i o  Sag rad o  Co ra ç ã o  d e  
Je s u s  

Po rt o  Nac io n a l  Pri v ad a/Cat ó lic a  1922 

4 Co l é g i o  Sã o  J o s é  Fo rm o s a  Pri v ad a/Cat ó lic a  1922 

5 Co l é g i o  No s s a  Se n h o ra  Mãe  
d e  De u s  

Cata lã o  Pri v ad a/Cat ó lic a  1925 

6 Co l é g i o  San ta  Cla ra  Cam p in a s/Go iân ia  Pri v ad a/Cat ó lic a  1926 

7 Es c o la  No rm a l  d e  An á p o li s 1 An á p o li s  Pú b lic a  1931/ 1937 

8 Es c o la  No rm a l  d e  M o rrin h o s 2 Mo rrin h o s  Pú b lic a  1931/ 1939 

9 Es c o la  No rm a l  d o  Co l é g i o  
Co u t o  Mag a lh ã e s  

An á p o li s  Pri v ad a  1932 

10  Es c o la  No rm a l  d e  Rio  Ve rd e  Rio  Ve rd e  Pri v ad a  1933 

11 Co l é g i o  No s s a  Se n h o ra  
Au xiliad o ra  

B o n f im /Sil v ân ia  Pri v ad a/Cat ó lic a  1933 

12  Es c o la  No rm a l  J o aq u im  
B o n i f á c i o  

Pire s  d o  Rio  Pri v ad a  1935 

13  Es c o la  No rm a l  Co n s tân c i o  
Go m e s 3 

Itab e ra í  Pri v ad a  1935/1940 

 

1 Criada em 1931, passou para a administração da Salesianas em 1938. (TOSCHI e ANDERI, S/D). Nepomuceno (1994) 
coloca essa escola na lista de escolas criadas até 1930.  
2 Criada em 1931, passou para a administração das Agostinianas em 1939. (REIS, 1979, ANDRADE, 2016). Nepomuceno 
(1994) coloca essa escola na lista de escolas criadas até 1930. 
3 Criada em 1935, passou para a administração das Irmãs Mercedárias em 1940.  

                                                           

4

5

5

4Criada em 1931, passou para a administração da Salesianas em 1938. (TOSCHI e ANDERI, S/D). Nepomuceno (1994) coloca essa 
escola na lista de escolas criadas até 1930. 
5 Criada em 1931, passou para a administração das Agostinianas em 1939. (REIS, 1979, ANDRADE, 2016). Nepomuceno (1994) coloca 
essa escola na lista de escolas criadas até 1930.
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Por fim, situamos que a situação do ensino secundário no ano de 1937 não era diferente, pois, das 7 (sete) 

escolas que ofertavam esse nível de ensino, 4 (quatro) eram privadas. Conclui-se, então, que os bispos goianos, 

especialmente a partir dos anos 1920, trabalharam habilmente no sentido de realizar o projeto da Igreja Católica, 

qual seja, colocá-la como ator social de referência no campo educacional.

Escolas Católicas em Goiás: Expansão Subvencionada

As pesquisas sobre história das instituições, de modo geral, tomam como objeto a história de escolas 

católicas. Esses trabalhos têm permitido o acesso a acervos de congregações e ordens religiosas, assim como a 

ampliação de fontes por meio da história oral. Leonardi (2012), em estudo sobre a constituição do campo de 

estudos acadêmicos que tomam como objeto as relações entre Igreja Católica e educação, destaca que há uma 

quantidade significativa de pesquisas nessa área. Mas salienta que não existem bancos de dados disponíveis, 

dificultando avanços qualitativos para pesquisas com essa temática. Assim, reconhecendo essas dificuldades, 

propusemo-nos, por meio de estudos dessa natureza, e ainda de relatórios de Presidentes do Estado de Goiás, 

sinopses do Inep e estudos de memorialistas, compor quadros referentes à criação das escolas católicas em Goiás, 

de modo a perceber sua participação na expansão do ensino no estado.

Na elaboração desses quadros, encontramos dificuldades em virtude da imprecisão quanto aos nomes dos 

estabelecimentos, datas de criação e localização. Vale registrar que algumas instituições foram fundadas sob a 

responsabilidade de uma congregação, transferidas para outras, inclusive com alteração do nome do 

estabelecimento. Outras têm o nome registrado de modo diferente de fonte para fonte, com datas diversas em 

virtude de diferenças quanto à criação, funcionamento e equiparação. 

Além disso, algumas instituições públicas foram transferidas para a administração da Igreja Católica, 

mudando por completo sua natureza. Assim, sempre que possível, os dados foram cruzados entre fontes diversas, 

prevalecendo o que consta na legislação ou o mais recorrente na literatura.

De acordo com dados do Serviço de Estatística da Educação e Saúde (INEP, 1942), havia em Goiás, no ano 

de 1937, 95 (noventa e cinco) escolas isoladas particulares em funcionamento, ofertando o ensino primário. Nas 

fontes por nós mapeadas, localizamos 16 (dezesseis) escolas católicas criadas entre 1889 e 1937, ofertando o 

ensino primário.  

6 Criada em 1935, passou para a administração das Irmãs Mercedárias em 1940.
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Núm e ro  No m e  An o  d e  
Criaç ão  

Munic íp io  Mante n e d o ra  

1 Co lé g io  San t’Ana  1889  Cid ad e  d e  Go iás  Irm ãs  Do m in ic an as  
2 Co lé g io  Sag rad o  

Co raç ão  d e  Je s u s  
1904  Po rto  Nac io n al  Irm ãs  Do m in ic an as  

3 Co lé g io  San ta  
Catarin a  d e  Se n a  

1902  Be la  Vis ta  Irm ãs  Do m in ic an as  

4 Co lé g io  São  Jo s é  1910  Fo rm o s a  Irm ãs  Do m in ic an as  
5 Co lé g io  Im ac u lad a  

Co n c e iç ão  
1911  Pire n ó p o lis  Co ng re g aç ão  d as  

Filh as  d e  Je s u s  
6 Co lé g io  No s s a  

Se n h o ra  Mãe  d e  
De u s  

1922  Catalão  Co ng re g aç ão  
Ag o s tin ian as  
Mis s io n árias  

7 Co lé g io  No s s a  
Se n h o ra  d a  
Co n s o laç ão  

1922  Rio  Ve rd e  Co ng re g aç ão  
Ag o s tin ian as  
Mis s io n árias  

8 Co lé g io  San ta  Cl ara  1922  Cam p inas/Go iân ia  Fran c is c an as  d a  
Aç ão  Pas to ral  

9 Esc o la  Paro q u ial  São  
To m ás  d e  Aq u in o  

1922  Fo rm o s a  Do m in ic an o s  

10  Esc o la  An c h ie ta  1926  Bo n f im/ Silv ân ia  Sale s ian o s  
11  Co lé g io  No s s a  

Se n h o ra  d as  Me rc ê s  
1930  Itab e raí  Irm ãs  Me rc e d árias  

12  Esc o la  No s s a  
Se n h o ra  Au xiliad o ra.  

1932  Bo n f im/ Silv ân ia  Sale s ian as  

13  Educ an d ário  No s s a  
Se n h o ra  Ap are c id a  

1936  Ip am e ri  Mis s io n árias  d e  
Je s u s  Cru c if ic ad o  

14  Esc o la  Paro q u ial  São  
Se b as tião  

1932  Plan altin a  Do m in ic an o s  

15  Esc o la  
He rm e n e g ild o  d e  

Mo rais  

1936  Mo rrin h o s  Estig m atin o s  

16  In s titu to  Dr.  
He rm e n e g ild o  d e  

Mo rais  

1937  Mo rrin h o s  Irm ãs  Ag o s tin ian as  
Mis s io n árias  

 

Quadro 5. Escolas Católicas de Ensino Primário (1889-1937)

Quadro elaborado por Gonçalves (2017).

Fonte: Bretas (1994), Menezes (1977) e Pinheiro (2015).

A quantidade de escolas católicas ofertando ensino primário não deve nos levar a subestimar o peso dessas 

instituições na sociedade goiana, menos ainda superestimar. Esse alerta encontra respaldo em Ferreira (2008), 

que afirma que:

[...] a investigação histórica do catolicismo deve procurar prevenir-se contra armadilhas que 
impedem a construção de uma análise complexizante desta experiência confessional 
institucionalizada da religião cristã. Importa, à partida, evitar incorrer em julgamentos primários 
decorrentes de estereótipos produzidos por militâncias várias. E, em segundo lugar, é preciso 
superar a tendência de encarar o estudo do catolicismo como uma realidade uniforme. 
(FERREIRA, 2008, p. 15) 

É Ferreira (2008), portanto, que instiga a atitude com a qual nos propusemos a apresentar os dados dessa 

pesquisa. Avaliamos como desafiadora sua percepção acerca de pesquisa na área: 
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Núm e ro  

No m e  Mu n ic íp i o  Man t e n e d o ra  

1 Es c o la  No rm a l  San t ’An n a  Cid ad e  d e  Go iá s  
( 1915) 1 

Irm ãs  Do m in ic an as  d e  No s s a  
Se n h o ra  d o  San t ís s im o  Ro s á ri o  d e  

Mo n t e i ls  
2 Es c o la  No rm a l  Sag rad o  

Co ra ç ã o  d e  J e s u s  
Po rt o  Nac io n a l  

( 1920) 2 
Irm ãs  Do m in ic an as  d e  No s s a  

Se n h o ra  d o  San t ís s im o  Ro s á ri o  d e  
Mo n t e i ls  

3 Es c o la  No rm a l  Sã o  J o s é  Fo rm o s a  ( 1922) 3 Irm ãs  Do m in ic an as  d e  No s s a  
Se n h o ra  d o  San t ís s im o  Ro s á ri o  d e  

Mo n t e i ls  
4 Es c o la  No rm a l  No s s a  

Se n h o ra  Mã e  d e  De u s 4 
Cata lã o  ( 1925)  Irm ãs  Ag o s t in ian a s  Mis s i o n ária s  

5 Es c o la  No rm a l  San ta  
Cla ra  

Go iân ia  ( 1926) 5 Irm ãs  Fran c is c an a s 13 

6 Es c o la  No rm a l  No s s a  
Se n h o ra  Au xiliad o ra  

B o n f im  
(Sil v ân ia )  ( 1933)  

Irm ãs  Sa l e s ian a s  

 

1 Em 1907, pela Lei nº 301, de 18 de julho, o Colégio Sagrado Coração de Jesus e o Colégio Sant’Ana de Goiás-GO 
foram equiparados à Escola Normal da Capital, mas não funcionaram de imediato. (GONÇALVES, 2004).  
2 Dourado (2010) 
3 Fundado em 1910, começou a receber subvenção anual do governo do estado de Goiás pela  Lei 398 de 21/07/1911. 
Funcionava apenas o ensino primário. Em 1922 iniciou o Curso Normal. A passou para a administração das Irmãzinhas 
de Jesus Adolescentes em 1943, depois para Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores em 
1945. Em 1956 passou a ofertar o curso ginasial também. 
4 Equiparado a Escola Normal Oficial pela Lei N. 799 de 14 de agosto de 1925. 
http://www.casacivil.go.gov.br/pagina/ver/14336/leis-ordinarias-1925. 
5 Pela Lei 826 de 20 de junho de 1927 foi equiparado à Escola Normal Oficial. 
http://www.casacivil.go.gov.br/pagina/ver/14336/leis-ordinarias-1927. 

                                                           

[...] quando do catolicismo se trata em termos de pesquisa e análise científica, temos de realizar 
um esforço prévio de exorcização de dois “demónios” que facilmente nos podem possuir: por 
um lado, o “demónio anticatolicismo”, tentando-nos no sentido da execração ou da crítica 
primária; e, por outro, o “demónio do filocatolicimo”, excitando-nos o desejo de exaltação e de 
encómio. (FERREIRA, 2008, p. 16)

Alertas para essas duas possibilidades, a leitura que aqui apresentamos enfatiza o movimento da Igreja 

Católica, no campo educacional, em busca de recuperação do espaço perdido desde a proclamação da República, 

cuja primeira constituição traz com destaque a questão do laicismo, ainda como reflexo do ultramontanismo. Os 

quadros que compusemos tiveram o propósito de demarcar a ampliação da presença da Igreja Católica no campo 

educacional de modo ascendente. Esse crescimento, avaliamos, deu-se em virtude das estratégias adotadas por 

essa instituição, as quais asseguraram o estabelecimento de relações com homens de governo, que afrouxaram as 

interpretações legais possibilitando as subvenções. Se no nível do ensino primário a hegemonia ficou com o setor 

público, o mesmo não aconteceu com o ensino de nível médio.    

Com relação ao ensino normal, por exemplo, os dados do Serviço de Estatística da Educação e Saúde 

(INEP, 1942) informam a existência de 15 (quinze) escolas normais em Goiás em 1937, mas não citaram nome, 

tampouco localização. Já o Relatório de 1933, do governo do estado de Goiás, fez referência a 6 (seis) escolas 

normais até 1930, ampliando para 11 (onze) a partir de 1931. São elas: Escola Normal Oficial (Cidade de Goiás), 

Colégio Santana (Cidade de Goiás), Colégio Santa Clara (Campinas), Escola Normal de Morrinhos (Morrinhos), 

Escola Normal de Anápolis (Anápolis), Colégio São José (Formosa), Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus 
7

(Catalão), Colégio Sagrado Coração de Jesus (Porto Nacional), Escola Normal de Santa Luzia  (Luziânia), Escola 

Normal de Pouso Alto (Piracanjuba), Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (Silvânia). Das 11 (onze) escolas 

citadas, 7 (sete) eram privadas, sendo 6 (seis) católicas e 4 (quatro) públicas. Lembrando que as escolas de 

Anápolis e Morrinhos foram entregues à administração de congregações religiosas posteriormente, 

especificamente em 1938 e 1939.

7Escola Normal de Santa Luzia foi criada e dirigida por Antônio Americano do Brasil. Americano do Brasil iniciou sua vida pública como 
Secretário do Interior e Justiça no governo de João Alves de Castro (1917-1921). Foi assassinado em Santa Luzia (Luziânia) em 1932. 
Pressuponho que o estabelecimento fosse particular. Cf. ABREU, Alzira Alves de (Coord. Geral). Dicionário Histórico-Biográfico da 
Primeira República [Recurso Eletrônico]: 1889-1930. FGV: CEPDOC. 2015. 

8 Em 1907, pela Lei nº 301, de 18 de julho, o Colégio Sagrado Coração de Jesus e o Colégio Sant'Ana de Goiás-GO foram equiparados à 
Escola Normal da Capital, mas não funcionaram de imediato. (GONÇALVES, 2004).

Quadro 6. Escolas Católicas de Ensino Normal (1889/1937)

8

9

10

11

12 13

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



9Dourado (2010)
10Fundado em 1910, começou a receber subvenção anual do governo do estado de Goiás pela Lei 398 de 21/07/1911. Funcionava 
apenas o ensino primário. Em 1922 iniciou o Curso Normal. A passou para a administração das Irmãzinhas de Jesus Adolescentes em 
1943, depois para Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores em 1945. Em 1956 passou a ofertar o curso 
ginasial também.
11Equiparado a Escola Normal Oficial pela Lei N. 799 de 14 de agosto de 1925.  http://www.casacivil.go.gov.br/pagina/ver/14336/leis-
ordinarias-1925.
12Pela Lei 826 de 20 de junho de 1927 foi equiparado à Escola Normal Oficial.  http://www.casacivil.go.gov.br/pagina/ver/14336/leis-
ordinarias-1927.
13Fundado por Irmãs da Terceira Ordem Seráfica, que desmembrou da Alemanha em 1968 passando a Franciscanas da Ação Pastoral. 
Colégio foi fundado em 1921 somente com o Curso Primário. (MENEZES, 1977).

Inferimos que a indicação de 15 (quinze) estabelecimentos de ensino normal em Goiás no ano de 1937, no 

Boletim do Inep, esteja incluindo escolas criadas posterior a esse ano, haja vista constar, nessa publicação, dados 

relativos às despesas referentes a 1941 e dados do recenseamento de 1940. Além disso, o relatório foi 

encaminhado ao Inep no final de 1939. 

Quanto à intenção de apresentar dados precisos sobre as escolas católicas fundadas no Brasil, Moura (2000) 

diz:

Pretendíamos apresentar, em cada um dos períodos que iremos descrever, uma enumeração 
pormenorizada das escolas católicas neles criadas, com a data de chegada ao Brasil da 
congregação religiosa responsável por elas. Não foi fácil vencer o obstáculo derivado do grande 
número de instituições, bem como da falta de informações disponíveis. (MOURA, 2000, p. 99)  

De igual modo, salientamos a dificuldade de encontrar fontes para garantir a identificação das escolas 

católicas goianas, de forma a assegurar o nome da instituição, local, data de início do funcionamento e a 

congregação responsável. De todo modo, um quadro atualizado do número de escolas normais em 

funcionamento em Goiás foi montado a partir do Correio Oficial.   

Quadro 7. Escola Normal em Funcionamento em Goiás (1941)
Nú m e r o Es ta b e l e c im e n t o Mu n ic í p i o D e p e n d ê n c ia  

Ad m in is t ra t i v a 
1 Es c o la  N o rm a l  O f i c i a l Go i â n ia P ú b li c a 
2 Co l é g i o  Sa n t a  C la ra Go i â n ia P ri v a d a/Cat ó l i c a 
3 Co l é g i o  C o u t o  M ag a lh ã e s An á p o l i s P ri v a d a 
4 Co l é g i o  N o s s a  Se n h o ra  

Au xi li a d o ra 
An á p o l i s P ri v a d a/Cat ó l i c a 

5 Co l é g i o  N o s s a  Se n h o ra  
Au xi li a d o ra 

B o n f im /Sil v â n ia P ri v a d a/Cat ó l i c a 

6 Co l é g i o  Sã o  J o s é Cam p o  
Fo rm o s o /O riz o n a 

P ri v a d a 

7 Co l é g i o  N o s s a  Se n h o ra  Mã e  d e  
D e u s 

Ca ta lã o  P ri v a d a/Cat ó l i c a 

8 Co l é g i o  Sã o  J o sé  Fo rm o s a P ri v a d a/Cat ó l i c a 
9 Co l é g i o  Sa n t a n a Go i á s P ri v a d a/Cat ó l i c a 

10 Co l é g i o  N o s s a  Se n h o ra  Ap a r e c i d a Ip am e r i P ri v a d a/Cat ó l i c a 

11 Es c o la  N o rm a l  C o n s t â n c i o  G o m e s Ita b e ra í P ú b li c a 

12 Es c o la  N o rm a l  Se n a d o r  
H e rm e n e g i l d o  d e  M o ra i s 

M o rrin h o s 
 

P ri v a d a/Cat ó l ic a  

13 Es c o la  N o rm a l  P a d r e  G o n za g a P ir e n ó p o l i s P ri v a d a/Cat ó l i c a 

14 Co l é g i o  Sa g ra d o  C o ra ç ã o  d e  J e s u s P o rt o  Na c i o n a l P ri v a d a/Cat ó l i c a 

15 Se m in á ri o  “Sã o  J o s é ” P o rt o  Na c i o n a l P ri v a d a/Cat ó l i c a 

16 Es c o la  N o rm a l  J o a q u im  B o n i f á c i o P ir e s  d o  R i o P ri v a d a 

17 Es c o la  N o rm a l  d e  R i o  Ve rd e Rio  Ve rd e P ri v a d a 

18 Es c o la  N o rm a l  Am e ri c a n o  d o  
B ra s i l 

Sa n t a  
Lu zia/Lu ziâ n ia 

P ú b li c a 

19 Es c o la  N o rm a l  R ic a rd o  Cam p o s 
 

Sa n t a  Rita  d o  
P ara íb a/Itu m b ia ra 

P ri v a d a 

 Quadro criado por Gonçalves (2017).

Fonte: Correio Oficial (1941) e Decreto-Lei 5256 de 13/01/1942.
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Isso posto, podemos inferir que, majoritariamente, os cursos privados pertenciam à rede católica, a qual se 

responsabilizava por mais da metade da oferta no estado, o que nos leva a concluir que a hegemonia da oferta 

desses cursos pertenceu a essa rede. 

Em relação à oferta do ensino secundário no período em estudo, identificamos o seguinte quadro de escolas 

católicas.

Quadro 8. Escolas Católicas de Ensino Secundário – Curso Ginasial (1889-1937)

Quadro elaborado por Gonçalves.

Fonte: INEP (1945), Pinheiro (2015).

Um contraponto da oferta pela esfera pública pode ser identificado no quadro abaixo.

Quadro 9. Escolas Públicas de Ensino Secundário – Curso Ginasial (1937)

Quadro elaborado por Gonçalves.

Fonte: INEP (1945).

Em suma, nos quadros 8 e 9, referentes ao ensino secundário em 1937, identificamos a seguinte distribuição 

das unidades escolares por dependência administrativa: nenhuma federal, 2 (duas) estaduais, 1 (uma) municipal e 4 

(quatro) particulares católicas.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste artigo foi mapear as escolas católicas criadas em Goiás no período de 1890 a 1937. Nesse 

sentido, procuramos mostrar a educação como uma diretriz importante do movimento reformador católico, o 

qual contou com a contribuição de ordens e congregações religiosas. Essa configuração confirma o que pesquisas 

acerca da história do catolicismo no Brasil assinalam, ou seja, que a atuação dos religiosos no campo educacional, a 

partir da segunda metade do século XIX, tornou-se uma prioridade absoluta, de modo que eram raros os 

institutos religiosos que não se envolviam com a educação.

Núm e ro  No m e  Mun ic íp i o  An o  De p e n d ê n c ia  
Ad m in is trati v a  

1 Gin ás io  Arq u id io c e s an o  
An c h i e ta  

B o n f im  ( atu a l  
Silv ân ia )  

1926  Priv ad a  
Sale s ian o s  

2 Exte rn at o  São  Th o m az  
d e  Aq u in o /Se m in ário  

São  Jo s é  

Po rt o  Nac io n a l  
(Atu alm e n t e  TO)  

1929  Priv ad a  
Do m in ic an o s  

3 Gin ás io  Se n ad o r  
He rm e n e g i ld o  Lo p e s  d e  

Mo rais  

Mo rrin h o s  1936  Priv ad a  
Pad re s  Es tig m atin o s  

4 Gin ás io  No s s a  Se n h o ra  
Mãe  d e  De u s  

Cata lã o  ( 1937)  1937  Priv ad a  
Irm ãs  Ag o s tin ian as  

Mis s io n árias  

 

Núm e ro  No m e  Mun ic íp io  An o  De p e n d ê n c ia  
Ad m in is trati v a  

1 Lic e u  Cid ad e  d e  
Go iás  

1847  Pú b lic a  

2 Gin ás io  Mu n ic ip a l  
d e  Ip am e ri  

Ip am e ri  1933  Pú b lic a  

3 Co lé g i o  Es tad u a l  d e  
Go iás  ( s u c u rs a l  d o  

Lic e u )  

Cid ad e  d e  
Go iás  

1937  Pú b lic a  
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O quadro que se apresenta no estado de Goiás, especialmente quanto ao ensino secundário e ao curso 

normal, não foge à regra do que ocorria no restante das unidades da federação, ao menos até meados da década de 

1940. Na verdade, essa situação resulta do fato de a legislação educacional da Primeira República não ter avançado 

quanto às orientações do sistema de ensino do Período Imperial. Outro fator, evidentemente, foi o processo de 

povoamento do estado. Há que se destacar a posição pioneira assumida pela Igreja Católica Apostólica Romana 

desde o início do povoamento, assim como a conformação política estabelecida entre essa instituição e os poderes 

públicos. A linha de continuidade entre os interesses do poder constituído e da Igreja Católica Apostólica Romana 

possibilitou a sua hegemonia no campo educacional goiano no período em estudo.

A Igreja Católica Apóstólica Romana contribuiu com o processo de difusão da educação em Goiás, ainda 

que sua rede de escolas se dirigisse a um público de elite. Destacamos, no entanto, que o fato de as escolas católicas 

terem origem vinculada ao processo reformador católico, coincidindo com os interesses das elites de criar um 

espaço para a educação especialmente feminina; como também o fato de o poder público se ancorar na iniciativa 

privada para implementar o projeto republicano de extensão da escolarização, são fatores que não reduzem a 

importância dessas escolas e das ordens religiosas na história da educação brasileira e goiana. 

Enfim, para efetivar o projeto de criação de colégios católicos, os bispos goianos contaram com a anuência e 

apoio financeiro e político, tanto do poder público quanto da oligarquia. A aliança estabelecida entre Igreja 

Católica Apostólica Romana, Estado e oligarquia se deve à identificação quanto à concepção de educação vigente 

no Brasil à época. Assim, em face da coincidência em termos de objetivos e por falta de recursos para constituir e 

expandir um sistema público de instrução de nível médio, o estado optou por subsidiar financeiramente a criação 

de uma rede de escolas católicas. 
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar reexões metodológicas acerca do uso 
de jornais em pesquisas produzidas no campo da História da Educação, vinculadas à 
História Cultural, e pretende demonstrar a potencialidade desses materiais como fonte de 
pesquisa. Para tanto, utilizou-se especialmente de duas pesquisas as quais possuíam como 
foco de estudo o sistema de ensino público primário do Rio Grande do Sul (1913-1927) e a 
educação rural no município de Pelotas por meio da Escola Garibaldi e do professor José 
Rodeghiero (docente de 1928 – 1950). Os jornais analisados foram os seguintes: Diário 
Popular, A Opinião Pública, A Federação, O Momento e Correio do Povo. A discussão 
teórica do uso de jornais como fonte foi subsidiada, especialmente, pelos trabalhos de 
Zicman (1985), Luca (2005), Barbosa (2009) e Espig (2013). As análises apresentadas 
evidenciaram que a opção pelos referidos jornais esteve circunscrita aos objetos de 
pesquisa investigados e que um estudo acerca da ideologia assumida por cada impresso, 
assim como, da materialidade, de aspectos editorais, entre outros, possibilitaram não só 
uma contextualização dos periódicos investigados, mas também e, principalmente, uma 
ampliação das análises propostas. 

Palavras-chave: Jornais. História da Educação. Rio Grande do Sul.

ABSTRACT
This article aims to present methodological reections on the use of newspapers in 
researches carried out in the eld of History of Education, linked to Cultural History, as well as 
intends to demonstrate the potentiality of these materials as a research source. Therefore, 
two researches were used, which had a main focus on the primary public education system 
of the state of Rio Grande do Sul (1913-1927) and the rural education in the municipality of 
Pelotas, based on the Garibaldi School and the teacher José Rodeghiero (teacher from 
1928 to 1950). The newspapers analyzed were: Diário Popular (Popular Diary), A Opinião 
Pública (The Public Opinion), A Federação (The Federation), O Momento (The Moment), 
and Correio do Povo (The People's Mail). The theoretical discussion of the use of newspapers 
as a source was supported particularly by the works of Zicman (1985), Luca (2005), Barbosa 
(2009), and Espig (2013). The analysis showed that the option for these newspaper was 
limited to the research objects investigated, and that a study about the ideology assumed 
by each newspaper, as well as their materiality, editorial aspects, among others, allowed not 
only a contextualization of the investigated periodicals, but also and especially an extension 
of the analyzes proposed.

Keywords: Newspapers. History of Education. Rio Grande do Sul.
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INTRODUÇÃO 

E
ste artigo tem como objetivo apresentar reflexões metodológicas sobre o uso de periódicos 

jornalísticos no campo da História da Educação, vinculadas à História Cultural, assim como, 

demonstrar a potencialidade desses materiais como fonte de pesquisa. 

Diversos elementos metodológicos que têm conduzido às práticas de pesquisas apontam que os jornais, 

embora sejam compreendidos como importantes fontes documentais no campo da História da Educação, nem 

sempre possuem suas especificidades consideradas nas construções e análises das investigações, tais como sua 

materialidade, produção, circulação, entre outras. Entendendo, portanto, a necessidade de considerar estes 

aspectos não só no momento de descrição e contextualização do corpus documental de uma pesquisa, mas também 

e, principalmente, nas análises e conclusões propostas é que se partilham algumas reflexões metodológicas acerca 

do trabalho com jornais e de sua potencialidade como fonte de pesquisa. 

Para tanto, utilizou-se especialmente de duas pesquisas, as quais possuíam como foco de estudo o sistema 

de ensino público primário do Rio Grande do Sul (1913-1927) e a educação rural no município de Pelotas por 

meio da Escola Garibaldi e do professor José Rodeghiero (docente de 1928 – 1950). Ambas as pesquisas tiveram 

jornais como fonte, a saber: Diário Popular, A Opinião Pública, A Federação, O Momento e Correio do Povo.

Diante disso, o artigo foi organizado em três seções. Na primeira, é apresentada uma discussão acerca da 

renovação e ampliação das fontes na pesquisa histórica, a qual foi proporcionada, principalmente, pelo 

movimento dos Annales e pela corrente histórica da História Cultural. Ressalta-se, ainda, nesta seção, a influência 

dessas discussões para as pesquisas realizadas no campo da História da Educação. Na segunda seção, são 

abordadas algumas especificidades metodológicas do trabalho com os jornais, assim como, é realizada uma 

caracterização dos periódicos que têm sido utilizados no desenvolvimento de nossas pesquisas a fim de elucidar  

como esses dados são relevantes para as análises propostas. Na terceira seção, demonstra-se através de duas 

investigações o quanto o cruzamento das informações localizadas nos jornais com outras fontes contribui e pode 

ampliar as possibilidades de análise no decurso de uma pesquisa.  

A imprensa jornalística como fonte documental

Até o final do século XVIII e XIX, prevaleceu nas investigações do campo historiográfico o modo de 

entender a história pautado nas premissas de linearidade e da necessidade de um ponto de partida. A partir das 

primeiras décadas do século XX, por volta da década de 1930, as discussões sobre o aspecto interpretativo da 

história passaram, de forma mais densa, a ocupar o horizonte dos historiadores e, através de caminhos 

diferenciados, no decorrer dos anos houve “[...] a redescoberta do simbólico, do subjetivo e do cultural nas 

análises históricas [...]” (RAGO, 1995, p. 70).

As discussões emergentes nesse período proporcionaram, em linhas gerais, uma revolução epistemológica 

e uma mudança de postura historiográfica, isto é, no que diz respeito às compreensões e procedimentos 

metodológicos a serem adotados nas pesquisas. Para Pesavento (2004), foi por meio da chamada École des Annales 

que esses redimensionamentos ganharam força, impulsionando assim as discussões da História Cultural ou da 

Nova História Cultural. Ainda conforme a autora, nos anos 1970 Jacques Le Goff  designa os Annales de Nova 

História indicando que a história vivia uma revolução documental. 

Para White (2011), o grupo dos Annales é o mais crítico em relação à história narrativa, tanto pela rejeição à 
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sua compreensão de história política do passado quanto pela visão de que essa forma política era mais romanesca e 

menos científica. Neste contexto:

[...] Como seus colegas de história política ou econômica, os historiadores culturais têm de 
praticar a crítica das fontes, perguntar por que um dado texto ou imagem veio a existir, e se, por 
exemplo, seu propósito era convencer o público a realizar alguma ação (BURKE, 2008, p. 34).

Assim, a História Nova se opôs a noção de fato histórico, de uma história política e narrativa. Para Le Goff  

(1990), o historiador faz suas escolhas em meio às fontes, o que significa a construção científica do documento. 

A partir dessas discussões, amplia-se a noção de documento histórico, uma vez que para os positivistas esses 

eram considerados essencialmente documentos escritos, em seu sentido mais estrito, no suporte papel. Além 

disso, somente os materiais ditos oficiais eram validados como testemunhos históricos. 

Esses entendimentos influenciaram, de forma geral, as pesquisas na área educacional, pois, conforme 

salientou Saviani (2006), o significado da educação está intimamente entrelaçado à história, seja “[...] do ponto de 

vista do objeto, em razão da determinação histórica que se exerce sobre o fenômeno educativo” ou do ponto de 

vista do enfoque, já que “[...] pesquisar em história da educação é investigar o objeto educação sob a perspectiva 

histórica” (SAVIANI, 2006, p. 12). 

Seguindo essa perspectiva, Lopes e Galvão (2005) escrevem que durante muito tempo foram utilizadas 

como fontes nas pesquisas históricas educacionais as ditas oficiais, tais como: legislações, atos do poder executivo, 

relatórios, programas de ensino, estatísticas, entre outras. Assim, é importante ressaltar que o movimento 

conceitual já mencionado, desenvolvido principalmente a partir das décadas de 1930 e de 1960, ampliou o 

entendimento acerca das fontes expandindo as possibilidades de usos de materiais a serem utilizados nas 

pesquisas, problematizou a forma de interrogar e criticar os documentos e, também, a forma de compreender e 

fazer história. 

Em meio a esses debates, conforme Luca (2015), a imprensa sofreu um deslocamento fundamental na 

década de 1970, pois o próprio jornal tornou-se objeto de pesquisa no campo histórico. Barbosa (2009) constata 

que é no decorrer do século XX que as pesquisas começam a considerar o periódico jornalístico como fonte da 

pesquisa histórica, pois até pouco tempo seu uso era bastante restrito, uma vez que “[...] as pesquisas limitavam-se 

a utilizar documentos atas, notícias, discursos oficiais.” (BARBOSA, 2009, p. 87).

Esse redimensionamento acerca das contribuições da imprensa para as pesquisas oportunizou uma 

ampliação não só nos usos de novos materiais para as investigações, mas também de outros focos e objetivos de 

estudos. Segundo Luca (2015, p. 310), atualmente a importância do uso dos periódicos nas pesquisas já é 

amplamente aceita, “[...] a ponto de se tornar um dos traços distintivos da produção acadêmica brasileira a partir 

de 1985”.

Considerando, portanto, a relevância que os jornais passaram a ter no campo da História da Educação, seja 

como objeto de estudo ou como material para as pesquisas, aborda-se na próxima seção algumas especificidades 

metodológicas do trabalho com periódicos jornalísticos. São apresentadas, também, a caracterização de alguns 

jornais que têm sido utilizados no desenvolvimento de nossas pesquisas, a indicação dos arquivos onde os 

mesmos se encontram, entre outros aspectos, a fim de demonstrar como esses dados são relevantes para a análise 

de uma pesquisa. 

O trabalho com jornais: algumas especificidades metodológicas 

Realizar investigações em jornais, ao mesmo tempo, em que se torna enriquecedor para a pesquisa e para o 
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ofício do historiador é, também, um desafio à medida que se corre o risco do “encantamento” com a maneira de a 

imprensa utilizar as páginas dos periódicos na época e, principalmente, com as notícias veiculadas. Desse modo, é 
1necessária uma vigilância epistemológica  constante. Tania de Luca (2015), citando Martins (2011), escreve que o 

folhear dessas publicações envolve o leitor/historiador no tempo passado que se busca reconstruir.

Nesse sentido, Espig (2013) enfatiza que a documentação jornalística é produto de um momento histórico 

e, portanto, ela deve ser tratada como resultado de determinadas relações e discursos, destaque esse que incide na 

necessidade de se ter certa acuidade no trabalho com o jornal, uma vez que, assim como outros materiais, ele não é 

um documento neutro. Pelo contrário, o periódico jornalístico foi visto como “[...] uma importante estratégia de 

construção de consensos, de propaganda política e religiosa, de produção de novas sensibilidades maneiras e 

costumes. Sobretudo, os jornais foram vistos como importante estratégia educativa” (FARIA FILHO, 2002, p. 

134). As palavras de Cruz e Peixoto (2007) convergem nesse sentido. Segundo as pesquisadoras:

[...] De há muito, acertamos que o passado não nos lega testemunhos neutros e objetivos e que 
todo documento é suporte de prática social, e por isso, fala de um lugar social e de um 
determinado tempo, sendo articulado pela/na intencionalidade histórica que o constitui (CRUZ 
e PEIXOTO, 2007, p. 258).

Desse modo, os pesquisadores trabalham nos jornais com o que se tornou notícia, sendo necessário 

problematizar esse aspecto do que foi escolhido para ser publicado, pois as reportagens veiculadas apresentam 

pensamentos e posicionamentos distintos. O que nos permite ter acesso a diferentes olhares sobre determinada 

temática, tornando mais rica a análise. Assim como outros documentos escritos, os jornais não apresentam textos 

inocentes e transparentes e, portanto, também precisam ser problematizados e analisados a partir dos diferentes 

sujeitos que os produzem, de suas distintas intenções e estratégias discursivas (LOPES e GALVÃO, 2005). 

Segundo Luca (2015), as notícias veiculadas nos jornais não são neutras e a publicação ou a ausência de 

determinadas matérias está vinculada a pelo menos dois fatores: a posição política ideológica do jornal e o 

contexto da época da pesquisa. Por isso, uma leitura minuciosa do periódico tal como conhecer um pouco da 

história do editorial e dos editores, suas ligações políticas, econômicas, o valor de venda, os autores responsáveis 

pelas reportagens, as tensões do momento histórico, assim como, os jornais que circulavam, por exemplo, são 

ações fundamentais para uma “familiarização” com os periódicos.  

Essas informações também contribuem para selecionar os jornais que serão contemplados nas pesquisas. 

Afinal, como realizar essa escolha? Que indicativos considerar? Sem dúvida, o foco de estudo, o recorte temporal 

e as questões de pesquisa que se busca responder são balizadores nesta tarefa. Nesse processo de triagem alguns 

questionamentos são válidos: Que temática queremos investigar? Qual a delimitação temporal e geográfica do 

estudo? Quais jornais estavam em circulação no referido tempo e espaço?

No desenvolvimento de nossas pesquisas, as quais possuíam como foco de estudo o sistema de ensino 

público primário do Rio Grande do Sul (1913-1927) e a educação rural no município de Pelotas por meio da 

Escola Garibaldi e do professor José Rodeghiero (docente de 1928 – 1950), foram utilizados periódicos 

jornalísticos. Especialmente as edições de cinco jornais contribuíram nas análises, a saber: A Federação, o Correio do 

Povo, Diário Popular, A Opinião Pública, O Momento. 

1 Expressão de Bourdieu et al (1999).
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A escolha por contemplar estes periódicos esteve intimamente relacionada às temáticas e aos períodos 

investigados. No primeiro caso, por exemplo, a opção foi pelos periódicos A Federação e o Correio do Povo por 

ambos possuírem ampla circulação estadual e apresentarem posicionamentos diferentes, cada qual referente à 

ideologia defendida: A Federação foi criado por Júlio de Castilhos, em Porto Alegre no ano de 1884, como um 
2

veículo de propagação das ideias defendidas pelo Partido Republicano Rio-grandense (PRR)  e o Correio do Povo 

auto declarava-se como um periódico independente - não estando vinculado diretamente a um partido político 

e/ou ao governo. No que faz referência ao período em questão (1913-1927), é importante salientar que, nas 

primeiras décadas do século XX, os jornais buscavam noticiar e informar sobre diversos acontecimentos e eram, 

em sua maioria, vinculados a partidos políticos (OSÓRIO, 1930; SILVA, 1986; ALVES, 2006; FRANCO, 2010). 

Logo, os periódicos serviam como difusor dessas diferentes ideias, buscando disseminar e formar pontos de 

vistas.  Assim, a preferência por dois jornais rio-grandenses com papéis e posicionamentos diferenciados foi 

fundamental para que pudessem ser analisados, na referida pesquisa, contrapontos na imprensa sul-rio-grandense 

acerca do sistema de ensino primário no Estado nas primeiras décadas do século XX.

Por sua vez, na pesquisa sobre a educação rural no município de Pelotas (1928-1950), foram utilizados os 

jornais Diário Popular, A Opinião Pública, A Federação e O Momento. O primeiro foi fundado no ano de 1890 e foi 

órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) até o final da República Velha. A Opinião Pública 

denominava-se um órgão de interesses gerais. Entretanto, conforme Oliveira (2005) mantinha vínculos com o 

PRR. Esse periódico começou a circular no ano de 1896 e sua fundação deve-se a uma dissidência partidária 

dentro do Diário Popular. A equipe original deste abandonou o jornal e fundou A Opinião Pública (LONER, 1998 

apud OLIVEIRA, 2005). Ambos os jornais foram selecionados por serem os de maior circulação na época 

pesquisada, assim como, os únicos que abrangiam todo o recorte temporal da investigação. O Momento foi fundado 

no município de Caxias do Sul/RS e era um órgão do Partido Republicado Liberal. 

A pesquisa realizada nos quatro periódicos teve objetivos distintos, nos dois primeiros, por serem jornais 

veiculados na cidade de Pelotas/RS, procurou-se identificar notícias referentes à escola, ao professor e sobre a 

educação rural de uma forma geral e, nos dois últimos, buscou-se apenas as notícias sobre o professor e a escola. 

Essas informações referentes às ideologias políticas dos jornais permitem evidenciar os diferentes 

posicionamentos dos periódicos. E não é difícil encontrá-las, pois como mostra a imagem a seguir, geralmente, 

elas estão expostas no cabeçalho da capa do jornal:

Fonte: Acervo particular das pesquisadoras.

Figura 1: A Federção, 04/01/1913, p.1.

2Partido fundado no ano de 1882 em Porto Alegre/RS. Pautado na ideologia positivista, o partido defendia uma proposta que 
reorganizava a sociedade a partir da liberdade e da igualdade, propugnando que o progresso do Rio Grande do Sul dependia de uma 
reforma intelectual e moral (TAMBARA, 1995).
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Sem dúvida, as posições políticas assumidas pelas edições dos jornais influenciam no espaço que 

determinadas reportagens recebem em detrimento de outras, no ponto de vista com que cada uma é abordada e 

até mesmo na veiculação de alguns e não de outros assuntos. Nesse sentido, conforme Lopes e Galvão (2005), os 

silêncios e as ausências também possibilitam relevantes análises. 

Observa-se pelo exposto, que as escolhas dos impressos elencados para as pesquisas não foram neutras. 

Pelo contrário, um mapeamento dos jornais que circulavam nos períodos investigados, um estudo da história dos 

mesmos, aliado aos objetivos das investigações, contribuíram significativamente para a seleção dos periódicos que 

seriam utilizados. 

No que tange às pesquisas efetivadas nos jornais mencionados, vale destacar que A Federação e O Momento 
3

foram consultados no site da Biblioteca Nacional . Em virtude das edições estarem digitalizadas no sistema online 

e o mesmo oferecer uma ferramenta de busca, a pesquisa foi realizada por meio de palavras-chave. Entretanto, 

cabe salientar que se por um lado a tecnologia tem suas facilidades e o programa da Biblioteca Nacional possibilite 

uma investigação rápida através da busca por descritores, por outro lado, ao utilizar-se desta ferramenta o 

historiador pode ter limitações quanto à compreensão do contexto da época, uma vez que não há a leitura diária do 

jornal. Do mesmo modo, é importante chamar a atenção para o fato de se ter evidenciado que a ferramenta de 

busca por descritores nem sempre localizava as mesmas reportagens, ainda que a palavra pesquisada fosse a 

mesma.

O Correio do Povo foi consultado inicialmente no Núcleo de Pesquisa em História da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), contudo, o material disponibilizado em microfilme não apresentava nitidez em 

todas as reportagens do período investigado. Posteriormente, então, a investigação teve continuidade no Arquivo 

Histórico Municipal de Santa Maria/RS, por ser esta também uma instituição pública. Algumas edições 

específicas que não foram localizadas nestes arquivos foram consultadas na sede do Correio do Povo, em Porto 

Alegre/RS. O Diário Popular e A Opinião Pública também foram examinados na hemeroteca da Bibliotheca Pública 

Pelotense.  

A partir destes dados, vale frisar que a salvaguarda e a forma de acondicionamento dos materiais pode 

facilitar ou impossibilitar o desenvolvimento da investigação, por exemplo. Nos casos aqui mencionados, as 

pesquisas foram viabilizadas em virtude de os jornais terem sido preservados. Além disso, também foram 

facilitadas por alguns materiais estarem disponibilizados online e outros salvaguardados em uma mesma 
4

instituição de memória como o Diário Popular, A opinião Pública e A Federação . 

Para além do reconhecimento inicial do histórico e da circulação dos periódicos, a materialidade dos 

mesmos também nos possibilitou inferências. O número de páginas, por exemplo, é um aspecto que pode ser 

analisado tanto individualmente como em comparação com outros periódicos que estejam sendo pesquisados. 

No caso das pesquisas aqui enunciadas, vale ressaltar que A Federação e o Correio do Povo, nos primeiros anos do 

século XX, possuíam edições com 06 a 08 páginas. Em algumas situações como datas comemorativas, campanhas 

eleitorais ou transcrições de Leis e Decretos, foi possível identificar no primeiro, edições com 12 a 20 páginas. 

Assim como outros jornais da época, A Federação nesse período raramente publicava fotografia. As edições diárias 

de A Opinião Pública oscilavam de 06 a 12 páginas dependendo do mês e do ano. O periódico Diário Popular 

apresentou um número de páginas mais elevado do que A Opinião Pública. Algo perceptível nestes dois últimos 

3 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=388653>.
4 É importante ressaltar que a Bibliotheca Pública Pelotense também possui edições do jornal A Federação, no entanto, elas não foram 
consultadas nesta instituição por estarem disponível online.
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periódicos é o aumento do número de páginas conforme os anos vão se aproximando da atualidade.

Essa diferença quanto à reprodução de imagens e o número de páginas identificados em cada jornal é 

interessante, pois possibilita pensar sobre as condições de produção dos jornais, seus maquinários, etc. Ao 

encontro dessa assertiva, Luca (2015) salienta que é necessário ter em vista que a variação na aparência dos 

periódicos resulta de dois fatores: os métodos de impressão da época e o lugar social ocupado pelos jornais. A 

autora explica que “[...] historicizar a fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de produção 

vigentes e a averiguação, dentre tudo que se dispunha, do que foi escolhido e por quê [...]” (LUCA, 2015, p. 132). 

Ao passo que se avançou na pesquisa, foi possível conhecer a maneira como cada temática era veiculada nos 

jornais analisados, ou seja, as páginas nas quais estavam situados os dados referentes ao objeto pesquisado. Essa 

questão é importante, pois permitiu observar em nossas pesquisas, por exemplo, que nem todos os periódicos  

possuíam uma coluna ou página específica acerca da educação; as informações estavam dispersas pelos jornais. 

Em A Federação, algumas notícias do setor da “Instrucção Publica”, com teor mais burocrático, eram editadas logo 

nas primeiras páginas (autorização de licenças dos/as professores/as, de troca de escola e/ou de município). Nas 

últimas páginas, geralmente, eram publicados dados referentes a “Exames” (início e fim de períodos de exames e 

notas dos alunos). 

Nesse sentido, torna-se relevante pensar também o lugar que as notícias acerca das temáticas estudadas 

ocupam nos jornais e a relevância que umas recebem em detrimento de outras. Elucida-se essa questão com as 

imagens a seguir:

Figuras 2 e 3: Reportagens sobre a Missão de estudos ao Uruguai, A Federação, 1913.

Fonte: Arquivo particular das pesquisadoras.

As duas reportagens marcadas nas figuras acima, são relativas à missão de estudos enviada ao Uruguai, no 

ano de 1913, pelas autoridades do Rio Grande do Sul, a qual tinha como intuito qualificar o sistema de ensino 

público gaúcho que estava em fase de consolidação e expansão. A primeira anuncia a deliberação do Estado e a 

segunda apresenta trechos do Relatório de Viagem produzido pelos/as professores/as que permaneceram três 

meses em Montevidéu observando o sistema de ensino uruguaio. A análise comparativa das reportagens nos 

permite diferentes questionamentos, dentre eles, explicitam-se os seguintes: Por que a notícia que divulga a 

decisão do governo foi editada em uma dimensão bem menor que a reportagem que apresenta os resultados da 

missão? Por que as observações dos comissionados foram publicadas na primeira página enquanto a deliberação 
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do Estado estava situada quase ao final do jornal? Qual a intenção do impresso ao apresentar nas reportagens um 

título alusivo à missão de estudos (Professores rio-grandenses em Montevidéu) e outro não (Ensino público)?

Essas e tantas outras questões sobre a extensão das reportagens, os formatos e tamanho dos títulos 

(compostos por letras maiúsculas, minúsculas, em negrito, alusivos ao conteúdo ou não?), a página em que a 

notícia foi localizada, os autores responsáveis pelas mesmas, o posicionamento político do jornal, que, 

entrecruzadas, permitem avançar nas análises propostas. A articulação dessas informações subsidia o 

pesquisador permitindo que o mesmo problematize e entenda um pouco mais sobre a disposição das notícias do 

objeto de análise no periódico, o contexto e as relações em que elas foram produzidas, os argumentos 

apresentados para corroborá-las ou refutá-las, bem como, os costumes e ideais que estavam em jogo, mostrando 

assim que as reportagens são resultado de relações e jogos de poder, das contingências de um determinado 

período e das escolhas feitas por aqueles que produziram e publicaram as notícias. Como indicou Charaudeau 

(2013, p.39):

 
Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a transmitir, não 
somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do bem falar e ter 
clareza, mas escolha de efeito de sentido, para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, 
escolhas de estratégias discursivas (Grifo do autor).

Assim, para melhor compreender o contexto de construção das reportagens é necessário realizar um 

movimento reflexivo mais denso, ou seja, cabe ao pesquisar no decurso de sua pesquisa, efetivamente, 

[...] fazer uma desmontagem do texto – da imprensa – a fim de desvelar os significados, as 
contradições e as diferenças de forma e de conteúdo [...] Essa desmontagem significa análise do 
processo e das condições de sua produção/construção, a partir dos discursos disponíveis [...] 
(BASTOS, 2002, p. 153).

Após findar a etapa de folhear os periódicos e de identificar as reportagens importantes para cada objeto de 

pesquisa, é necessário, então, organizar e categorizar não só as notícias localizadas, mas também os dados 

presentes nas mesmas. Para Zicman (1985), o processo de categorização das informações localizadas ocorre em 

dois momentos: primeiro o inventário, os elementos, e segundo a classificação, que seria a distribuição desses 

elementos em grupos análogos. O autor alerta, ainda, para a necessidade de o pesquisador definir suas categorias 

de análise conforme os objetivos de sua pesquisa.

Dependendo da quantidade de reportagens localizadas é importante, também, criar estratégias 

metodológicas que auxiliem a organizar e categorizar tais categorias. A construção de quadros, por exemplo, com 

as colunas edição, data, página, autor, título da reportagem e assunto tem contribuído em nossas pesquisas. São 

informações dispostas em um instrumento que nos permite visualizar a frequência com que as reportagens são 

veiculadas no jornal investigado; o local destinado para cada notícia; quem eram os sujeitos que as assinavam; 

quais as vinculações destes sujeitos com a temática e com o periódico, entre outras questões.

Como observado nesta seção, os diferentes aspectos dos jornais, seja a materialidade, a produção ou a 

circulação apresentam elementos importantes para as análises e, por isso, não devem ser desconsiderados ou 

apenas descritos, eles precisam ser explorados e considerados no decorrer das análises. A seguir, são apresentados 

exemplos de como o uso de jornais pode potencializar as pesquisas históricas educacionais. 

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



A potencialidade dos jornais para as pesquisas da História da Educação

A potencialidade do uso dos jornais como fontes nas pesquisas reside, principalmente, no fato de a 

imprensa, cotidianamente, registrar os embates na arena do poder (LUCA, 2015). Assim, as variadas percepções 

de um mesmo acontecimento registradas nesses impressos enriquecem as possibilidades de análise, uma vez que 

elas apresentam elementos que, muitas vezes, não estão presentes nos documentos oficiais salvaguardados. As 

articulações, intersecções e constantes enfrentamentos entre os dados encontrados nesses diferentes materiais 

permitem um olhar mais abrangente do objeto de estudo, assim como, ampliam o debate acerca do mesmo.

Nas investigações aqui apresentadas como exemplos, a presença ou ausência de notícias acerca dos objetos 

de estudo possibilitou distintas inferências em virtude de os jornais apresentarem informações que não existiam 

em outros materiais investigados. Vale destacar, desse modo, que além dos periódicos jornalísticos utilizaram-se 

outras tipologias de documentos.

No caso da pesquisa sobre o sistema de ensino público primário do Rio Grande do Sul (1913-1927), o uso 

dos jornais contribuiu significativamente para compreender melhor uma das ações efetivadas pelas autoridades 

do Estado na busca pela qualificação do mesmo. A missão pedagógica enviada ao Uruguai nos anos de 1913 e 

1914 inspirou e legitimou mudanças no cenário gaúcho, especialmente no que diz respeito a aspectos didático-

pedagógicos, da cultura material do ensino primário e na organização da formação de professores, bem como, 

colocou em circulação uma nova concepção para o ensino da leitura e da escrita através do uso da obra didática 

Queres Ler?. E várias informações dessa ação só foram esclarecidas a partir da leitura dos jornais da época, 

especificamente, A Federação e o Correio do Povo. 

A localização de 62 reportagens entre os anos de 1913 e 1917 referentes à missão de estudos possibilitou 

observar que a opção por essa estratégia esteve circunscrita aos anseios do Estado em uniformizar o ensino e 

qualificar o corpo docente das escolas públicas primárias. Além disso, mostrou um intenso debate acerca da 

deliberação do Estado, o qual não foi registrado nos documentos oficiais, e que esteve relacionado a uma 

contestação publicada no Correio do Povo pelo jornalista Léo d'Utra (Francisco Leonardo Truda) questionando os 

resultados imediatos da missão e o destino escolhido, o Uruguai. Na perspectiva do articulista, o que o Rio 

Grande do Sul precisava era de uma reforma radical que reestruturasse a instrução pública do Estado (A 

FEDERAÇÃO, 1913). 

Vale salientar, que a pesquisa nos jornais mencionados possibilitou constatar que ambos os impressos 

apresentaram um discurso em defesa de seus ideais, entretanto, A Federação o fez de forma mais ferrenha, sem 

poupar críticas e insultos ao Correio do Povo. A Federação, nesse caso, configurou-se como um legítimo defensor da 

estratégia adotada pelo seu partido (PRR) divulgando em 1913, principalmente, reportagens que informavam o 

andamento da missão educacional enviada ao país vizinho, que reforçavam as possíveis contribuições e/ou 

resultados da missão, assim como, a relevância de efetivação da viagem. Nas notícias do Correio do Povo, por sua 

vez, foi notório o discurso com posicionamento contrário à missão de estudos e, ainda, uma predominância de  

reportagens informativas, isto é, com dados a respeito do trabalho que estava sendo desenvolvido em 

Montevidéu no ano de 1913 (CORREIO DO POVO, 1914). 

Além das reportagens em defesa da estratégia adotada pelo Estado, também receberam visibilidade em A 

Federação e no Correio do Povo as notícias com as impressões dos professores e professoras que viajaram no ano de 

1913 e o desempenho de duas professoras que permaneceram em Montevidéu, financiadas pelo Estado, entre os 

anos de 1914 e 1917 para qualificação profissional. A publicação dessas reportagens demonstrou, especialmente 

por parte de A Federação, certa preocupação em anunciar os resultados da viagem e as impressões do grupo de 

professores referentes às visitas realizadas nas escolas primárias uruguaias. Como relataram as próprias 

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



autoridades gaúchas nessas notícias, a missão pedagógica possibilitou reafirmar a convicção defendida pelo 

Estado de que a educação no Rio Grande do Sul possuía elementos de uma instrução moderna, ou seja, não estava 

tão aquém de outros Estados brasileiros como os oposicionistas quiseram demonstrar.

Através das reportagens veiculadas no jornal A Federação também foi possível corroborar que modificações 
5

foram realizadas no ensino da matemática na Escola Complementar de Porto Alegre/RS , após a missão de 

estudos, de forma a torná-lo mais prático, sendo que a noção de dezena passaria a ser desenvolvida assim que a 
6

criança aprendesse o número 10 e que o 5º dom de Froebel  seria usado para facilitar o aprendizado da noção de 

quebrados (frações ordinárias). Vale salientar, que essas mudanças no sistema de ensino não foram registradas em 

nenhum outro documento analisado sendo, portanto, identificada somente pela pesquisa nos impressos 

jornalísticos. A repercussão nos jornais acerca da inclusão desses aspectos ao sistema de ensino do Rio Grande do 

Sul foi veiculada como pequenos detalhes que estavam sendo colocados em prática na Escola Complementar. O 

que, de certa forma, corroborou a imagem de que o Estado possuía uma instrução pública bem organizada e com 

aspectos modernos. 

Assim, pode-se dizer que, de forma geral, foi possível evidenciar a intenção das autoridades 

governamentais de noticiar por meio do órgão do seu partido, reportagens que demonstrassem a relevância da 

estratégia que estava sendo adotada para o progresso da instrução pública, e atrelado a isso, que deixassem 

transparecer o interesse das autoridades pela instrução pública, isto é, a preocupação e o investimento que estava 

sendo feito por parte do Estado para com este setor da administração pública. 

No que tange a pesquisa sobre o ensino rural, especialmente sobre a Escola Garibaldi, é importante 

mencionar que esta, de maneira mais ampla, tinha como intuito analisar a escola durante o período de atuação do 

professor José Rodeghiero (1928 – 1950). Esta instituição está situada na área rural do município de Pelotas (RS), 

aproximadamente 42 km do centro da cidade e localiza-se na Colônia Maciel, uma região colonizada no final do 

século XIX por imigrantes de origem italiana. Assim, é possível perceber na instituição escolar aspectos étnicos 

identitários (CASTRO, 2017).

A pesquisa mais ampla fez uso de outras fontes de pesquisa, as quais permitiram observar a cultura escolar 

da instituição de ensino, no entanto, era preciso compreender melhor a trajetória do professor na escola e na 

comunidade local, e por isso, a relevância da utilização dos jornais como fonte de pesquisa, uma vez que os 

documentos oficiais não apresentavam tais informações. Diante disso, a pesquisa nos jornais tornou-se 

fundamental para compreender, também, como a imprensa local da época estava noticiando, ou não, as escolas 

situadas no meio rural do município, assim como para compreender o papel do professor Rodeghiero na 

comunidade escolar. 

Assim, um dos primeiros pontos pesquisados nos jornais Diário Popular e A Opinião Pública foi 

especificamente: educação rural, as escolas rurais, a Escola Garibaldi e o professor. 

No que tange à educação rural e às escolas do interior do município de Pelotas/RS pode-se notar, nos dois 

periódicos, que a frequência das notícias sobre essas escolas do interior era menor se comparado com as urbanas e 

com os grupos escolares da cidade. Algumas inaugurações de escolas rurais eram noticiadas nas páginas dos 

jornais. Diferentemente das escolas localizadas no meio urbano, as quais constam com significativo número de 

5Criada no ano de 1906 e única instituição estatal responsável pela formação de professores no Estado de 1909 a 1927.
6Segundo Arce (2014), este dom era materializado pelo uso de um cubo dividido em 27 cubos que se dividiam em 21 cubos inteiros, três 
divididos em meios e três divididos em quartos. Por meio de diferentes exercícios a utilização deste material didático permitia trabalhar 
com a ideia de unidade e de partes, de cálculos - multiplicação e divisão-, de forma e de volume.
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reportagens. 

Quando se analisam fontes de pesquisa histórica, em alguns casos, o silêncio, o não dito ou, para o caso 

deste artigo, o não escrito, são importantes dados para problematizar as questões investigadas, pois não encontrar 

informações, por exemplo, também é um indicativo. Zicman (1985), nesse sentido, observa-se que em alguns 

casos a variável do silêncio se torna mais relevante do que a presença das notícias. Neste caso, é importante refletir, 

também, sobre a frequência de determinadas notícias e o porquê disso, por exemplo, o motivo das escolas rurais 

serem noticiadas em menor proporção do que as urbanas.

 Nesse contexto, o fato de encontrar um número maior de notícias sobre as escolas urbanas do que as rurais 

vai ao encontro da discussão existente à época sobre as diferentes instituições de ensino. Os discursos desse 

período valorizavam o modelo de ensino das escolas urbanas, reforçavam que a modalidade seriada seria melhor 

que as escolas rurais multisseriadas. Souza (1998) ressalta que as escolas rurais viviam à sombra das escolas 

urbanas, as quais eram consideradas templos do saber. 

É importante destacar que as escolas rurais noticiadas nos jornais estavam, algumas delas, situadas em áreas 

periféricas da cidade, bairros afastados do centro urbano, e não propriamente no interior do município. Essas 
7

escolas se configuravam como um meio termo  entre as urbanas e as rurais, sendo em alguns momentos 

denominadas de suburbanas. Essas instituições figuram em maior número nas páginas dos periódicos do que as 

escolas do meio rural especificamente, e em menor frequência do que as escolas urbanas. Desse modo, essas 

reflexões sugerem alguns questionamentos e inferências, dentre os quais se salienta que o lugar das escolas rurais 

na imprensa jornalística local, está ligado à própria concepção de educação da época e o lugar que as instituições 

escolares ocupavam frente às escolas urbanas. As escolas rurais multisseriadas eram consideradas de menor 
8

importância do que as escolas urbanas e isso era perceptível na publicação das matérias jornalísticas . A título de 

exemplo, abaixo está reproduzido o trecho da reportagem da inauguração de uma escola situada na zona 

periférica, nominada como rural. Ela era localizada em um bairro afastado no núcleo central da cidade na época e 

não propriamente em área rural. 

Nova escola municipal
Será solenemente inaugurada, domingo próximo, às 10 horas, a nova Escola Municipal 
“Ministro Fernando Osório” localizada interior do Bosque dos Eucalyptos, no caminho das três 
vendas.
[...] O ato inaugural terá a presença do sr. Dr. Augusto Simões Lopes, autoridades, representantes 
da imprensa, banda municipal, etc (DIÁRIO POPULAR, 38/08/1928, p. 02).

Ainda sobre essas escolas situadas em bairros da cidade há outra reportagem noticiando a exposição dos 

trabalhos manuais, constando no periódico as exposições de trabalhos manuais realizadas por diversos grupos 

escolares (DIÁRIO POPULAR, 05/12/1939, p.1). É significativo observar que são citadas nas matérias as 
9escolas D. Antônia, Ministro Fernando Osório e Jacob Brod como grupos escolares , entretanto, essas 

7É possível perceber nos aspectos da arquitetura escolar essa diferenciação entre as instituições escolares. Escolas do meio rural, urbano 
e as suburbanas.
8Ao analisar os jornais se percebe que a quantidade de notícias referentes as escolas urbanas é mais do que o dobro em relação as escolas 
rurais.
9Os grupos escolares surgiram primeiramente no estado de São Paulo, considerados como “templos do saber”, essas instituições 
escolares eram construções suntuosas, construídas para esse fim e seriam, na concepção da época, uma maneira de livrar o país do 
analfabetismo (SOUZA, 1998). As escolas isoladas, multisseriadas coexistiram com os grupos escolares. De acordo com Gil (2015), as 
escolas isoladas eram tidas como aquelas que iriam dar educação as populações rurais, pois os grupos escolares concentravam-se nos 
centros urbanos.
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10Sobre os grupos escolares rurais ver Weiduschadt e Castro (2017).
11Os Relatórios da Intendência Municipal eram produzidos anualmente pelo intendente municipal e se encontram salvaguardados na 
Bibliotheca Pública Pelotense e na Biblioteca Rio Grandense, Rio Grande/RS.

10
instituições eram escolas isoladas . O intendente municipal de Pelotas/RS, Augusto Simões Lopes, durante sua 

gestão de 1924 a 1928, utiliza a expressão “grupo escolar rural” para se referir as escolas isoladas no interior e o 

jornal reproduz esse termo. Weiduschadt e Castro (2017) consideram que a expressão “grupo escolar rural” era 

utilizada pelo intendente municipal de Pelotas para se referir as instituições situadas no meio rural propriamente, 

as suburbanas não eram assim nominadas. Entretanto, não eram todas as escolas rurais que recebiam essa 

denominação.

Nesse sentido, concorda-se com Luca (2015) quando a autora alerta que é necessário estar atento às 

condições de produção dos periódicos, do que foi escolhido e o que não foi e o porquê das escolhas. Neste caso, a 

denominação usada nas notícias para identificar as escolas pode representar tanto uma falta de clareza do 

periódico quanto à nomenclatura adequada à época, como também uma posição convergente à do intendente. 

Nesse sentido, Gil (2015) escreve que as escolas isoladas receberam uma variedade de denominações. Assim, em 

alguns momentos, encontra-se nos periódicos, assim como nos relatórios da intendência municipal, o uso da 

expressão grupo escolar rural.

A Escola Garibaldi, assim como as demais escolas rurais, não era muito noticiada nos periódicos analisados, 

uma vez que não foram encontradas reportagens sobre a instituição nem sobre a sua inauguração no ano de 1929.  

O único momento em que foi identificada uma notícia dessa instituição foi quando o jornal reproduziu o 
11

Relatório da Intendência Municipal  em uma matéria abordando a gestão do intendente Augusto Simões Lopes, a 

qual finalizava naquele ano (setembro de 1928) e citava as escolas que estavam sendo criadas na época.

Outra reportagem referente à escola foi a de uma solenidade ocorrida no espaço da instituição. Assim, a 

escola pesquisada é mencionada como o lugar onde foi realizada essa assembleia. Aqui se pode pensar na escola 

como um importante espaço para a comunidade, era utilizada para além das atividades de sala de aula. Nessa 

conjuntura, a escola representava uma conquista relevante para a população local.

Nas reportagens dos dois periódicos analisados encontram-se alguns discursos acerca do ensino rural. 

Dentre os elementos salientados, o mais recorrente é sobre a precariedade de escolas e do ensino nessas 

localidades, conforme ilustra a reportagem a seguir:

O professor rural
“– que nos pode dizer a este respeito? Indagamos. E o nosso amável entrevistados, que também 
é um estudioso dos nossos assuntos agrários, respondeu:
- Estou convencido que o único problema capaz de reerguer a indústria pelotense é dirigir quasi 
todas as providências administrativas no sentido de crear um meio econômico favorável ao 
desenvolvimento racional da agricultura destacando-se, entre as primeiras medidas, a que se 
refere ao ensino rural. São do Dr. Sud Menucci, ex-diretor do ensino do estado de São Paulo, 
estas palavras é indispensável nos convencermos de uma vez para sempre que o método até 
agora usado de mandar a roça o mestre da cidade, é um descalabro completo que se vai refletir 
imediatamente e diretamente sobre as fontes de produção do país.
- Como se poderia indicar esse importante trabalho de ruralizar a escola primária?
- Entendo que se conseguirá esse importante objetivo creando o professor rural e amparado 
largamente à agricultura. Através das colunas de sua folha, já tivemos a oportunidade de apontar 
as inumeráveis vantagens que adveriam para a nossa economia, si os cargos se subprefeito 
distritais fossem exercidos por profissionais em agronomia.
Não somente o ensino, mas também a lavoura e a administração ganhariam fortemente com a 
adoção dessa providência (DIÁRIO POPULAR, 09/10/1938, p. 8).
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Nesse momento, é válido refletir, ainda que brevemente, sobre o ruralismo pedagógico. Prado (2005) 

caracteriza-o como uma tendência de pensamento de alguns intelectuais, os quais formularam ideias que 

consistiam na busca de uma escola adaptada aos interesses e necessidades hegemônicas. Bresolin e Ecco (2008) 

escrevem que foi nos anos 1930 que o ruralismo pedagógico consolidou-se. De acordo com os autores, a escola 

nessa perspectiva ruralista “além de se preocupar com a ação educativa, com o trabalho cívico e a fixação do 

homem no campo, tinha também a incumbência de divulgar a ideologia oficial que circulava no meio intelectual 

brasileiro” (SÁ e SILVA, 2008, p. 67). O ruralismo pedagógico buscava “definir uma proposta de educação do 

trabalhador rural que tinha como fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo por meio da 

pedagogia” (BEZERRA, 2003, p. 11).

Neste sentido, esse movimento tinha por base o discurso de fixar o homem no campo através da educação 

e, pela presente pesquisa, pode-se observar esse discurso na imprensa jornalística no município de Pelotas. 

Outros exemplos reforçam como a questão foi abordada no município, a saber, no Diário Popular do ano de 1946 

há uma reportagem com o título: “Por que educar e não somente alfabetizar nas escolas rurais” e em 1947 há outra 

matéria intitulada “A semana ruralista e a educação rural”. Logo, nota-se, através dos jornais, que esta discussão 

acerca do ruralismo pedagógico estava presente no município de Pelotas.

A construção de prédios para escolas rurais era noticiada em alguns momentos, sobretudo no Diário 

Popular. Em linhas gerais, as notícias faziam referência à falta de escolas ou à inauguração de construções. Essas 

inaugurações demonstram que era necessário ampliar as escolas no interior e a carência dessas ainda era grande. 

Essas matérias mostram a população local “festejando” a escola. Também era recorrente nos periódicos algumas 

queixas dos prédios escolares. No jornal Diário Popular encontram-se reportagens do público reclamando da 

estrutura física dos edifícios, que as edificações precisavam ser melhoradas no sentido de serem mais amplos e  

higiênicos. Pode-se notar a partir das páginas dos jornais que a preocupação com a higiene dos espaços escolares 

aparecia com certa frequência. O higienismo era um assunto que estava em destaque nesse período, havia uma 

preocupação ou ao menos um discurso acerca desse tema e os prédios escolares deveriam atender a certos 

critérios higienistas (FARIA FILHO e VIDAL, 2000).

Sobre o ensino rural foi possível localizar informações sobre os salários dos professores, conforme a 

notícia: “precária a situação dos nossos professores rurais; Pleiteiam do prefeito Albuquerque Barros o aumento 

dos vencimentos. Recebem, mensalmente, 165$000” (DIÁRIO POPULAR, 24/06/1942 p. 8). Conforme o 

periódico, um dos motivos para a precariedade do ensino era o salário dos docentes.

Outra temática recorrente nos jornais diz respeito à época da Nacionalização do Ensino. As matérias 

versavam sobre o descumprimento da normativa da proibição do ensino em língua estrangeira, sobretudo em 

alemão. O município de Pelotas recebeu muitos imigrantes de diversas etnias, tais como alemã, pomerana, italiana, 

francesa, entre outras, nesse sentido, teve repercussão notícias nacionalistas do período do Estado Novo.

Há um espaço considerável de notícias sobre a Nacionalização do Ensino, como por exemplo, algumas 

escolas foram fechadas nessa época, sobretudo as escolas étnicas localizadas em áreas de imigração. Uma matéria 

interessante veiculada no ano de 1936 no Diário Popular trata sobre o ensino em língua estrangeira e a não aceitação 

da sua proibição, ressaltando que se fala estrangeiro nessas escolas porque o governo não instala escolas, o trecho 

do jornal, assim justifica: “[...] é, natural, facilmente compreensível que esses nossos patrícios se fossem 

desinteressando pelas coisas nossas [...]não é aceitável a proibição em língua estrangeira” (DIÁRIO POPULAR, 

25/06/1936, p. 1).

Nesse trecho é atribuído ao governo o fato desse não construir escolas em algumas localidades e dessa 

forma as comunidades mantinham suas próprias instituições de ensino ministrando o ensino em língua 
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estrangeira. No ano de 1938 há uma notícia abordando essa questão em todo o estado do Rio Grande do Sul, 

conforme a matéria estava sendo redigido um projeto de nacionalização do ensino para as escolas, principalmente 

as alemãs, italianas, polonesas e israelitas.

Ao longo do ano de 1938 foram localizadas reportagens sobre a necessidade e a importância de 

nacionalizar o ensino. A Nacionalização do Ensino teve forte impacto no estado do Rio Grande do Sul, 

sobretudo em regiões de colonização (CORSETTI et al, 2007). 

 Com o andamento da pesquisa nos jornais e o passar do tempo percebeu-se que os discursos a respeito da 

nacionalização passavam para a prática, ou seja, escolas foram fechadas por desrespeitar essas normativas 

nacionalizadoras.

Ainda sobre a Nacionalização do Ensino foram veiculadas notícias sobre as comemorações da Semana da 

Pátria no município de Pelotas e a participação das escolas nessas festividades. Para exemplificar citamos a notícia 

do ano de 1940, em que no programa de festas organizado para comemorar a Semana da Pátria há uma hora 

programada para, segundo o jornal, um “grande desfile de todas as escolas particulares, públicas e grupos” 

(DIÁRIO POPULAR, 01/09/1940 p. 2).

Em 1939 a notícia da Semana da Pátria especifica dizendo que todas as escolas rurais irão participar das 

festividades e que alguns alunos das escolas rurais de Pelotas irão participar das comemorações na capital do 

Estado, Porto Alegre (DIÁRIO POPULAR, 31/08/1939 p. 8).

A pesquisadora Luchese (2014) argumenta que nas comemorações cívicas a Semana da Pátria ganhou 

centralidade, no caso do estado do Rio Grande do Sul (RS) uma das mais importantes iniciativas foram as 

comemorações da Semana da Pátria na capital do Estado com a participação dos “coloninhos”. Conforme a 

autora, esses eram também chamados de “gauchinhos” sendo recebidos pelo governador do Estado. 

 No que tange aos outros dois periódicos pesquisados - A Federação e O Momento-, esses foram consultados 

com a finalidade específica de buscar informações sobre a Escola Garibaldi e o professor José Rodeghiero. Dessa 

forma, como as edições dos jornais são disponibilizadas online, pesquisou-se por palavras-chave e foram lidas 

somente as notícias encontradas. 

No periódico A Federação consta no ano de 1925, uma matéria jornalística na seção intitulada notícias do 

interior do Estado, tratando da visita do Intendente à Colônia Maciel. Segue a notícia: “Em direção a colônia 

Maciel, um dos mais populosos núcleos daquela circumscripçao, dirigiu-se o intendente, que lá fora tratar da 

localização de uma nova escola municipal” (A FEDERAÇÃO, 18/08/1925, p.?). Pelas datas, pode-se 

compreender que esta escola mencionada seja a escola pesquisada.

Nos periódicos A Federação e O Momento, há notícias sobre a atuação da “Sociedade Cooperativa 

Vitivinícola”. No periódico A Federação, em data de 25 de abril de 1935, noticia-se a chegada da caravana de 

vitivinicultores pelotenses à capital do Estado para uma reunião com o governador. Nessa reportagem, 

mencionam-se os nomes das pessoas envolvidas, sendo que o professor José Rodeghiero é citado, assim como o 

padre da igreja local, Jacob Lorenzet. Já a matéria do jornal O Momento, datada de 02 de maio de 1935, refere-se à 

visita desta caravana a Caxias do Sul com o objetivo de conhecer vinícolas e cantinas na Serra Gaúcha. Assim, é 

notável, através da reportagem na imprensa jornalística, o envolvimento tanto do professor quanto do padre local 

nesta sociedade.

Vale destacar desse modo, que a pesquisa nos jornais, especialmente no que tange à figura do professor, 

trouxe contribuições significativas ao desenvolvimento da pesquisa, uma vez que esses indícios não foram 

registrados nos documentos oficiais da época tampouco na escrituração escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo apresentar reflexões metodológicas acerca do uso de periódicos 

jornalísticos em pesquisas produzidas no campo da História da Educação, vinculadas à História Cultural. Para 

tanto, utilizou-se especialmente de duas pesquisas que tiveram os seguintes jornais analisados: Diário Popular, A 

Opinião Pública, A Federação, O Momento e Correio do Povo. 

As análises apresentadas evidenciaram que a opção pelos referidos jornais esteve circunscrita aos objetos 

de pesquisa investigados e que um estudo acerca da ideologia assumida por cada impresso, assim como, da 

materialidade, de aspectos editorais, entre outros, possibilitaram não só uma contextualização dos periódicos 

investigados, mas também e, principalmente, uma ampliação das análises propostas.

Com diferentes objetivos e de variados tamanhos, as reportagens veiculadas nos periódicos jornalísticos 

sobre o ensino público no Rio Grande do Sul e as instituições educativas rurais possibilitaram complementar 

outros materiais de pesquisa, apresentando novos dados e informações às pesquisas, bem como permitiram 

diferentes olhares à temática educacional.

Por fim, vale salientar a importância dos impressos jornalísticos para as investigações no campo da história 

da educação, pois como foi demonstrado ao longo deste artigo, os jornais apresentaram informações importantes 

sobre uma das estratégias adotadas pelo Estado para qualificar o sistema de ensino público no início do século 

XX, bem como, da Escola Garibaldi, das relações estabelecidas entre o professor e a comunidade, e ainda, 

possibilitou uma contextualização mais ampla sobre as escolas rurais em Pelotas. Logo, evidencia-se o quanto as 

pesquisas em jornais podem potencializar as diferentes investigações. 
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RESUMO

O estudo da História dos intelectuais contribui consideravelmente para a 
historiograa da educação. Neste contexto, este artigo analisa a conguração do 
ideário educacional nas reexões do professor sergipano Justiniano de Mello e 
Silva, com base em seus textos publicados no jornal Sete de Março entre os anos 
1888 e 1891. Enquanto intelectual Justiniano apresentava uma capacidade de 
transformar o que escrevia em algo digno de apreciação, ou seja, ele tinha em si o 
“poder de inuência”. Como integrante do âmbito educacional, ele expôs suas 
convicções sobre as transformações que ocorriam no processo de ensino e os 
impactos que estas implicavam.

Palavras-chave:  Intelectuais. Justiniano de Mello e Silva. Método Intuitivo.

ABSTRACT

The study of history of intellectuals contributes considerably to the historiography of 
education. In this sense, we describe in this article, the conguration of educational 
ideals in the reections of the Sergipe teacher Justiniano de Mello e Silva and 
published in the newspaper "Seven March" between the years 1888 and 1891. As an 
intellectual, Justiniano had an ability to turn what he wrote into something worthy of 
appreciation, that is, he had in himself the "power of inuence”. As a member of the 
educational eld, Justiniano de Mello e Silva exposed his reections to see the 
transformations that occurred and the impacts that implied in the teaching process.

Keywords: Intellectuals. Justiniano de Mello e Silva. Intuitive Method.
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INTRODUÇÃO

U
m intelectual é formado a partir de suas bases educacionais e convivência com outros, sejam eles 

familiares ou não. Para entendermos como pensou e agiu um intelectual em seu tempo necessitamos 

buscar, além do que foi escrito por ele, o contexto no qual estava inserido, ou seja, observar tanto o 

lado interno, quanto o externo do sujeito. Consideramos necessário debruçarmo-nos sobre a trajetória de vida de 

um intelectual analisando os principais papéis por ele desempenhados, tendo em vista o que este sujeito pensou e o 

que o levou a pensar sobre a temática.

Analisamos, então, as estruturas de sociabilidade, as quais podem ser entendidas como um espaço em que 

sujeitos discutem suas afinidades ideológicas, não deixando de lado as suas particularidades. De acordo com 

Sirinelli, as estruturas são compreendidas como redes que:

[...] secretam, na verdade, microclimas à sombra dos quais a atividade e o comportamento dos 
intelectuais envolvidos freqüentemente apresentam traços específicos. E, assim entendida, a 
palavra sociabilidade reveste-se, portanto de uma dupla acepção, ao mesmo tempo "redes" que 
estruturam e "microclima" que caracteriza um microcosmo intelectual particular. (2003, p. 252).

Ou seja, para entendermos o que um intelectual pensou, é necessário trabalharmos a partir da construção de 

suas ideias, como elas chegaram até ele, o ambiente social em que convivia, quais as formas de circulação das 

mesmas e, principalmente, como se constituiu esse intelectual.

Assim, delineamos alguns aspectos da vida de Justiniano de Mello e Silva a partir de sua carreira acadêmica e 

os círculos intelectuais e culturais frequentados por ele que o levaram a sua configuração como intelectual, a fim de 

refletirmos sobre o quanto este tipo de sujeito era participativo na cena pública.

JUSTINIANO DE MELLO E SILVA: REDATOR, POLÍTICO E PROFESSOR 
O professor Justiniano de Mello e Silva nasceu em 08 de Janeiro de 1853, em Divina Pastora, província de 

Sergipe, localizado no Nordeste brasileiro. Filho do advogado Félix José de Mello e Silva e Maria Alexandrina de 

Mello e Silva, deu início aos seus estudos ainda naquela província e concluiu em Pernambuco, onde formou-se em 

Direito pela “[...] Faculdade de Direito de Olinda, criada por Decreto Imperial em 11 de agosto de 1827.” 

(SANTOS, 2016, p. 17). Esta instituição foi um importante centro para a propagação das ideias no nordeste, onde 

nomes como Tobias Barreto, Silvio Romero, Castro Alves e Clovis Bevilaqua foram apenas algumas das 

personalidades de destaque naquele ambiente.

Figura 1 – Justiniano de Mello e Silva em foto do Museu Maçônico Paranaense

Fonte: Disponível em: <http://www.museumaconicoparanaense.com> Acesso em: 29 abr. 2015
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Neste contexto, Justiniano de Mello, ainda como aluno daquela academia e sob influência das ideias de 

Tobias Barreto, fundou e redigiu, em parceria com Silvio Romero, o jornal acadêmico literário A Crença. De 

acordo com Nascimento, o periódico circulou em 1870 e teve como colaboradores "[...] em prosa ou verso: Silvio 

Vasconcelos da Silveira Ramos, redator principal (que algum tempo depois passaria a assinar-se Silvio Romero), 

Justiniano de Melo e Silva, José Dantas da Silveira e Tobias Barreto de Meneses [...]" (NASCIMENTO, 1970, p. 

304), sendo o seu último número publicado em 30 de maio de 1870.
1No ano seguinte, regressou a Sergipe onde prestou concurso para cadeira  de Gramática e Tradução da 

2Língua Inglesa do Atheneu Sergipense e em 6 de Abril de 1872 tomou posse da mesma . Esta instituição foi uma 

casa que abrigou personagens significativos da elite cultural sergipana que contribuíram para história e educação 

de Sergipe. Além de lecionar no Atheneu, o professor estava inserido na comum atividade desempenhada pelos 
3lentes  do período: a de disseminar seus pensamentos e críticas nos jornais locais quanto às questões pedagógicas. 

Nesta perspectiva, 
Os lentes do Atheneu Sergipense se faziam presentes em constantes artigos publicados na 
imprensa local, disseminando suas ideias, tornando-se visíveis na sociedade. Ao assumirem 
funções fora daquela casa, em diferentes circuitos culturais, extrapolavam os limites da 
instituição com estratégias de intervenção na sociedade, tomando assento em cargos 
legislativos, dirigindo órgãos públicos e políticos. (ALVES, 2005, p. 19).

Exemplo da característica dos lentes do estabelecimento de ensino referido é a solicitação de Justiniano de 

Mello quanto à mudança de horário da sua aula. A discussão acerca do assunto perdurou por algumas reuniões da 

congregação da instituição gerando alguns embates entre o professor e outros lentes. Conforme a mesma autora,

A respeito do horário diário de funcionamento do Atheneu Sergipense em 1872, o lente de 
Inglês, Justiniano de Melo e Silva, encaminhou ofício à Presidência da Província solicitando a 
mudança de sua aula das nove da manhã para as quatro e meia da tarde. A resposta à questão foi 
de que o Presidente nada poderia resolver, uma vez que a Congregação do Atheneu Sergipense 
tinha a competência para tal. O embate desenrolou-se por mais duas reuniões, até que, posto em 
votação, a petição do professor foi aprovada com o "voto de qualidade" do Vice Diretor, o 
vigário José Luiz de Azevedo. Esse entrave temporal gerou artigos polêmicos na imprensa local 
[...] (ALVES, 2005, p. 127).

Este foi um dos impasses encontrados por Justiniano de Mello durante a sua breve passagem pelo Atheneu 

Sergipense. Ao pesquisarmos as atas de reuniões da Congregação dos lentes da instituição referida, percebemos a 

ausência do professor em alguns dos encontros. Em uma delas, a de 30 de abril de 1874, consta a leitura de um 

ofício no qual o professor justifica a sua ausência. A análise dos documentos nos permitiu notar que o nome do 

lente de Gramática e Tradução da Língua Inglesa apenas será mencionado 20 anos depois. 

Essa ausência se justifica pelo fato de que Justiniano de Mello foi para Rio Grande do Sul a fim de cuidar da 

sua saúde e, naquela província, redigiu dois jornais: “[...] O Artista, no qual se empenhou pela causa nacional ao 

lado do pernambucano Saldanha Marinho, e o Diário do Rio Grande – ambos na cidade de Rio Grande, a mais 

antiga da província, onde foi orador da loja maçônica União Constante.” O sergipano passou por Montevidéu e 

Buenos Aires, onde obteve o grau de doutor em Ciências Sociais pela Faculdade de Córdoba, na Argentina, 

regressando ao Rio de Janeiro em 1876. (CORRÊA, 2006, p. 115).

No mesmo ano o professor mudou-se para a recém-criada província do Paraná após ser convidado para 

1
 Cadeira, neste período, era sinônimo de titularidade de uma disciplina. (MARTINS, 2005).
2
 Cf. Jornal do Aracaju, 15 de maio de 1872.
3 Nesta época, lente significava mesmo que professor de determinada disciplina. (MARTINS, 2005).
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4atuar como Secretário do Governo de Adolpho Lamenha Lins . Este, por sua vez, também formado em Recife, 

durante a sua administração garantiu investimentos para a educação, sendo dois deles a reforma do Instituto 
5Paranaense  e a criação da Escola Normal (pela Lei n.º 456 de 12 de abril de 1876), ambos os cursos anexos ao 

Instituto de Preparatórios do Paraná, (CORREA, 2006).

No ano de 1876, Justiniano de Mello, fez parte do primeiro quadro de professores da Escola Normal, onde 

lecionou a cadeira de Pedagogia e a de Religião e Grammatica Philosofica da Lingua Portugueza do Instituto 

Paranaense. Nessas mesmas instituições, em 1884 assumiu o cargo de professor de Pedagogia theorica e prática, 

entre 18 de maio e 1º de junho de 1888 substituiu o lente de Philosofia e história e no ano de 1893 ocupou a cadeira 

de História Universal. Em 15 de Julho de 1896 foi aposentado de suas funções.

Na mesma província, Justiniano de Mello foi eleito Deputado Estadual em quatro legislaturas. A primeira 

delas foi em 1878, devido ao falecimento do deputado Lourenço Taborda Ribas de Andrade. Após uma nova 

eleição, o professor foi escolhido pelos conservadores e superou o seu concorrente, o liberal padre João Baptista 

Ferreira Bello, assumindo o cargo em 1879. Foi novamente eleito pelo mesmo partido em 1882 e 1889. Em 1891, 

concorreu com Manoel Correia de Freitas a vaga de deputado pelo Partido Operário, mesmo sendo recém-filiado 

ao partido, obteve resultado positivo, tomando posse do cargo por aquela agremiação. 

Durante as suas atuações na política e na educação do Paraná, Justiniano de Mello entrou para o meio 

jornalístico, fundando e redigindo periódicos ora de partidos políticos ora de seus amigos, os quais, por vezes, 

faziam parte de sua rede de difusão de ideias. Era a partir desses meios de comunicação que este literato 

propagava suas opiniões sobre o que estava posto na sociedade da época. Os seus pensamentos refletiram tanto 

sobre as questões políticas quanto sobre aspectos relacionados à educação, ao direito e à literatura e mesmo. 

Na qualidade de membro do Partido Conservador, fundou e redigiu o jornal 25 de Março em 1876. Em 1877 

publicou no O Paranaense e, em 1882, na Gazeta Paranaense e Jornal do Commercio. Justiniano de Mello foi o redator 

do periódico Sete de Março fundado em 1888 e pertencente ao partido conservador, além de contribuir para a 

Revista Azul (1893) e o Cenaculo (1895). Após vinte anos vivendo no Paraná, Justiniano de Mello regressou à sua 

terra natal, Sergipe, em 1896. Em Aracaju, voltou a lecionar no Atheneu Sergipense como lente de História 

Universal da Civilização. 

Justiniano de Mello era consistente em defender o seu pensamento e almejava inserir seus alunos naquilo 

que ele acreditava. Intelectual, professor, jornalista, poeta, filósofo, historiador, entre tantas outras características 

que poderíamos representá-lo, “[...] era tido como um gênio incompreendido [...]”, talvez por ele ter sido “[...] um 

grande conhecedor de línguas, sobretudo, das línguas mortas das civilisações antigas. Como historiador e 

sociólogo, seu método de exposição será baseado sobretudo na interpretação das raízes primitivas da 

linguagem.” (DANTAS, 1955, p. 258).

Em 1906, ainda em Sergipe, publicou a sua mais importante obra Nova luz sobre o passado, na qual assinou 

com o pseudônimo de A. Sergipe, sendo que estava dedicada ao seu “Amado Sergipe”. Justiniano de Mello ainda 

mudou-se para Minas Gerais e, em 1940, na cidade de Colatina, no Espírito Santo, faleceu aos 87 anos de idade.

4
 Adolpho Lamenha Lins nasceu no ano de 1845, na cidade do Recife, em Pernambuco e, no mesmo local, recebeu o título de 
bacharel em Leis (1867), o equivalente ao de Direito. Foi presidente das Províncias do Piauí (1874) e do Paraná (1875). 
(POLINARSKI, 2008)

5 Em seguida, ficou conhecido como Liceu Paranaense e, devido a reforma de ensino em 1900, denominou-se Ginásio 
Paranaense. (RESENDE, 2007).
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JUSTINIANO DE MELLO E SILVA ENTRE AS "ESTRUTURAS DE SOCIABILIDADE"

Justiniano de Mello, em sua atuação como redator de jornais, demonstrava uma personalidade polemista, 

pois não se sentia intimidado em atacar nomes já conhecidos na política do período (CORRÊA, 2006). Neste 

contexto, aliou-se a grupos que defendiam um mesmo posicionamento ideológico, cujos integrantes estavam 

determinados a alcançar o mesmo objetivo, apesar de, em certos momentos, suas empatias também divergirem. 

Esse conjunto de ações é determinante para o processo de solidificação das “estruturas de sociabilidade”, onde 

os agentes que a compõem detêm de certo poder de influência. Influência esta que é disseminada tanto no grupo, 

quanto no restante da sociedade.

Levando em consideração a participação de Justiniano de Mello nos jornais, entendemos que o intelectual 

fazia parte de uma “rede”, ou seja, o grupo em que ele estava inserido, porém, não sujeitava a sua redação aos 

modos desta rede, isto é, não se afastava do seu “microclima”. Como pertencente a um grupo de letrados, o 

intelectual passou por outros âmbitos além do acadêmico, sendo um deles o político. Ao assumir o cargo de 

secretário do governo do Paraná, Justiniano de Mello foi cumprimentado pelo jornal A Fraternidade, o qual o 

desejou ao “distincto sergipano” que tivesse a “ocasião de revelar seus dotes intellectuaes [...] nas funções de seu 

cargo administrativo [...]” (Aracaju, 24 de fevereiro de 1876). E assim ocorreu, pois em março de 1877 o professor 

foi homenageado, juntamente com Adolpho Lamenha Lins, pelos serviços prestados. Como consta no 

Dezenove de Dezembro:

Vos saudamos como um dos homens que tem dedicado seus melhores dias aos interesses do 
povo e a instrucção da mocidade [...] Vós sois um dos homens que tem contribuído muito para o 
progresso e civilização, palavras que pela sua universalidade, pela sua indeterminação, pela 
vontade que confusamente envolvem; agradam, lisongeam, enthusiasmam, electrisam. (n. 1788 
de 7 de 1877, p. 3).

Estas palavras foram veiculadas, também, em jornais filiados ao partido que ele apoiava e, enquanto 

pertencente do mesmo, Justiniano de Mello defendeu o projeto idealizado por Tertuliano Teixeira de Freitas, que 

prescrevia a criação de um desses periódicos para publicar as ideias do partido. Em reunião conservadora, o 

sergipano proferiu o seguinte discurso:

[...] a politica precisa de uma propaganda activa, que não só attraia ao grêmio dos partidos novos 
sectários, como que mantenha accêsa a chamma das dedicações, e concite as energias 
adormecidas. [...] todas as agregações partidárias, quando colocadas nas posições officiaes, 
esquecerem rapidamente os deveres que as ligas á opinião publica, sempre indagadora e 
exigente. [...] a imprensa tem a incomparavel virtude de aproximar os espíritos, de estabelecer a 
harmonia e a mais salutar uniformidade entre os propugnadores da mesma doutrina. [...] as 
administrações conservadoras tem o direito de exigir de seus co-religionarios a defesa dos actos 
que as recommendem. [...] agora mais que nunca tornava-se urgente a creação de orgão 
conservador; pois a folha que publica o expediente do governo havia cortado com o jornal 
liberal toda a discussão. [...] a proposta do Sr Dr. Tertuliano, apoiada por todos os 
correligionários presentes, tinha a mais alta significação no presente, pois inaugurava uma nova 
phase de salutar agitação para o grande partido em cujas fileira milita. (DEZENOVE DE 
DEZEMBRO, n. 1845 de 29 de setembro de 1877, p. 4).

A partir do seu posicionamento, Justiniano de Mello foi escolhido por Tertuliano Teixeira de Freitas para 

ser o redator do jornal responsável por defender as ideias conservadoras. Ao exercer o cargo de redator, ele 

conseguiu, de maneira mais significativa, propagar as suas considerações acerca do contexto do período e suas 

defesas quanto aos ataques proferidos pelos seus oponentes. 
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Porém, alguns anos mais tarde, devido ao seu descontentamento com as medidas tomadas pelo corpo 

diretivo do partido em que era membro – o conservador – Justiniano de Mello findou a ligação com o mesmo. Ele 

não queria ter “apenas representado os interesses dos chefes” do seu partido, “sem fazer cabedal de 
6espontaneidade generosa com quem foi suffragado” o seu nome por meio dos eleitores . Frente a essas 

circunstâncias, o político divulgou uma nota sobre o seu distanciamento com o seguinte esclarecimento:

Tendo immolado os melhores dias de minha vida, a minha mocidade e o meu repouso, nas aras da 
politica militante, comprehende-se que continuarei ligado pela religião da memoria aos interesses e 
principios pelos quaes pugnei outr'ora com honra e dedicação.
Não vou, porem, dormir o somno do egoismo. Na imprensa neutra elevarei sempre a voz em 
defeza dos direitos populares; e ahi talvez possa ser mais util á uma Assemblèa facciosa, sempre 
dominada pelos preconceitos partidarios, e que poderá mais uma vez supprimir a liberdade da 
critica e discussão. (SILVA, 1883, p. 4).

Mesmo antes desta nota de esclarecimento, um eleitor fez elogios por ele não querer pertencer a qualquer 

partido, porque “[...] é justamente com essa declaração que elle salva a bandeira dos principios sãos, é nessa 

declaração que está todo o seu desinteresse e ao mesmo tempo todo o seu amor pela causa da patria e do 
7

contribuinte” . 

Por consequência dos processos contra ele, a sua demissão na Escola Normal e Instituto Paranaense foi 

inevitável. Pouco tempo após o ocorrido, Justiniano de Mello se ofereceu para lecionar, gratuitamente, em 

qualquer disciplina no Instituto Paranaense e na Escola Normal. Segundo ele, a estes estabelecimentos sempre 

esteve ligado o seu “mais vivo interesse, tendo n'elles servido por annos na qualidade de professor de grammatica 

philosofica e pedagogia”. Por isso, pronunciou-se:

[...] vou pôr á disposição [...] os meus serviços gratuitos para leccionar qualquer das disciplinas 
dos indicados cursos em que essa Presidencia me possa julgar habilitado. Assim manifesto o 
desejo de ser util á causa da instrucção publica, da qual V. Ex. tem sido indefesso propugnador, e 
á mocidade, a quem consagrei desde a idade de desoito annos as contenções de meu espirito e as 
poucas luzes adquiridas no traquejo das lettras. (SILVA, 1884, p. 3).

Em resposta, no expediente da presidência de 19 de abril de 1884, Luiz Alves Leite e Oliveira Bello, então 

administrador da província, aceitou o pedido e o nomeou como lente remunerado da cadeira de pedagogia theorica e 

pratica. Isto nos chama a atenção porque demonstra que Justiniano de Mello buscava estar a serviço da educação 

escolar. Prova disso é a presença de alguns anúncios em que o mesmo se apresenta como professor particular. 

Além disso, foi possível perceber outros anúncios promovendo seus serviços, como de advogado. Os anúncios 

estão presentes em mais de uma edição dos jornais. No que consta do primeiro, foi publicado nos números 58, 59, 

60, 61, 62, 67, 68, 71 e 77 do periódico Sete de Março, equivalentes ao ano de 1889. Quanto ao segundo, ele aparece 

nos números 113 e 114 do jornal O Paranaense em 1880. 

Diante desses fatos, percebemos, mesmo que em caráter preliminar, alguns traços da maneira de pensar de 

Justiniano de Mello e como ele expressava este pensamento, o qual era comumente ligado a aspectos jurídicos. 

Sua postura incisiva gerou tanto desavenças, evidenciadas em processos – que foram descritos em colunas de 

jornais –, quanto apreços, que suscitaram em cerimônias e elogios declarados nos periódicos. Devemos levar em 

consideração que:

6 SILVA, Justiniano de Mello e. In: JORNAL DO COMMERCIO. 14 de dezembro de 1883, n. 23.
7 Cf. Jornal do Commercio, 22 de setembro de 1883.
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O intelectual não tarda a posicionar-se contra a política e suas instituições. Ora aspira a uma 
organização apolítica da sociedade, ora um desenvolvimento econômico capaz, por si só, de 
criar estruturas políticas necessárias, ou ainda a um processo de acumulação, do qual as 
instâncias políticas seriam apenas a manifestação e o instrumento. Assim, sempre ressurge a 
tentação de uma recusa radical do político, por outro lado, a conivência entre o conhecimento e 
a ação significa que nada escapa ao plano político, e que a realidade é, já de início, totalmente 
política. (PÉCAUT, 1990, p. 7). 

Nesta perspectiva, o intelectual está presente em tais embates como forma de manifestar as suas reflexões. 

O conhecimento por ele defendido e veiculado elabora uma nova representação de política e pensamento para o 

meio social, pois o próprio ato de sua elaboração já é uma ação politizadora à medida que interfere na vida dos 

sujeitos, sobretudo, na sua realidade. 

IDEÁRIO EDUCACIONAL DE JUSTINIANO DE MELLO E SILVA
Como fruto do seu posicionamento, Justiniano fez parte da comissão que elaborou o Regulamento da 

Instrução Pública do Estado do Paraná, sob o Decreto n° 31 de 29 de janeiro de 1890. Esta foi a primeira 

prescrição legal da educação instituída no início da República no Paraná.

O Regulamento frisou que a organização do ensino primário estabelecer-se-ia em dois graus. O 
primeiro, de caráter elementar, tornaria obrigatório o ensino das matérias de instrução moral e 
cívica; de leitura e escrita; de noções gerais e práticas de gramática portuguesa; de elementos de 
aritmética, com o sistema métrico; de desenho, com aplicação à indústria e às artes; e de prendas 
domésticas, nas escolas destinadas às meninas. O segundo, de caráter complementar, além do 
ensino das disciplinas mencionadas de maneira mais aprofundada, abordar-se-iam as matérias 
de Aritmética aplicada; os elementos do cálculo algébrico e da geometria; as regras da 
contabilidade usual e a escrituração mercantil; as noções de ciências físicas e naturais com 
aplicação à agricultura, às artes e à indústria; o desenho geométrico e de ornamento; e a 
geografia industrial e comercial. (MELO E MACHADO, 2010, p. 249).

Justiniano de Mello escreveu em média 60 artigos em jornais e, entre estes, existiram alguns sobre a 

educação escolar a qual também direcionava a formação do homem como sujeito em sociedade. Estes eram 

divididos, por exemplo, em seções intituladas Educação, Pedagogia e Instrucção. Podemos ver alguns destes escritos 

apresentados no quadro 1.

Quadro 1 – Artigos de Justiniano de Mello e Silva publicados no jornal Sete de Março
TÍTULO SEÇÃO EDIÇÃO DATA 

Cu ltu ra  d o s  s e n tid o s :  a )  O  ta c to ,  b )  O  
p a lad ar 

Ed u c a ç ão  7 06/06/1888 

Cu ltu ra  d o  s e n tid o s : c )  O  o lf a c to , d )  
O  o u v id o  

Ed u c a ç ão  8 13/06/1888 

Cu ltu ra  d o s  s e n tid o s :  e )  A v is ta  Ed u c a ç ão  9 20/06/1888 
O  e s p irito  d o s  p ro c e s s o s  p e d ag o g ic o s  

( d ad o s  g e ra e s )  
Pe d ag o g ia  56 18/03/1889 

Co e d u c a ç ão  d o s  s e xo s  Ed u c a ç ão  88 28/12/1889 
Did ac tic a  d a  Arith m e tic a  Pe d ag o g ia  90 11/01/1890 

Did ac tic a  d a  lin g u a  m ate rn a  Pe d ag o g ia  94 08/02/1890 
A m o ra l e  a  in f an c ia  I Ed u c a ç ão  99 15/03/1890 
A m o ra l e  a  in f an c ia  II Ed u c a ç ão  100 22/03/1890 

O  e n s in o  e  o s  s y s te m as  d e  d iv is ão  
e s c o la r 

Pe d ag o g ia  104 26/04/1890 

Sy s te m a  in d iv id u a l Pe d ag o g ia  105 03/05/1890 
Sy s te m a  s im u ltan e o  Pe d ag o g ia  106 10/05/1890 

Sy s te m a  m u tu o  Pe d ag o g ia  109 31/05/1890 
Sy s te m a  m ixto  Pe d ag o g ia  110 07/06/1890 

Id e ia s  c o n c re ta s  Ed u c a ç ão  111 14/06/1890 
Id e ia s  ab s tra c ta s  Ed u c a ç ão  112 21/06/1890 

Me th o d o  in tu itiv o  I In s tru c ç ão  119 09/08/1890 
Me th o d o  in tu itiv o  II In s tru c ç ão  120 15/08/1890 
Me th o d o  in tu itiv o  III In s tru c ç ão  121 23/08/1890 

 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores com base nos periódicos 
encontrados na Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 

<http://bndigital.bn.br/>
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Ao verificarmos os artigos do regulamento e relacionarmos aos textos de Justiniano de Mello, percebemos 

temáticas semelhantes às discutidas em suas publicações do periódico mencionado. Entre elas, destacamos a 

moral na infância, a aprendizagem da gramática, o ensino da aritmética, a escola para o sexo masculino e feminino 

e o método intuitivo.

No decreto, o ensino da moral é determinado como obrigatório (Art. 13, parágrafo 1º) e superior às outras 

disciplinas. Como descrito em seu artigo 14:

O ensino da moral é destinado a completar, consolidar e enobrecer todos os outros ensinos da 
escola. O professor não se proporá doutrinar uma moral theorica, como si os alumnos 
desconhecessem a noção preliminar do bem e do mal; mas deverá incutir no espirito das crianças 
essas noções essenciaes de moralidade humana, communs a todas as doutrinas e necessarias a 
todos os homens civilisados. E' interdicta a discussão sobre seitas ou dogmas religiosos, e 
recommendada a maior attenção ao desenvolvimento moral dos meninos, de modo a formar e 
aperfeiçoar o caracter de cada um. (PARANÁ, 1890, p.42-43).

A educação moral sem doutrinas, deixando o menino livre para o desenvolvimento do caráter, este que “[...] 

retrata o maior gráo imaginavel de belleza moral.” (SILVA, 1890c, p. 2). Em seus artigos intitulados “A moral e a 

infância I” e “A moral e a infância II”, publicados em 15 e 22 de março de 1890, respectivamente, no jornal Sete de 

Março, Justiniano de Mello discorre sobre o aperfeiçoamento do caráter na infância. Para ele, 

A lucta não é para o caracter uma ceifa de successos, nem uma viagem de experiencia: é sim, uma 
medicina em que é força utilisar os venenos, mas em proveito da saude em detrimento da morte. 
A vontade ahi se ostenta como um ser que não està sujeito à lei da degenerescencia nem das 
metamorphoses. E' um eu, que imita a profundeza e a immutabilidade do espaço, percorrido em 
todos os sentidos pelas correntes electricas, sulcado pelas chammas, illuminado pelas 
constellações, mas imponente e magestoso como a epopéa do destino e o hymno sonoro da 
creação. (SILVA, 1890c, p. 2).

É saber o que faz mal para o desenvolvimento do bom caráter em função de produzir o que é benéfico para o 

mesmo. Se existe algo para a preservação da “invasão das epidemias moraes”, Justiniano de Mello diz que “[...] 

deve ser o trabalho, o trabalho independente e sábio, este que a necessidade reclama, mas que tambem a moral 

aconselha, como um balsamo para as chagas incuraveis, e um cordial nas syncopes do espirito.” (SILVA, 1890c, p. 

2).

Leitura, escrita e noções gerais e prática da gramática portuguesa tornaram-se obrigatórias no regulamento 

(Art. 13, parágrafos 2º e 3º). No que consta desse ensino, o professor sergipano ressalta que para aprender a 

gramática, é necessário o entendimento prévio dos vocábulos. Em seu texto “Didactica da língua materna”, 

divulgado em 8 de fevereiro de 1890, ele explicita maneiras de se ensinar a gramática a partir do que a criança já 

conhece, assemelhando-se aos usos reais do que é aprendido. Para o intelectual, a gramática é “[...] a arte de 

coordenar as palavras para urdir o discurso [...]”. Antes de indicar as regras das expressões, é imprescindível 

apresentar o emprego delas para que a criança perceba a associação entre a prática e a teoria. Diante disso, 

O estudo da lingua materna consiste na facilidade proporcionada as jovens inteligencias de 
exprimire-a-se correctamente sobre qualquer facto ou circunstancia da vida. Semelhante 
vantagem resulta de um habito, sabiamente conduzido: é um produto da intelligencia antes que 
uma creação da regra. Mas para que ella não se converta em pura exterioridade, convem affeiçoa-
la aos usos reaes, e não á declamação ôca e esteril, de que abusa o pedantismo. A intuição serà aqui 
tambem o nervo do ensino, a força que assimile a forma a substancia. (SILVA, 1890b, p. 2).

Para que o ensino da gramática não se torne fatigante, Justiniano de Mello indica que suscite no aluno a 
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invenção, conduzindo-o a construir uma gramática pessoal em que o papel do professor seja intervir para apontar os 

erros e corrigi-los. Assim, as regras são aprendidas de uma maneira em que a criança participa e passa a 

compreender as construções e os usos das mesmas, tomando o gosto pela leitura e escrita. 

Semelhante ao ensino da gramática está o da aritmética, também assinalado como obrigatório nas escolas. 

Outrossim, o estudo da aritmética é considerado pelos alunos, de acordo com Justiniano de Mello, como 

“repugnante”. “Emquanto disputa-se sobre as vantagens do methodo mecanico, ou do methodo racional, 

arithimetica vae espalhando tedios e modôrras, e creando novos inimigos irreconciliaveis.”. Este sentimento 

prevalece quando sustentam a ideia de que o estudo das matemáticas serem pouco úteis à infância, pois elas “[...] 

crestam e destróem a flor da imaginação, e só exercem o mechanismo da intelligencia.” (SILVA, 1890a, p. 2). 

Para evitar este sentimento, assim como o estudo da gramática, o autor propõe que:

[...] o melhor meio de vencer a repugnancia que muitos estudantes experimentam pela 
arithimetica, é de fazer-lhe sentir praticamente a necessidade dessa sciencia. Primeiro que tudo, 
deve-se reclamar um preceptor que conheça profundamente a materia; depois, que elle aprenda a 
sciencia de fazer-se pequeno com os pequenos, simples com os simples [...]. (SILVA, 1890a, p. 2)

É, assim como a gramática, apresentar a aplicabilidade da aritmética no cotidiano do indivíduo. Para que isso 

ocorra, como o autor indica, aquele que ensina deve ter um conhecimento profundo sobre as matemáticas.

Outro ponto a ser destacado é em relação a educação de meninos e meninas em um mesmo ambiente. No 

artigo 32 do decreto n° 31, de 29 de janeiro de 1890, foi definido:

Sempre que fôr impossível a creação de duas escolas, para cada sexo, em qualquer localidade, será 
instituída uma cadeira de ensino promiscuo, regida por preceptora.
Nestas escolas só poderão matricular-se, até a idade de 10 annos, os alumnos do sexo masculino. 
Serão segregados e collocados em bancos separados, os meninos e as meninas, reunindo-se 
apenas por occasião do exercicio ou lição de classe, presididos pelo preceptor. (PARANÁ, 1890, 
p. 45).

Posto isso, a separação era atribuída para o respeito às diferenças. Em seu artigo “Coeducação dos sexos”, 

publicado em 28 de dezembro de 1889, Justiniano de Mello defende essa prerrogativa de maneira semelhante ao 

escrito no decreto. Para ele, era “[...] conveniente que os meninos e as meninas não occupem os mesmos bancos, 

antes sejam rigorasamente seggregados na mesma sala.”. De acordo com o professor, 

Não é que deva causar cuidado a intimidade entre os dous sexos: a causa da separação reside nessa 
mutualidade de sentimentos que tanto melhor se exerce entre meninos e meninas, quanto maior é 
o respeito e a deferencea que presidem as relações entre os dous sexos. Ora, uma convivialidade 
muito estreita igualisa de tal modo os individuos, que as proprias nuances do caracter e da 
educação insensivelmente se apagam. (SILVA, 1889, p. 2).

Essa mutualidade de sentimentos que o autor fala refere-se ao instinto de ensinar por parte da mulher, a qual, 

segundo ele, transparece a imagem de família, pois traz em si os cuidados de uma mãe. Esse valor é dado porque a 

educação escolar deveria preparar para vida em família e na sociedade. Conforme o mesmo autor, 

A educação commum deve exercer influencia benefica sobre o caracter de um e de outro sexo: 
desse contacto quotidiano deve resultar um commercio de sympathias de todo ponto util como 
preparatorio para a vida real. O que as mulheres lucram em vontade, os homens angariam em 
sentimento. 
Se da coeducação dos sexos derivam-se vantagens, que mais tarde repercutem sobre a vida da 
familia, faz brotar essa delicadeza e esse respeito, que tão em desaccôrdo se mostram com os 
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habitos grosseiros de uma grande parte da população dos paizes civilisados, não menos 
notavelmente se assignada o papel da mulher na instrucção da mocidade. (SILVA, 1889, p. 2).

Diante disso, a superioridade feminina está presente, segundo Justiniano de Mello, nos âmbitos da escola e 

da família devido a seus cuidados maternais, instigando o respeito entre os indivíduos e benefícios para o caráter de 

ambos. Não é que a mulher levará a educação que é feita em casa para a escola, mas “[...] se queremos approximar 

os dous elos extremos da cadêa do ensino, - a mãe e o preceptor, que recebe estipendio, - invistamos a mulher de 

tão bello e util ministerio e façamos da escola um prolongamento da vida da familia.” (SILVA, 1889, p. 2).

O autor não desmerece a instrução realizada pelos homens e sim valoriza a feita pelas professoras. 

Consoante Justiniano de Mello, 

Bem que a instrucção dos professores primarios do sexo masculino tenha merecido maior 
solicitude do Estado e dos poderes locaes, a instrucção ministrada pelas preceptoras revela-se, 
em geral, mais extensa e proficua nos seus resultados. A nossa experiencia pessoal convenceu-
nos de que no Brazil, pelo menos as mulheres são mais do que os homens capases de nutridos e 
bem combinados esforços para adquirir um certo cabedal de conhecimentos praticos, e exercer 
maior influencia nos destinos escolares da infancia. (SILVA, 1889, p. 2).

Os cuidados oferecidos por elas, juntamente com empenho para desenvolver atividade com os pupilos, são 

mais significativos do que os realizados pelos indivíduos do sexo masculino, pois as mulheres conseguem 

desempenhar maior influência nas crianças para o progresso escolar. Entretanto, Justiniano de Mello faz uma 

ressalva: independentemente do nível escolar das mães, nada pode substituir a educação feita por elas. “Esse 

thesouro de heroismo e de ternura que a mulher prodigalisa na educação de seus filhos, não será jamais 

transportado para as escolas, nem estará ao alcance da mão do mestre mercenario.” (SILVA, 1889, p. 2).

Quanto ao método intuitivo, sua aplicação nas escolas foi definida no artigo 50 do Regulamento da 

Instrução Pública de 1890 do Estado do Paraná. Como a mesma dita: “Adotar-se-á o methodo intuitivo, fundado 

no conhecimento directo das cousas. Os professores organisarão museus escolares, com as plantas e mineraes da 

região, pondo para isto em contribuição a curiosidade e diligencia das creanças.” (PARANÁ, 1890, p. 48). Este 

método levava em consideração a aproximação dos alunos a objetos concretos alicerçados nos sentidos para a 

organização de conceitos. Ele considerava a “[...] criança como um inventor, ao qual devem ser permittidas 

algumas tentativas frustaneas, e tambem toda a liberdade na experimentação dos processos, e no emprego das 

concepções.” (SILVA, 1890d, p. 1).

Justiniano de Mello em seus artigos “Methodo Intuitivo I”, “Methodo Intuitivo II” e “Methodo Intuitivo 

III”, publicados no jornal Sete de março em 9, 15 e 23 de agosto de 1890 respectivamente, discute as características 

desse método, bem como traz críticas aos compêndios que delineiam lições para motivar a intuição. Segundo ele,

Esses manuaes e compendios, em que são expostas systematicamente as tantas formas de auxiliar 
a intuição, bem pouco vai ortêm aos olhos de um criterioso educador. Aliás a maneira por que se 
pretende inculcar os conhecimentos pela vista dos objectos, é a origem de um sem numero de 
erros grosseiros, de falsas noções e preconceitos, que se radicam no espirito, e atormentam o 
homem durante a vida inteira. Semelhante systema suppõe que as noções concretas são 
reductiveis a noções mais simples, mais claras, mais accessiveis ao entendimento infantil; que, 
para exercitar as faculdades escolares não se faz de mister o emprego da abstracção, bastando 
para tanto a simples representação das cousas, cuja decomposição analytica se impõe 
naturalmente á percepção por via intuitiva. Bastará expôr semelhante persuasão, para que se veja 
quanto è ella destituida de fundamento. (SILVA, 1890e, p. 2).

Para Justiniano de Mello, utilizar compêndios com prerrogativas para inculcar a intuição era uma tarefa 
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superficial para a aprendizagem da criança. Eles serviam de auxílio na aprendizagem, mas não deveriam ser o 

alicerce para a instrução escolar infantil. A curiosidade infantil, o interesse pelas coisas, deveria partir da criança de 

maneira involuntária e o professor, juntamente com o livro, partiria dessa condição para facilitar o entendimento 

da criança quanto ao que era visto e sentido.

O método e o livro não conseguiriam, por si só, ocasionar a eficácia se o professor não fosse zeloso e 

perseverante com aquilo que ensinava. Além disso, a criança não aprende sozinha. É necessário guiá-la e não 

submetê-la a atividades monótonas e pouco úteis às experiências reais, mas direcioná-la àquelas que tenham 

utilidades na aprendizagem escolar e em sua vida. Para Justiniano de Mello,

Na pedagogia, não há methodos, ha somente um methodo, que è a alma de todo ensino calcado 
sobre a observação; que aviventa todos os processos postos em contribuição pelo mestre. Trata-
se hoje de desenvolver a face positiva da instrucção, de não precipitar a marcha dos estudos, de 
usar de sobriedade, principalmente no começo da educação, de provocar, de excitar a curiosidade 
infantil, de associar a todo trabalho escolar um fim de utilidade evidente. Entende-se por 
instrucção elementar essa bagagem que todos os homens podem utilisar em quasquer 
circumstancias da vida real. (SILVA, 1890f, p. 2).

Esse modo de educar estava em face da dupla missão da Pedagogia que, para o autor era:

[...] educar as mediocridades, facilitando os conhecimentos indispensaveis a todas as profissões, 
sob uma forma pratica, por intermedio da applicação; e formar os grandes espíritos, ou cultivar as 
faculdades dominantes, que se deixarem observar durante o tyrocinio da escola. A experiencia 
diz-nos que todos os homens possuem uma faculdade susceptivel de maior desenvolvimento, de 
cultura mais vasta e aprimorada. Entretanto, a organisação do ensino superior é a prova da maior 
ignorancia nesse particular. (SILVA, 1890f, p. 2).

Isto significa dizer que cabe a pedagogia ensinar a partir das coisas comuns que serão utilizadas por todos os 

indivíduos independentemente da profissão e, também, despertar em cada um a sua particularidade que levará a 

escolha da sua profissão. Com a sistematização nas provas para o ensino superior, o sujeito, ao escolher 

determinada profissão, perceberá que nelas haverá uma série de conhecimentos não utilizáveis em sua carreira. 

“Assim, um talento mathematico tem muitas vezes de esbarrar diante de exame de historia e não poderá consagrar-

se a profissão consoante a sua capacidade.” Por isso, o método intuitivo carrega em si o principio de que em 

qualquer matéria do programa de ensino “[...] se prescinda, quanto possivel, dos livros, das noções complexas, 

fazendo-se preceder a regra pelo exemplo, a theoria pela applicação, o abstracto pelo concreto.” (SILVA, 1890f, p. 

2).

Diante das discussões realizadas por Justiniano de Mello no jornal Sete de Março, podemos afirmar que o 

intelectual, como parte da comissão, contribuiu com as suas palavras para lançar certas atribuições presentes no 

Regulamento da Instrução Pública do Paraná de 1890. Ele não estava sozinho na criação do decreto, mas fez parte 

da construção do mesmo, ou seja, há a existência traços daquilo que ele almejava ser vital para a instrução escolar.

Mesmo depois da publicação desta prescrição legal, o professor argumentou em seus escritos sobre as 

temáticas referentes ao método intuitivo e ao que era proposto na norma. De todos os textos de Justiniano de 

Mello, aqueles que estavam relacionados às prerrogativas do método intuitivo prevaleceram. Em grande parte dos 

seus textos, ele não fazia menção ao método e nem o defendia explicitamente, mas perante o que apontamos, suas 

produções estavam voltadas para os benefícios do mesmo. Fortalecemos esse pensamento com base em ata da 

congregação dos lentes da escola normal e ginásio paranaense escrita e assinada por ele em 27 de agosto de 1891 

enquanto diretor geral da instrução pública.
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Aos vinte e sete dias do mez de Agosto de mil oitocentos e noventa e um, no Edificio da Eschola 
Normal, reunidos diversos professores da Capital, candidatos do Magisterio e muitas pessoas 
[ilegível], o [ilegível] Director Geral convidou para secretariar o Dr. João Pereira Lagos e o 
professor Alexandro José Fernandes Rouxinol, declarando inaugurada a serie de conferencias 
pedagogicas e aberta a sessão. Em seguida o mesmo Director Geral expoz diversas questões 
interessantes ao Magisterio, e insistio desenvolvidamente sobre as vantagens da adoção 
em todas as escholas do methodo intuitivo. (grifo nosso)
Depois de ter mostrado a necessidade de fundação de bibliothecas escholares, apellou para o 
patriotismo do professorado, a quem acconselhou a maior união e solidariedade no intuito de 
despertar o espirito de classe e facilitar a missão do Director do ensino.
Depois mandou que se consignasse em acta um voto de profundo pezar pello falecimento, hoje, 
do antigo professor jubilado João Baptista Bradão de [ilegível], que distinguio-se pelo zelo e 
dedicação á causa do ensino publico e nomeou uma comissão composta dos [ilegível] Secretario 
da Instrucção e professores Rouxinol e Costa [ilegível] para darem pezames á familia do finado e 

eassistirem ás exequias. E para constar eu Alexandre J  Fernandes Rouxinol lavrei a presente acta 
que vou ilegível pelo Director Geral e Secretarios. 

Justiniano de Mello e Silva

é
Alexandre J  Fernandes Rouxinol 

O método intuitivo era, então, para Justiniano de Mello, o princípio norteador para a instrução escolar. Um 

professor, assegurado a esse método, conseguiria o desenvolvimento intelectual infantil em prol do 

conhecimento. Conhecimento este que agregava tanto o aprendizado dentro da escola quanto o fora dela. Era o 

aluno em contato com o mundo e, trazendo esse mundo para dentro do ambiente escolar, ele reconheceria as 

utilidades desse conhecimento em sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percorrer além dos campos da formação acadêmica é uma atividade comum aos intelectuais. Ao adquirir 

certo tipo de notoriedade, os intelectuais criam e mediam uma cultura disseminada em seu grupo diante do poder 

de influência que carregam em si. Devido a isso, laços de amizades são estabelecidos e, por defenderem o seu 

posicionamento, desavenças são ocasionados por pensamentos contrários aos deles. E isto ocorreu com 

Justiniano de Mello. Em notícias dos jornais, podemos perceber outros sujeitos que o queriam afastado da 

instituição que ele lecionava. Ademais, políticos de outros partidos lançavam “injúrias” quanto ao seu jeito de se 

comportar diante de problemas de sua vida cotidiana em família e como homem público.

Na trajetória de Justiniano de Mello, notamos personalidades expressamente conhecidos, como Tobias 

Barreto, Clóvis Beviláqua, Silvio Romero, Adolpho Lamenha Lins, entre outros. Estes que de alguma forma 

contribuíram para o que ele se tornou no meio político, educacional e, portanto, intelectual. Formado por uma 

instituição de ensino superior de grande movimentação daqueles que viriam a ser reconhecidos como grandes 

intelectuais brasileiros da sua época, Justiniano de Mello agiu conforme a conveniência do seu tempo, participando 

do jornal acadêmico literário e escrevendo poesias.

Sua carreira como professor iniciou no Atheneu Sergipense, sendo a sua atuação nesta instituição o 

princípio norteador para Justiniano de Mello disseminar as suas críticas e pensamento. Na província paranaense, 

ele ganhou maior notoriedade, pois esteve presente em mais de um campo. É nesse momento que percebemos a 

personalidade desse intelectual.

Conhecer as trocas sociais dos intelectuais nos possibilita entender o que eles pensaram e como puderam 

pensar. Isto é, podemos conhecer o intelectual tal como as suas ideias foram concebidas e estruturadas conforme 
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o ambiente social em que estava inserido. Assim, com base em suas “estruturas de sociabilidade”, podemos notar 

os lugares em que eles passaram, onde as suas ideias foram circuladas e quais foram as bases para os seus 

pensamentos.

Como professor da Escola Normal, o interesse de Justiniano de Mello em publicar sobre o método intuitivo 

pode ter sido um meio de esclarecer aos seus alunos o que o mesmo era. Do lado jornalístico, sua intensão era a de 

comunicar aos seus leitores. Como “pedagogo nato”, defender aquilo que seria melhor para a instrução revelou o 

seu ideário educacional com base em suas preocupações quanto ao que estava posto.

 O método intuitivo contemplava o ideário educacional de Justiniano de Mello. Observação, curiosidade, 

imaginação, a criança em contato direto com as coisas do mundo. Com essas circunstâncias, ela poderia tornar-se 

uma inventora, bem como estruturar o seu caráter, tendo a imitação como uma grande aliada. O ensino, deste 

modo, não abrangia atividades passivas longas e de deduções sem fundamentos. Com as atividades que excitavam 

a imaginação, o mestre conduziria os seus alunos a resultados extraordinários e imprevistos. (SILVA, 1890). Essa 

era, para o intelectual, a força teórica do método intuitivo.

Com base em boa parte dos seus textos, para o professor, a adoção desse método ocasionaria o avanço da 

sabedoria do aluno dentro e fora do âmbito escolar. Devido à sua particularidade em debater com seus oponentes, 

ao circulo de amizade, as suas influências políticas, bem como a sua posição de diretor geral da instrução pública, 

Justiniano de Mello organizou o Regulamento da Instrução Pública do Estado do Paraná, de 29 de janeiro de 1890. 

Quando analisamos essa prescrição legal, notamos temáticas semelhantes às trabalhadas por Justiniano no Sete de 

Março. Diante disso, acreditamos que seus textos remontam a um projeto educacional o qual ele defendia, sendo 

essa lei o resultado dos seus esforços em apresentar os seus posicionamentos.

Justiniano de Mello deixou fragmentos de algo que estava além das páginas escritas: os seus pensamentos. 

Os textos foram tentativas de demonstrar o seu conhecimento, aquilo que ele sentia e vivia e o que julgava 

promissor para uma boa instrução das crianças na família e na escola, sendo elas a principal iniciativa para o sua 

aprendizagem.
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RESUMO

Neste trabalho são apresentadas algumas discussões e análises advindas da pesquisa 
de doutorado que estuda a atuação política de Dante de Oliveira (1952-2006), 
personagem importante no cenário público brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, que 
foi autor da Emenda Constitucional nº 05/1983, denominada de “Diretas Já”.  A 
investigação possibilitou identicar que a história de vida de Dante repercute a 
herança de um processo histórico de luta pela garantia dos direitos constitucionais e 
pela democratização.   Assim, foi estudada a sua trajetória de formação, convivência 
familiar e redes de sociabilidade, a construção de seu pensamento político-ideológico 
e de sua matriz identitária. A seguir foi analisada a inuência de sua contribuição nas 
políticas públicas educacionais executadas no município de Cuiabá e, por extensão, 
em todo o estado de Mato Grosso e no Brasil. Quanto à opção metodológica, a 
pesquisa teve uma abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas, 
com participação de 13 sujeitos que zeram parte de seu convívio familiar, social e 
político-partidário, e a análise  de fontes documentais e iconográcas, utilizando-se 
técnicas de história oral. Os estudos permitiram também desvelar que no estado mato-
grossense houve um desmonte dos programas e projetos educacionais executados na 
gestão de Dante de Oliveira. Nessa direção, foi desaador procurar retomar alguns 
aspectos da memória dessas políticas públicas educacionais.

Palavras-chave:  Dante de Oliveira. Políticas Educacionais. Memórias e Projetos.

ABSTRACT

In this work we present some discussions and analyzes of the doctoral research that 
studies the political performance of Dante de Oliveira (1952-2006), an important gure 
in the Brazilian public scenario in the 1980s and 1990s who was the author of 
Constitutional Amendment nº05 / 1983. Called the” Diretas Já”. The investigation made 
it possible to identify that Dante's life history reverberates the legacy of a historical 
process of struggle for the guarantee of constitutional rights and democratization. Thus, 
his trajectory of formation, familiar coexistence and networks of sociability, the 
construction of his political-ideological thought and his identity matrix were studied. 
Next, the inuence of its contribution on public educational policies executed in the city 
of Cuiabá and, by extension, throughout the state of Mato Grosso and in Brazil was 
analyzed. As for the methodological option, the research had a qualitative approach, 
using semi-structured interviews with 13 subjects who were part of their family, social and 
political-partisan relationship, and the analysis of documentary and iconographic 
sources, using oral history techniques. The studies also revealed that in the state of Mato 
Grosso there was a dismantling of the educational programs and projects executed in 
the management of Dante de Oliveira. In this direction it was challenging to seek to 
retake some aspects of the memory of these educational public policy.

Keywords: Dante de Oliveira. Public Educational. Memories and Projects.
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INTRODUÇÃO 

E
ste trabalho apresenta alguns aspectos das análises da Política Educacional de Mato Grosso, inseridas 

na pesquisa de doutorado de uma das autoras, que teve como principal objetivo estudar a atuação 

política de Dante de Oliveira (1952-2006), personagem importante no cenário brasileiro nas décadas de 

1980 e 1990, no contexto do processo de redemocratização nacional. Dante ficou conhecido em todo o Brasil em 

virtude de sua iniciativa de apresentar a primeira emenda constitucional para restabelecer as eleições diretas para 

presidente da República, garantindo a formulação de propostas que contribuíram para a redemocratização do 

país. Esse fato foi determinante para recuperar o direito à manifestação popular por meio do voto direto, negado 

aos brasileiros durante o período da ditadura (1964-1985).

Diante de um intenso clima de repressão, o povo brasileiro foi às ruas, mobilizado pela “Campanha das 

Diretas Já”. O movimento, que se estendeu por todo o país, contou com o apoio de vários segmentos da 

população para derrotar a ditadura militar e retomar o processo democrático. Esse ideal foi observado pelo jovem 

Dante de Oliveira, ainda na fase de militância estudantil. Assim, em 1983, ao tomar posse como Deputado 

Federal, iniciou um trabalho de sensibilização e coleta de assinaturas visando apoio de parlamentares para o seu 

projeto de lei, que propiciaria as eleições diretas no Brasil. O jovem deputado mato-grossense conseguiu adesão 

de 170 deputados e 23 senadores. Em 2 de março de 1983, Dante apresenta a Proposta da Emenda Constitucional 

Nº 5. Essa proposta tornou-se conhecida nacionalmente  como a Emenda Dante de Oliveira, na qual o 

parlamentar, igualmente autor,  argumentava que havia uma grande necessidade de mudança política para 

superação da crise em que se encontrava o país

Diante de sua expressiva carreira política e social, um dos desafios da pesquisa foi focar não exclusivamente 

a trajetória de vida e atuação política de Dante de Oliveira, mas contextualizar sua genealogia em relação ao mundo 

que pertenceu e atuou historicamente. Por ser fundamental conhecer os movimentos e os cenários que 

circundavam a vida de Dante de Oliveira, demarcou-se como contexto histórico o período que vai de 1964 até a 

década de 1980. Portanto, foram estudados os movimentos políticos e as influências ideológicas dos jovens que 

conviveram com a ditadura imposta ao Brasil pelo golpe civil-militar de 1964.

No que se refere às políticas educacionais de Mato Grosso, os estudos apontaram que uma grande 

conquista foi a reformulação das Diretrizes Educacionais do Sistema Estadual de Ensino, a Lei Complementar Nº 

49, em 1 de outubro de 1998. Registra-se ainda a Lei da Carreira dos Profissionais da Educação Básica (LOPEB - 

Lei Complementar Nº 50/1988) e a Lei da Gestão Democrática (Lei Nº 7.040/1988).

Por outro lado, destaca-se  a iniciativa que buscava promover uma escola melhor para as crianças, 

ampliando a permanência  e as oportunidades de aprendizado. Assim, a Secretaria de Estado de Educação 

promoveu a implantação do Programa Xané, que propiciou a 55 mil crianças de 91 municípios a Educação 

Integral, buscando atingir as finalidades do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no sentido 

de prescrever os princípios da prioridade absoluta  e os direitos das crianças e dos adolescentes ao atendimento 

nas áreas sociais, especialmente em relação à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (MATO 

GROSSO, 1997, p. 11). 

Outra questão que pode ser evidenciada no contato com os entrevistados foi o esforço em trazer para a 

pesquisa os pontos que consideravam mais relevantes em relação à convivência com Dante de Oliveira, 

registrando suas memórias. Observa-se, ainda, que durante a entrevista os entrevistados que atuaram no governo  

apresentaram certa indignação com a extinção de programas e projetos pelos quais dedicaram tanto esforço. Essa 

questão fica evidente na fala do entrevistado Valter Albano: “Acabaram com tudo”, referindo-se ao programa de 
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Gestão Compartilhada, que seria a preparação para implantar no estado de Mato Grosso  o Sistema Único e 

Descentralizado de Educação Básica. 

Dentre os poucos estudos encontrados, que analisam as descontinuidades das políticas públicas no Brasil, 

destaca-se o trabalho de pesquisa de Nogueira (2006), intitulado Continuidade e Descontinuidade Administrativa 

em Governos Locais: fatores que sustentam a ação pública ao longo dos anos. No estudo, o autor faz menção à 

obra do escritor francês Albert Camus (2004), comparando  ao Mito de Sísifo  o processo de desgaste na 

descontinuidade administrativa, na gestão dos projetos. Nesse caso, seriam os gestores, os técnicos e demais 

servidores públicos  os heróis da absurda realidade brasileira, na medida em que executam trabalhos na inutilidade 

e na desesperança.

A partir do ano de 2003, o estado de Mato Grosso passa a ser governado pelas lideranças do 

agronegócio. Nessa etapa, muitos programas e projetos das áreas sociais idealizados e executados na gestão de 

Dante de Oliveira foram extintos.

A situação de abandono dos bens públicos e a descontinuidade de políticas sociais carecem de mais atenção 

em pesquisas e estudos, o que, de certa forma, estimularia o controle social e, consequentemente, a 

responsabilidade dos dirigentes sobre a destinação dos recursos e as finalidades sociais dos investimentos. Nesse 

sentido, admite-se a necessidade de ampliação de estudos que deem visibilidade a essa questão.

MATERIAIS E METÓDOS 
A partir das referências históricas de Dante de Oliveira, confrontadas com a leitura dos autores que se 

constituíram no referencial teórico do trabalho, foram definidas as categorias de análise da pesquisa, as hipóteses e 

os procedimentos metodológicos  que conduziram o processo de investigação durante o doutorado.

Os fóruns, debates e estudos promovidos pelo Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana (PPFH-UERJ) possibilitaram identificar similaridades e/ou contradições do marco teórico-

metodológico. Nesse sentido, o desafio se constituía em buscar o diálogo entre a teoria e a pesquisa proposta, que, 

na perspectiva de Abreu (2005, p. 29):

[...] são dois termos da produção do conhecimento que se retroalimentam, a passagem do tema 
ou da ideia inicial para um objeto de pesquisa é um processo muito rico, mas também penoso, 
pois é preciso articular essa boa questão com quadros referenciais teóricos que permitam 
avançar no processo de produção do conhecimento.

Na mediação entre os pressupostos teóricos e o trabalho de campo, tornou-se evidente a necessidade de 

focar  a definição da opção metodológica. Nessa direção,  a presente pesquisa utiliza como ferramentas, 

simultaneamente, fontes documentais, iconográficas e técnicas de história oral, visando  compor um cabedal de 

informações que  possibilitem a aproximação dos fatos vivenciados pelo sujeito da pesquisa com o processo 

histórico..

Na pesquisa foram entrevistadas 13 pessoas, sendo que seis delas fazem parte da convivência familiar e do 

grupo de amigos de Dante de Oliveira, sete são personalidades públicas e políticas do estado de Mato Grosso e 

participaram da atuação partidária e do seu governo.

Além das entrevistas, outra questão que norteou essa pesquisa foi a utilização de fotografias.  Tal fonte 

permitiu descobertas e deu sentido à busca de retomada da memória de Dante, de modo a evoluir nas pistas para o 

desenvolvimento das narrativas e da compreensão histórica dos fatos.

Assim, a partir do primeiro contato com as fotos de Dante de Oliveira, admitiu-se que as fontes icnográficas 

poderiam contribuir com a pesquisa para interpretar a história de vida do sujeito pesquisado.
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A utilização da fotografia converte-se em um desafio, se considerarmos que estamos inseridos em um 

contexto social de forte expressão da imagem. Mas, na concepção de Kassoy (2001), apesar de fazermos parte da 

“civilização da imagem”, observa-se certa resistência em reconhecer a fotografia como fonte histórica ou 

instrumento de pesquisa.

 Por outro lado, com o objetivo de identificar quais seriam os contextos e movimentos que contribuíram 

para as concepções e formulações do pensamento de Dante de Oliveira na condição de sujeito histórico, buscou-

se analisar o objeto da pesquisa sob a visão da prosopografia, que procura compreender o indivíduo e as formas 

como ele se articula na sociedade. Segundo Stone (1971, p. 46):

A prosopografia é a investigação das características comuns do passado de um grupo de atores 
na história através do estudo coletivo de suas vidas. O método empregado consiste em definir 
um universo a ser estudado e então a ele formular um conjunto de questões padronizadas – sobre 
nascimento e morte, casamento e família, origens sociais e posições econômicas herdadas, local 
de residência, educação e fonte de riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência profissional e 
assim por diante. [...] O propósito da prosopografia é dar sentido à ação política, ajudar a explicar 
a mudança ideológica ou cultural, identificar a realidade social, descrever e analisar com precisão 
a estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos que se dão no seu interior.

Nesse sentido, toma-se como referência a fundamentação e a orientação teórica do método, já que o 

trabalho repercute marcas da vida pessoal, da atuação política e das opções ideológicas de Dante de Oliveira; 

contudo, optou-se por não segui-lo na íntegra, uma vez que demandaria análises que não seriam contempladas 

neste trabalho.

Para Stone (1971), a prosopografia e a biografia tratam de questões e interesses diferenciados que, 

paralelamente, dão a ambas as legitimidades. Enquanto a biografia visa ao indivíduo, o interesse da prosopografia 

é o conjunto, a totalidade, as relações do sujeito no contexto.

Nesse contexto, a leitura pelo individual não exclui a possibilidade de observar a rede de relações sociais nos 

diferentes espaços/tempos em que o indivíduo está inserido. Na perspectiva da pesquisa biográfica, o saber de 

cada indivíduo corresponde à organização de suas experiências e de seus conhecimentos sócio-históricos e 

culturais. No percurso de Dante de Oliveira observam-se questões que, analisadas a partir do indivíduo, 

relacionam-se a outras indagações, fornecendo pistas para a compreensão de suas escolhas e atuação na vida 

pública. 

Os relatos das pessoas na pesquisa nos permitem compreender a singularidade na convivência social. 

Assim, ouvindo a história de vida, poderemos encontrar a versão da história que não foi narrada pelos meios 

oficiais. Nesse sentido, a história oral assim pode ser compreendida:

[...] nos dá a chance, ou ilusão, de surpreendermos, um pouco que seja, a impossibilidade de 
assistir a um filme do passado. Quando isso acontece, é porque nela encontramos a vivacidade do 
passado, a possibilidade de revivê-lo pela experiência do entrevistado. Não é à toa que a isso 
muitos dão o nome de história (ou memória) viva. (ALBERTI, 2004, p. 14).

A leitura dos aspectos fundamentais da prosopografia trouxe para a pesquisa uma dimensão diferenciada 

das leituras biográficas, na busca de um processo analítico para colaborar na aproximação do sujeito em seu 

universo de conjunto e de totalidade.

Se admitirmos que a memória social, mesmo sendo um processo em construção, emerge do caráter ético-

político, perceberemos que no tempo histórico fazemos as nossas escolhas como pesquisadores, visto que somos 

sujeitos que definimos o que devemos lembrar e que a memória também está inserida em uma concepção 

dinâmica.

Um dos procedimentos adotados neste trabalho foi buscar os registros na memória daqueles sujeitos que 

conviveram na infância e adolescência de Dante de Oliveira. Para a historiadora Sonia Maria de Freitas (2006, p. 
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53):
A História Oral possibilita novas versões da História ao dar voz a múltiplos e diferentes 
narradores. Esse tipo de projeto propicia, sobretudo, fazer da História uma atividade mais 
democrática, a cargo das próprias comunidades, já que permite produzir história a partir das 
próprias palavras daqueles que vivenciaram e participaram de um determinado período, através 
de suas referências e também do seu imaginário.

Nesse sentido, adotando-se uma posição mais conservadora, poder-se-ia proceder a uma defesa vigorosa da 

utilização da história oral para a preservação do valor da tradição. Para Paul Thompson (1992, p. 10), “o mérito da 

história oral não é o de trazer em si, necessariamente, esta ou aquela postura política, mas sim o de levar os 

historiadores a tomarem consciência de que sua atividade se exerce, inevitavelmente, dentro de um contexto social 

e que tem implicações políticas.” Esse autor afirma, ainda, que:

Para alguns historiadores tradicionais os depoimentos orais são tidos como fontes subjetivas por 
nutrirem-se da memória individual, que às vezes pode ser falível e fantasiosa. No entanto a 
subjetividade é um dado real em todas as fontes históricas, sejam elas orais,  escritas ou visuais. 
(THOMPSON, 1992, p. 18).

Os relatos das pessoas em pesquisa nos permitem compreender a singularidade na convivência social. 

Assim, ouvindo a história de vida, poderemos encontrar a versão da história que não foi narrada pelos meios 

oficiais. Nesse sentido, a história oral:

Por se tratar de figura política nacional, a trajetória de Dante de Oliveira – composta de ensaio biográfico e 

coletânea de discursos parlamentares – foi publicada na série “Perfis Parlamentares”, que contempla deputados 

brasileiros cuja ação no Parlamento tenha sido notória. Na “Apresentação” dessa obra, Marco Maia, então 

presidente da Câmara dos Deputados, assim se expressa a respeito do biografado:

Percorrendo a biografia do idealista Dante de Oliveira, a série Perfis Parlamentares desvenda, 
neste volume, por meio de narrativa envolvente, contextualizações bem estruturadas, entrevistas 
reveladoras e transcrições de discursos emblemáticos, a trajetória pessoal de um grande líder. 
Com este livro, a Câmara dos Deputados prestigia uma figura que enriqueceu a história da 
instituição ao  mesmo tempo que oferece ao leitor a oportunidade de conhecer – ou rememorar 
– a sucessão de fatos, as opiniões e o espírito público que marcaram a vida de um dos principais 
personagens da luta pela consolidação democrática brasileira. (KRAMER, 2012, p. 10).

Dante de Oliveira faleceu jovem, aos 54 anos de idade, em 06/07/2006, o que justifica a necessidade de 

veicular a sua contribuição ao país como político e estadista. Este trabalho destaca também o perfil da geração que, 

rompendo com os padrões tradicionais queria “mudar o mundo”. Por essa razão, pode ser compreendida como 

uma geração utópica.

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
A investigação possibilitou identificar uma prioridade política relativa à educação, tanto nos planos de 

metas, quanto na execução. Assim, consta do Plano de Metas de Mato Grosso (1995- 2006) que as políticas 

prioritárias do governo seriam Educação, Emprego e Renda, Energia e Estradas. Essas propostas foram 

construídas a partir de um diagnóstico com a participação popular e da Frente Cidadania e Desenvolvimento, no 

decorrer dos dois mandatos de Dante de Oliveira no governo do estado de Mato Grosso, no período de 1995 a 

2002.  A Política Educacional do Estado orientou-se a partir das propostas idealizadas em 1995, tendo como 

referência os princípios de Democracia, Descentralização e Ética para a Cidadania. Tal visão norteava-se nos 

eixos: Reorganização do Sistema Educacional, Fortalecimento da Escola, e  Valorização Profissional.

De acordo com o documento denominado A nova Educação de Mato Grosso (SEDUC, 2002), houve 
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avanços, contudo, permanecia o desafio de melhorar continuamente o trabalho educacional do estado uma vez 

que, durante sete anos, a educação ganhou um novo perfil. Essas mudanças exigiram repensar toda a estrutura, das 

relações institucionais  ao fazer pedagógico, desde a sede da Secretaria de Estado de Educação até a sala de aula.

Para que as propostas e os objetivos apresentados fossem alcançados, a SEDUC/MT, a partir de 1995, 

define uma série de programas e projetos visando estabelecer uma nova forma de relação institucional com as 

escolas e com a comunidade, por meio dos programas: Gestão Única; Educação de Jovens e Adultos e Programa 

de Alfabetização de Adultos- ALFA; Novo Ensino Médio; Educação Indígena; Educação Especial; Educação 

Integral/Xané; Educação Profissional; Informatização nas Escolas; Infraestrutura Escolar; Escola Ciclada; 

Fortalecimento da Escola; Regionalização da Alimentação Escolar; Autonomia Financeira, Autonomia 

Administrativa, Autonomia Pedagógica, Valorização dos Profissionais da Educação e Tecnologia como Aliada ( 

MATO GROSSO, 2002).

No decorrer do governo Dante de Oliveira na Secretaria de Estado de Educação  foram desencadeados 

vários programas educacionais, tais como o Programa Tucum, que se destinava à formação de professores 

indígenas com o tema “Terra, Língua e Cultura”, tendo como base um currículo diferenciado, específico e 

bilíngue. Nesse programa, foram desencadeadas as discussões ameríndias, que buscavam inserir os índios nas 

universidades do estado, dentro de uma proposta de uma universidade para os povos indígenas (MATO 

GROSSO, 2002,  p. 15).

O estudo também ressalta que Mato Grosso é um estado pluricultural e multilinguístico, abrigando mais de 

38 diferentes sociedades indígenas, cada uma com suas especificidades. A oferta de um ensino capaz de valorizar 

tanta diversidade fez nascer propostas de educação indígena voltadas para as demandas e singularidades culturais 

de cada povo (MATO GROSSO, 2002,  p. 16).

Na fase inicial, em 1996, o Projeto Tucum formou 200 professores indígenas em relação ao antigo 2º grau 

(magistério), sendo 180 de 102 aldeias de outras regiões do país. O Programa  Formação dos Professores  

Indígenas  se consolidou com a implantação de três cursos de licenciatura específicos para professores índios, 

priorizando as áreas de: Ciências Matemáticas e da Natureza, Ciências Sociais e Línguas, Artes e Literatura. As 

atividades eram desnvolvidas no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) de Barra dos 

Bugres (MATO GROSSO, 2002, p. 16).

A seguir, na Figura 1, apresenta-se imagem da cerimônia de abertura da Universidade Indígena.  Figura 1 - 

Cerimônia de Abertura da Formação Superior Indígena.

Figura 1 - Cerimônia de Abertura da Formação Superior  Indígena

Fonte: Instituto Dante de Oliveira, 1996.
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Tais inciativas confirmam o avanço educativo, na medida em que as propostas são desencadeadas à luz das 

necessidades da população, contudo, persistiam no estado de Mato Grosso os problemas sociais, que incluíam a 

desassistência em relação à educação básica. De acordo com o cadastro realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso, em 1997, 62 mil crianças e adolescentes não frequentavam a escola. Em algumas 

regiões do estado, o analfabetismo  era cerca de 25,5% em relação à população existente. Esses índices foram 

constatados nas regiões mais carentes, onde os garimpos estavam sendo desativados, já repercutindo o efeito da 

monocultura no estado, que provocou acelerada desocupação da mão de obra no campo, ocasionando o êxodo 

rural (MATO GROSSO, 1995, p. 7).

Diante desse cenário, a partir de seu primeiro mandato, o governador Dante de Oliveira procurou atingir os 

objetivos propostos pelo programa de governo:

Este documento está aberto à discussão e aprimoramento, a todos aqueles segmentos da 
sociedade comprometidos com a construção de um Estado dinâmico e eficiente nas ações que 
lhe competem, com a responsabilidade pública social, capaz de se inserir no contexto nacional e 
internacional pela competência produtiva e qualidade de vida de seu povo. (MATO GROSSO, 
1995, p. 1).

Logo, a qualidade de vida passava, obrigatoriamente, pelo combate às desigualdades sociais, por intermédio 

de ações convergentes nos aspectos econômico, político  e social, ampliando, nesse sentido, o acesso ao emprego, 

erradicando a miséria e a fome, garantindo serviços de saúde e o fortalecimento da educação. Conforme afirma 

Dante:
Nossos objetivos, em todos os setores, tem se orientado para a superação da configuração 
periférica com que o Estado tem sido tratado no conceito federativo, que tem desconhecido seu 
potencial geo-político, ecológico e cultural- especialmente o último, pelo intenso processo de 
interação resultante das ondas migratórias que tanto têm impactado sua sociedade nas últimas 
décadas. (MATO GROSSO, 1996, p. 5).

Da reorganização do Sistema à Educação Integral
Diante da necessidade de consolidar os avanços constitucionais e , regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira Nº 9.394 de 1996, o estado de Mato Grosso, passou por um amplo processo de 

regulamentação da legislação vigente no país, buscando avançar no sentido regional, ao consolidar as diretrizes 

educacionais para o estado. 

Para atingir esses objetivos, em 1º de outubro de 1998, foram aprovadas: a Lei complementar Nº 49, que 

dispõe sobre o Sistema Educacional de Ensino, a Lei Complementar Nº 50, que regulamentava a questão da 

Carreira dos Profissionais da Educação Básica (LOPEB) e a Lei Nº 7.040, que estabelece a Gestão Democrática 

do Ensino Público Estadual, adotando o sistema de eleições diretas para diretores e criando os Conselhos 

Deliberativos da Comunidade Escolar nas Unidades de Ensino.

 Dante (1998) apresenta a nova legislação e destaca o mérito dessas conquistas para os profissionais da 

educação, explicando que tais medidas vêm normatizar as ações políticas, com possibilidades de avanços nos anos 

vindouros, com as quais devolve à população as promessas de pontos fundamentais de seu Plano de Metas. Em 

suas palavras:
A partir do diálogo com todos os agentes envolvidos no projeto de uma escola democrática, 
cumprimos as nossas principais propostas para a educação definidas no Plano de Metas deste 
Governo. Os atuais avanços – coroados por este pacote de leis – demonstram a nossa firmeza de 
propósitos na conquista de um ensino de qualidade que a sociedade mato-grossense deseja. 
(OLIVEIRA, 1998, p. 3).

As análises documentais indicam que, além da preocupação em institucionalizar os avanços no Sistema da 
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Educação Básica e no processo educativo formal, havia no governo Dante de Oliveira uma decisão política de 

tornar mais humanas e solidárias as relações escolares. Nessa perspectiva, foi executado O Programa Xané, com o 

objetivo de promover a inserção educativa e sociocultural de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade. A experiência era desenvolvida em espaços escolares e comunitários, adaptando as estruturas já 

existentes ou construindo novas unidades de ensino.

É possível observar na Figura 2, adiante, a inauguração da Unidade do Programa Xané, do Município de 

Canarana/MT.

Figura 2 - Inauguração da Unidade do Programa Xané, do Município de Canarana/MT

Tal iniciativa remete aos ideais de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro de propiciar Educação Integral e uma 

escola melhor para a classe trabalhadora. 

O programa foi extinto no ano de 2004, após ser viabilizado em 91 municípios, quando participavam 55 mil 

crianças, com investimento estadual de  R$ 5.000. 000,00 (cinco milhões). 

Em virtude da convivência partidária com Darcy Ribeiro, Dante de Oliveira conheceu a filosofia do 

trabalho realizado nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro, na década de 1980, no 

governo de Leonel Brizola.

Ao longo do estudo se observa que a convivência no Partido Democrático Trabalhista (PDT) desperta 

em Dante o desejo de promover uma escola melhor para a classe trabalhadora, dando oportunidade para as 

crianças das classes populares de frequentar uma boa escola, que tradicionalmente era somente de acesso à 

elite brasileira.

Um dos impedimentos para a execução de um Programa de Educação Integral em Mato Grosso foi a 

limitação e a deficiência dos prédios escolares existentes, considerando que  a maioria das escolas situadas nos 

bairros não contava com  estruturas que possibilitassem ampliar as atividades culturais e educativas, e, 

consequentemente, ampliar a permanência das crianças.

Na Figura 3, a seguir, observam-se as novas instalações da Escola Castro Alves, posteriores à execução do 

Programa Xané, em Marcelândia.

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora, 1998
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 Figura 3 - Novas Instalações da Escola Castro Alves, posteriores à execução do Programa Xané em Marcelândia/MT.  

Nesse sentido, a Secretaria de Educação, por intermédio da Coordenação do Programa Xané, canalizou 

esforços junto ao governo Federal para conclusão da construção e funcionamento de cinco CAIC, mais 

adaptações de 91 espaços escolares e comunitários. Essas adaptações ocorreram diante da impossibilidade 

orçamentária do estado de construir uma escola de maior porte, tal qual a experiência desenvolvida no estado do 

Rio de Janeiro, com a construção dos CIEPs, arquitetada por Oscar Niemeyer.

De acordo com CAMPOS (2014), havia por parte do governo uma preocupação em iniciar um programa de 

educação integral, mesmo porque nos fóruns e nas oportunidades propositivas a população solicitava uma 

educação que além de ampliar a permanência das crianças propiciasse a formação integral.  Essa modalidade 

educativa consta no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente como um direito prioritário à educação, 

articulada com as áreas sociais relevantes, conforme afirmações de Faria (2012):

[...] a educação integral tem sido historicamente um ideal presente na legislação e no pensamento 
de alguns dos nossos mais brilhantes intelectuais. A educação como direito de formação integral 
do ser humano traduz a compreensão do direito de aprender como inerente à vida, à saúde, à 
liberdade, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, e como condição para o próprio 
desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. ( FARIA, 2012, p. 152).

Coerente com essa preocupação, também foram envidados esforços no sentido de gerir mecanismos para a 

criação de um Sistema Único Descentralizado de Educação Básica, iniciando com a Gestão Compartilhada e 

convergindo parcerias e tratados éticos entre município, estado e união para que a população pudesse ter acesso a 

uma educação de qualidade, que rompesse com as limitações burocráticas, hierárquicas, geográficas e 

culturalmente fragmentadas. Conforme afirma o entrevistado Valter Albano:

Nós começamos com o programa de gestão compartilhada com o pré-requisito de chegar ao 
Sistema Único, Gestão Compartilhada, então o cidadão tem acesso à educação em um sistema 
único maior, sem distinção de rede, seja a escola, federal, estadual ou municipal. Porque até hoje 
permanece assim. Permanece a separação, eles acabaram com tudo. O aluno vai para uma escola 
municipal ou estadual conforme ela esteja melhor. Pra nós a unidade escolar ela era pública, não 
importava quem era a mantenedora. (Valter Albano-entrevistado).

Essa iniciativa inaugurava uma discussão de corresponsabilidade, das esferas do poder com a educação com 

um sistema educacional público, que unificaria a base legal “em termos de objetivos e resultados; eliminando as 

redes de ensino e as disparidades no padrão de atendimento; respeitando a diversidade de seu contexto e de 

Foto: Do acervo do ex-prefeito de Marcelândia, Giovani Marcheto.
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propostas e soluções.” (MATO GROSSO, 1996).

A Gestão Única possibilitaria conduzir a educação num processo de redefinição conjunta de atribuições e 

de corrigir distorções decorrentes do distanciamento que pode surgir entre a Secretaria de Estado de Educação e 

municípios, o que significa um gerenciamento mais próximo da comunidade. De acordo com Dante, seria 

fundamental promover o debate em torno do sistema único: “temos a certeza de que o processo de discussão que 

ora iniciamos no Estado terá como fruto um Sistema Educacional que se colocará como uma das referências de 

gestão e de qualidade da Educação Básica em nosso pais.” (MATO GROSSO, 1996, p. 5).

A experiência do Sistema Único Descentralizado teve êxito em alguns municípios do estado, contudo, a 

cultura da hierarquização e da centralização dos sistemas educacionais, somada à falta de sustentação de uma 

proposta nacional para consolidar os mecanismos iniciados, ocasionaram a descontinuidade dessas iniciativas.

No entanto, observa-se que o sistema de corresponsabilidade foi ampliado e surgiram outras formas de 

parcerias, a exemplo da Gestão Compartilhada entre Município e o Estado,  com o objetivo de “uma educação 

mais democrática, horizontalizada e de qualidade. Trata-se de uma reorganização que se deu no âmbito das 

relações, da oferta e da concepção de ensino.” (MATO GROSSO, 2002, p. 3).

As mudanças ocorridas no Sistema Educacional de Mato Grosso tomam como referência um processo de 

intensa mobilização e discussão em outubro de 1996, com a Conferência Estadual de Educação. O contexto de 

educacional foi fortalecido com mudanças mais “profundas”:

A Lei 049/98, modificou as raízes do sistema educacional em Mato Grosso. Ela reformulou o 
Conselho Estadual de educação, democratizando sua composição. Além disso, instaurou o 
Fórum Estadual de educação, que nasceu com a missão de aglutinar esforços permanentes e 
pensar a educação à luz das necessidades da sociedade. (MATO GROSSO, 2002, p.7).

 No âmbito das iniciativas da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso outros programas também 

merecem destaque, como: Reorganização do Sistema, Autonomia Escolar, Gestão Democrática da Educação, 

Educação Profissional, Regionalização da Alimentação Escolar, Educação Inclusiva e Arara Azul (um programa 

especialmente criado para formação, inserção educativa e cultural dos trabalhadores da educação que exerciam 

funções de apoio escolar).

Alguns educadores fazem registros de avanços que exigiram repensar toda a estrutura  das relações 

institucionais, o que repercutira na vida dos profissionais da educação, na época.Também ocorreram atrasos de 

pagamentos salariais, quando professores ficavam até três meses sem recebê-los. Sem contar a ausência de um 

calendário para os pagamentos, conforme afirma a entrevistada a seguir: 

É certo que todos os governos têm suas limitações e suas falhas, mas destaco a atuação do 
governo Dante de Oliveira, que dignificou a nosso desempenho de professor. Gostei da 
modernização. A primeira medida foi o nosso pagamento em conta bancária. Anteriormente, 
nós recebíamos os vencimentos em contracheque, não sabíamos a data certa de recebimento. A 
nossa folha de os contracheques  chegavam nas escolas em uma caixa de papelão. Depois nós 
íamos para o banco. Enfrentávamos filas quilométricas para recebermos os nossos pagamentos. 
Se olharmos a data de abertura da nossa conta no Banco do Brasil podemos confirmar. Lá está a 
data certa. Não houve mais atraso nos pagamentos. Outra questão foi o décimo terceiro. Quando 
chegava final de ano não sabíamos se receberíamos o nosso décimo terceiro. Dante oficializou o 
pagamento do décimo em nosso aniversário. Agora sabemos. No mês do nosso aniversário o nosso 
décimo está na conta. (Profª Maria Aparecida Pereira da Silva-Entrevistada).

Conforme relata a entrevistada, desde as relações entre a escola e a estrutura central da Seduc até as relações 

entre professor e aluno em sala de aula, a educação ganhou um novo perfil em Mato Grosso. Torna-se importante 

assinalar que, durante o citado governo do estado, ocorreram greves e muitas mobilizações dos professores para 

melhor valorização da carreira e melhores salários, revelando, ainda, a defasagem salarial acumulada ao longo dos 

anos. Portanto, ficam visíveis as limitações dos governos em atender os objetivos educacionais, principalmente no 
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que se refere à necessidade de garantir uma remuneração digna para os trabalhadores da educação.

CONCLUSÃO

Nesta leitura do universo existencial do sujeito da pesquisa foi imprescindível compreender a linha do 

tempo e a história de vida de Dante de Oliveira. Sem a pretensão de realizar um estudo biográfico, essa 

pesquisa buscou marcas da vivência para estabelecer elos entre o sujeito e seu universo social. Nessa 

dimensão, é fundamental compreender que a leitura do individual requer observar a rede de relações sociais 

nos diferentes espaços/tempos nos quais o indivíduo está inserido, o que não exclui a possibilidade de analisar 

as determinações históricas advindas de um tempo político e social, no qual as relações são configuradas para 

acolher o tempo e suas imposições, ou transformá-lo para construir contextos melhores.

Assim, é fundamental saber que cada indivíduo corresponde à organização de suas experiências e seus 

conhecimentos sócio-históricos e culturais. Nessa circularidade entre o micro e o macro do percurso de Dante 

de Oliveira, observam-se questões que, analisadas a partir do indivíduo, se relacionam a outras indagações, 

dando pistas para a compreensão de suas escolhas e atuação  como homem público.

Ao analisar as políticas públicas executadas por Dante de Oliveira, principalmente no estado de Mato 

Grosso, a pesquisa assinala que essas ações governamentais fundamentavam-se na área da educação. Assim, no 

sentido institucional, as iniciativas educacionais perpassavam as áreas de Saúde, Justiça, Promoção Social, Meio 

Ambiente e outras. 

Os estudos permitiram também constatar que no estado houve quase   um desmonte dos programas e 

projetos educacionais executados na gestão de Dante de Oliveira. Nessa direção, foi desafiador procurar retomar 

alguns aspectos da memória das políticas públicas empreendidas em sua gestão.

Outra questão que foi possível observar é que a sociedade mato-grossense almejava a redemocratização nas 

relações de poder e que os avanços alcançados repercutem a luta e a organização popular. Assim, havia um foco 

nas iniciativas e decisões do governo, tais quais as metas de fortalecimento dos conselhos, a criação de fóruns, a 

organização de conferências e outros mecanismos para promover essa participação social nas decisões 

governamentais.

Por fim, assinalamos a necessidade de estudos no sentido de estabelecer analogias a respeito dos desafios, 

avanços e conquistas nas políticas públicas estaduais. E, por outro lado, investigar o atual estágio das políticas 

sociais básicas, especialmente, aquelas que asseguraram avanços em termos da legislação em vigor. 
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RESUMO

A proposta do presente artigo é abordar o ensino da história nas séries iniciais do 
ensino fundamental.  O objetivo central é focalizar algumas problemáticas 
existentes no ensino da história. O ensino de história em qualquer etapa 
educacional é de suma importância uma vez que, a formação da identidade, as 
formas de ser e de viver são valores construídos a partir dos conteúdos com seus 
respectivos conceitos constituídos na matriz curricular. As Diretrizes dos parâmetros 
curriculares Nacionais (PCNS) indicam caminhos para o ensino da história, com 
vistas a eliminar quebras de paradigmas para tanto, é necessário nortear algumas 
questões tais como; articular os conteúdos de história do ensino fundamental no 
passado e no presente, bem como são essenciais apontar as diferenças e 
semelhanças entre uma sociedade e outra. Vale lembrar que, a   História regional é 
uma das problemáticas existente no ensino da referida disciplina, pois apresenta 
dicotomias com a história do Brasil, uma desarticulada da outra longe de abranger 
um dos objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) 
evidenciando a fragmentação do saber. 

Palavras-chave:  Historia. Parâmetros curriculares Nacionais. Ensino.

ABSTRACT

The purpose of this article is to address the teaching of history in the initial grades of 
elementary school. The central objective is to focus on some of the problems that 
exist in the teaching of history. The teaching of history at any educational stage is of 
the utmost importance since the formation of identity, the ways of being and living 
are values   constructed from the contents with their respective concepts constituted 
in the curricular matrix. The Guidelines for National Curricular Parameters (PCNS) 
indicate paths for the teaching of history, with a view to eliminating paradigm 
breaks so much, it is necessary to guide some questions such as; articulate the 
contents of the history of primary education in the past and the present, and it is 
essential to point out the differences and similarities between one society and 
another. It is worth remembering that regional history is one of the problems in the 
teaching of this discipline, because it presents dichotomies with the history of Brazil, 
a disjointed one of the other far from covering one of the objectives proposed by 
the National Curricular Parameters (PCNS) evidencing the fragmentation of 
knowledge.

Keywords: History. National Curricular Parameters.Teaching.
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INTRODUÇÃO

As disciplinas de História e Geografia surgiram no Brasil no século XIX, a partir do Instituto Histórico 

Geográfico do Brasil (IHGB), e na época os objetivos do ensino da história era enfatizar as tradições de um 

passado homogêneo, com feitos gloriosos de célebres personagens históricos (PCNS P.21). O propósito era 

justificar a colonização portuguesa.  Na época, com a abordagem da história política as ações dos homens no 

meio social não eram ressaltadas.  Desse modo, o ensino de história no século XIX, priorizava a história política 

factual, e os personagens como os escravos, indígenas, mulheres, trabalhadores pobres ficaram excluídos das 

páginas da historiografia. 

No século XX o ensino de História e da Geografia foi substituído em detrimento da disciplina de Estudos 

Sociais, e, na historiografia brasileira, após a corrente positivista prevaleceu uma abordagem marxista, com 

focalizações voltadas para a estrutura econômica do país. Durante o período militar, as disciplinas de: 

Organização Social e Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica misturaram-se com os estudos da 

História e com isso os conteúdos de História e Geografia ficaram descaracterizados.

Na década de 1980, com as reformas educacionais, de modo geral, houve então uma “revolução” no ensino. 

Ou seja, a partir desse momento histórico, a reinserção da história e geografia até então ausentes do currículo 

escolar.  Abandonava-se a visão da história linear, questionava-se métodos tradicionais de ensino e livros 

didáticos, bem como o abandono da história oficial.  O repensar historiográfico, influenciou no campo da 

pesquisa com isso o aumento de produções historiográficas especialmente sobre a região mato-grossense, pois o 

parâmetro do ensino da história do Brasil até essa década primava pelas regiões Sudeste e Sul do país (São Paulo, 

Rio Janeiro e Minas Gerais). Novas propostas curriculares, novos temas como família, religião, cotidiano 

avançaram no ensino.

No entanto, mesmo com essas mudanças ocorridas no ensino, pode-se dizer que nos dias atuais existem 

algumas problemáticas, pois tanto a geografia quanto a história de Mato Grosso são áreas que estão ausentes do 

currículo escolar e proporcionam desafios para os professores das escolas públicas e privadas.  Ou seja, a história 
1regional/local   e as experiências humanas estão ausentes das páginas dos livros didáticos . Por outro lado, a Lei 

Diretrizes e Bases n. 9394/96 define: “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 

garantia de atendimento do educando no Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de 

material didático [...]” (BRASIL, 1996, p. 3).

Sabemos que diante das propostas das diretrizes curriculares os temas transversais são possibilidades para 

professores trabalharem através dos eixos temáticos que são divididos em categorias; procedimentais, conceituais 

e atitudinais.  Os conteúdos conceituais”, são os conceitos sobre fatos, os “conteúdos procedimentais”, incluem 

o (saber-fazer); já   os “conteúdos atitudinais”, envolvem valores, normas e atitudes, que permeiam    todo o saber 

escolar.

Sobre o ensino    o maior deslocamento após 1980, foi visar o aluno, como parte do processo histórico, 

levando em conta o lugar social como sujeito, possibilitando assim revisão de metodologias, conteúdos, e uma 

nova    concepção do que é o ensino de história. Desse modo mesmo os temas transversais mostram caminhos 

para mudanças metodológicas   dando espaço a conteúdos até então não ressaltados, assim como as inovações 

tecnológicas também adquiriram devem ser consideradas. Segundo os PCNs  o fato histórico, o sujeito e o tempo 

1Livros didáticos são aqueles instituídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) autorizados pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) e  distribuídos nas escolas públicas do ensino fundamental e médio pelo governo federal. 
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histórico são concepções implicantes no ensino da disciplina.

Assim da história tradicional para as tendências atuais no ensino da história foram significativas as 

propostas educacionais visando um ensino mais reflexivo para que o aluno/cidadão seja capaz de abrir novos 

formas de entender o mundo, novas formas de consumir ideais e ideias com isso o sujeito histórico pode obter 

maior compreensão e participação social e política.

 Algumas problemáticas no ensino

Entre as deficiências do ensino dessa disciplina observa-se que em muitas escolas do ensino fundamental 

desta localidade a maior parte da carga horária são destinadas a disciplina de português e matemática.    

Os Parâmetros Curriculares (PCNs) explicitam a necessidade do estudo sobre a história local e do cotidiano 

e a identidade do aluno são os eixos-temáticos do primeiro ciclo (1ª e 2ª série): é preciso priorizar temas sobre a 

localidade, mas nem sempre isso é contemplado diante das observações realizadas nas escolas públicas. Além 

disso, uma outra questão  sobre a história local, é escassez de material didático: de que modo o conteúdo é 

operacionalizado na sala de aula, para o aluno?  

No segundo ciclo que constitui (3ª e 4ª série): o eixo temático é “História das organizações populacionais, 

nesse item, pode-se dizer que, nas pesquisas realizadas observa-se muito que, alunos desconhecem sua própria 

história de vida, enquanto sujeito  do mesmo processo.   Diante desse impacto o estudo sobre a história local no 

território mato-grossense é um paradoxo, longe de abranger os objetivos dos Parâmetros curriculares. Um ponto 

importante a ser destacado é sobre a carga horária para a disciplina de história do Brasil na matriz curricular de 

algumas escolas públicas e privadas de Cuiabá consta apenas uma aula por semana. A maior parte dos 

estabelecimentos de ensino públicos consultados a disciplina sobre Mato Grosso não é contemplada na matriz 

curricular. Vale lembrar que uma das escolas privadas da mesma localidade citada, especializada no Ensino Médio, 

consta na matriz curricular quatro aulas por semana.    

Com relação aos conteúdos observa-se, por exemplo no ensino da história os conteúdos são desconectados 

não estabelecem diálogos entre a história do Brasil com a regional e essa fica como se fosse um assunto a parte da 

história do Brasil, distante   da realidade social do aluno.  Para exemplificar, na história do Brasil fala-se em 

movimentos sociais do século XIX como a Balaiada 1838 Maranhão), Sabinada (1837 Bahia), Cabanagem (1832 

Pará), Farroupilha (Rio Grande Sul 1835) nesse contexto, está   ausente o tema da   Rusga (1834/ Mato Grosso).  

Todos os fatos mencionados eclodiram na mesma década e todos inseridos   no mesmo contexto político e social 

da época.  A década de 1830 compreende o período das regências, a descentralização política e a formação dos 

partidos políticos do pais. Quanto a rusga ocorreu na província de Mato Grosso em 1834 foi também um 

movimento social repleto de conflitos que envolvia várias camadas sociais. Esse conflito esteve ligado aos 

partidos políticos que até então estavam emergindo no país e tais partidos políticos estavam associados aos 

“liberais e/ou Sociedades dos Zelosos da Independência” e “os conservadores e/ou caramurus”. Os dois grupos 

pretendiam obter o controle político da província. Os liberais ou sociedade dos Zelosos da Independência 

almejavam a expulsão dos portugueses e de alguns estrangeiros também chamados de adotivos. Segundo Ernesto 

Cerveira de Sena, a Sociedade dos Zelosos intencionava derrubar o governo da província, nesse caso, o alvo não 

era os portugueses, pois brasileiros também ocupavam cargos políticos desde o período colonial e compunham a 

elite cuiabana. (SENA, Ernesto C.2009. P.36).

         Outro tema de grande destaque dos livros didáticos é a guerra do Paraguai (1864-1870) conteúdo da história 

do Brasil não sendo mencionado o território mato-grossense já que, a área envolvida no conflito foi a parte da sul 

da província de Mato Grosso como o episódio da Retirada da Laguna (1867);  Portanto,  a ausência dos temas 
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demonstram a ausência sobre a história de Mato Grosso.

Cabe ao professor, [...] aproximar o aluno dos personagens concretos da História, sem idealização, 
mostrando que gente como a gente vem fazendo História. Quanto mais o aluno sentir a História 
como algo próximo dele mais terá vontade de interagir com ela, não como uma coisa externa, 
distante, mas como uma prática que ele se sentirá qualificado e inclinado a exercer. O verdadeiro 
potencial transformador da História é a oportunidade que ele oferece de praticar a “inclusão 
histórica”. (PINSKY & PINSKY, 2005, p. 28)

As imagens contidas nos livros didáticos do ensino de história nem sempre são ressaltadas pelo professor 

como um conteúdo e sim   como mera ilustração.  Outro detalhe sobre as imagens dos livros didáticos   são     

personagens históricos como as de:  Dom Pedro I ou II, Getúlio Vargas abordagem essa que descaracteriza 

outros sujeitos.   A própria história de vida do aluno ou da família, é descartada assim também   a imagem da 

princesa Isabel continua sendo perpetuada nas páginas dos livros didáticos como a heroína da abolição e diante 

disso outros acontecimentos que fizeram parte do mesmo processo histórico, como cotidiano e formas de lutas 

de outros personagens ficam ausentes. As imagens não são só meras ilustrações, pois revelam fatos com    os 

personagens históricos heroicos   conteúdos que devem ser contextualizados desde que, sejam desconstruídos 

os paradigmas do ensino tradicional. 

Segundo Circe Bittencourt, são enormes as deficiências apresentadas nas produções dos livros didáticos 

do ensino de História e a História de Mato Grosso ainda silenciada nos livros didáticos reforça o problema da 

historicidade dessa região mais central da América do Sul como algo externo à realidade brasileira.

Outra observação   a ser feita no ensino de história   é a ausência da implementação da Lei 10.639/2003 na 

matriz curricular de muitas escolas.  De acordo com a referida lei é essencial   valorizar a identidade e cultura 

história afro-brasileira e africana na educação básica e ensino superior sem necessariamente priorizar uma 

determinada área de ensino, e em qualquer momento a temática   deve ser abarcada. Os Parâmetros Curriculares 

nos indicam que a diversidade cultural / multiculturalismo promovem a alteridade equidade na formação da 

aprendizagem do aluno daí a possível abordagem no meio escolar longe dos impregnados conceitos 

eurocêntricos dos colonizadores sobre a história afro-brasileira e africana. Entretanto, nem sempre as escolas 

priorizam o tema e nem consta no Projeto Político Pedagógico da escola, porém, ao observar a gestão 

democrática de determinadas escolas pública municipal é possível perceber fragilidades pelo planejamento 

escolar    a comemoração da consciência negra, do dia 20 de novembro. Sabemos, que para contemplar a 

diversidade cultural na gestão escolar é necessário que ocorra a qualquer momento e em qualquer área de 

conhecimento.  Sobre quilombos ou comunidades quilombolas é um tema essencial que deve    ser abordado em 

sala de aula, porém, muitas vezes é apresentado nas páginas livros didáticos de maneira simplificada e talvez a 

escassez de cursos de capacitação sobre a história afro-brasileira e africana seja uma das barreiras que dificultam a 

implementação da referida Lei no cotidiano escolar. Consequentemente   essas deficiências comprometem a 

forma de utilizar o livro didático. 

Outra temática muito comum existente   na matriz curricular e nos planejamentos de ensino das escolas é 

sobre os indígenas. Em alguns livros didáticos do ensino fundamental geralmente   são apresentados de maneira 

generalizante como; modos de viver étnicos, moradia e adereços   generalizando sem especificar as diferenças 

culturais. A ideia do índio guerreiro e selvagem, a data comemorativa do dia 19 de abril são questões que 

simplificam os conceitos sobre o referido grupo social além de não existir comentários explicativos sobre a 

dizimação das etnias indígenas.   As representações icnográficas geralmente apresentadas sobre o descobrimento 

do Brasil   é visível a ausência de descrições sobre os índios pertencentes a uma civilização e cultura anterior a 

chegada dos europeus 
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Sabemos que, as ideologias difundidas pelos conceitos simplificados ou generalizantes nos livros didáticos 

sejam pelas imagens ou pelos textos constroem valores além disso, as editoras estão envolvidas no comércio na 

produção dos livros didáticos. Diante das problemáticas existentes   no ensino da história são questões que    

dependem muito do professor, das posturas e das concepções que o profissional possui já que, cada professor 

possui seus conceitos, visões de mundo compromisso ou descompromisso com a educação diz WELINGTON 

Ernane Porfirio. (2015. p 31).   Segundo Luckesi (1984, p. 46) um educador, que se preocupe com que a sua 

prática educacional deve estar voltado para a transformação, não poderá agir inconsciente e irrefletidamente

Para Circe Bittencourt;

A figura do professor adquire papel central e são esboçados  novos conceitos de aprendizagem, 
mesmo que nem sempre muito coerente ao situarem o aluno como sujeito de conhecimento e 
por portador de algum tipo de saber. Essas intenções, no entanto, se concretizam de forma 
ainda limitada nos conteúdos e nos métodos de ensino. (BITTENCOURT, 1998, p. 58) 

A construção do aprendizado depende muito das propostas curriculares, da escolha da produção didática, 

da concepção do professor do que é história e para que serve,  a forma da abordagem  do ensino de história e  do 

perfil de aluno/cidadão que se deseja construir. Para o historiador Renilson Ribeiro (2016) é preciso saber 

problematizar conteúdos escolares, currículos e livros didáticos. Ou seja, o aprendizado não depende da 

quantidade de materiais didáticos.

O discurso que se constrói, forma-se modelos de professores, de alunos, de escola, de sociedade, 
de política, de disciplinas, de condutas. Produz-se sujeitos dotados de identidades que lhes são 
atribuídas (classe, gênero, etnia, nacionalidade). Nessa perspectiva, o currículo produz 
identidades e subjetividades determinadas. Ele não apenas representa, ele cria, constrói sujeitos. 
(RIBEIRO, Renilson Rosa. 2004.p. 4)
  

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais o professor desde as séries iniciais deve essencialmente   

provocar reflexões considerando três questões básicas, o fato histórico, o tempo histórico e o sujeito para 

fortalecer a visão crítica do aluno e promover a autonomia intelectual.  O papel do professor é fundamental    não 

como dono do saber, mas como provocador um construtor de conhecimentos para melhor construção de 

identidades sociais. 

 
É preciso fomentar a interdisciplinaridade a fim de dimensionar o ensino e aprendizagem de 
História bem como a construção do saber. Este saber específico se faz necessário para que se 
entenda a relação entre diferentes tempos, significando então reconhecer o valor do passado 
para o presente (PEREIRA. J.C. p 6)

Ainda que o objetivo deste artigo não seja apontar uma “receita” para as aulas de ensino dessa disciplina 

observamos nos parâmetros curriculares nacionais elaborados pelo Ministério da Educação, indicações 

impreteríveis para que os conteúdos de história do ensino fundamental e médio sejam articulados levando em 

conta a relação do passado com o presente embora nem sempre esteja presente na prática pedagógica. Diante das 

questões apresentadas, observa-se a falta de interesses   pela disciplina por aparte dos alunos.

É relevante também enfatizar nas aulas de história   o tempo e espaço de qualquer sociedade, uma forma do 

aluno poder compreender melhor sua realidade social, eliminando a ideia de que   a história é só o passado. 

Observa-se que muitos alunos do ensino fundamental e médio, por vezes apresentam deficiências, 

desinformações e noções extremamente vagas, sobre determinados conteúdos referentes a história do Brasil 

geralmente desarticulada da história da localidade mato-grossense   que parece ser algo exógeno no vocabulário 
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do estudante e do cotidiano escolar. É necessário que se reafirme a importância da História no currículo escolar e, 

acima de tudo, que se entenda que esta disciplina pode desenvolver os alunos como sujeitos conscientes na prática 

da cidadania. (BORGES. Maria A. Quadros & BRAGA. Jezulino L.Mendes.)
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo a apresentação do processo de ocupação 
da área onde hoje se encontra o quilombo Mata-Cavalo, localizado no município 
de Nossa Senhora do Livramento - MT e, em especial, abordar brevemente uma 
discussão a respeito da formação da Sesmaria Boa Vida, Lei de Terra e Marcha 
para Oeste.  O que buscamos apresentar é como tal processo ocorreu, e que 
resultou na perda das terras pelos descendentes de escravos que só conseguiram 
reavê-las nos nais dos anos 1990 através de acampamentos.  Além disso, há o 
destaque para a Constituição de 1988 que garante aos quilombolas o direito a 
terra no seu Art.68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas que não 
sanou os conitos e as lutas travadas entre quilombolas e grandes proprietários de 
terras. Para tanto, foram levantadas produções acadêmicas e publicações em 
livros relacionados à temática.

Palavras-chave:  Quilombo. Expropriação. Terra. 

ABSTRACT

This article aims to present the process of occupation of the area where the Mata-
Cavalo quilombo is located today, in the municipality of Nossa Senhora do 
Livramento - MT and, in particular, briey a discussion about the formation of 
Sesmaria Boa Vida, Land Law and March for the West. What we seek to present is 
how such a process occurred, and which resulted in the loss of land by descendants 
of slaves, who were only able to recover them in the late 1990s through 
encampments. In addition, the Constitution of 1988 guarantees quilombolas the 
right to land in Art. 68 of the Transitional Constitutional Provisions Act, but it has not 
remedied the conicts and struggles between quilombolas and large landowners. 
For that, academic productions and publications in books related to the subject 
were raised.

Keywords: Quilombo. Expropriation. Land.
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INTRODUÇÃO 

O
 Quilombo Mata Cavalo está localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, a 10 km 

da sede do município, e a 42 km de Cuiabá. Integra a mesorregião 130, da microrregião 534 de Cuiabá, 

centro sul mato-grossense, tendo como limites os municípios de Várzea Grande, Rosário Oeste, 

Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, Jangada e Poconé. Seu clima característico é o tropical quente e 

sub-úmido, com temperaturas médias anuais em torno de 26-27ºC (BARCELOS, 2010, p.5).  

A área desse quilombo é de 14.700 hectares e nele há 418 famílias quilombolas, parte residindo na área e 

parte nas cidades vizinhas. Mata Cavalo é formado pelas comunidades quilombolas do Aguassú, Ourinhos/Ponte 

da Estiva, Mata Cavalo de Baixo, Mata Cavalo de Cima, Mutuca, e Capim Verde, cada qual com sua associação. 

Estas comunidades formaram a Associação Sesmaria Boa Vida – Quilombo Mata Cavalo (“associação mãe”) para 

representá-las junto aos órgãos públicos, e para receber o Titulo de Domínio da área (MOURA, 2009, p.9).

De acordo com Moura (2009) em Mata Cavalo, também existe a comunidade Gleba União, formada por 

famílias de Sem Terras (não ligadas ao Movimento de Sem Terras - MST), e a comunidade do Aguassú, formada 

por Sem Terras e quilombolas. Possui, também, pequenos proprietários, sendo alguns negros, e fazendas, dentre 

as quais se destacam Ourinhos, Romale, Flamboyant, São Carlos e Capim Verde (Ibid., p.9). Devido à diversidade 

social do quilombo, ele é também denominado, principalmente pelos órgãos públicos, de Complexo Sesmaria Boa 

Vida – Quilombo Mata Cavalo. 

Segundo Moura o Quilombo se formou na sesmaria Boa Vida e sesmaria Rondon. Os negros obtiveram 

terra, em 1883, através de doação do senhorio da sesmaria Boa Vida, e posteriormente através de compras de 

terras em ambas as sesmarias. Desde a sua criação, o Quilombo sofre tentativas de expropriação. Inicialmente, 

fazendeiros locais se interessavam pela vasta área que havia sido doada pelo Senhor daquelas terras. As primeiras 

resistências foram bem sucedidas. Quando o político Manoel Monteiro, no fim da década de 1940 se interessa pela 

área, a comunidade começa a perder força de resistência, excetuando-se apenas a comunidade Mutuca, que 

consegue permanecer em suas terras. Das demais, a grande maioria perde para os pistoleiros de Manoel Monteiro 

e seus compradores, de maneira extremamente violenta. Em 1996, começa-se o movimento dessas famílias para 

as terras deixadas por seus descendentes, se apossando delas através de acampamentos (Ibid., p. 9-10).  

Logo após, entram com o pedido de posse legal da terra com base nos direitos de Quilombos 

remanescentes. Até o ano de 2016, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apesar de 

promover mudanças no território, ainda não havia conseguido dar a posse do terreno total para as comunidades de 

Mata Cavalo.

Nos noticiários são frequentes as informações de que quilombolas espalhados por todo o país e 

especificamente em Mato grosso perderam suas terras, foram expropriados, tiveram suas casas e lavouras 

destruídas pela ação de jagunços e fazendeiros, evidenciando o conflito no campo, e também a ausência do Estado 

Brasileiro, e sua falta de interesse em resolver as questões agrárias, dos agricultores familiares, quilombolas e 

indígenas. Sem a titulação de suas terras, essa parcela da população brasileira, sobrevive sendo constantemente 

despejadas e/ou expropriadas. A resistência se transforma em conflito, tendo de um lado grandes proprietários e 

grileiro, e de outro, os agricultores familiares, entre os quais os quilombolas, que ainda insistem em lutar pela 
1

preservação de sua terra, cultura e da sua identidade.

1Este artigo é o resultado final da disciplina Tópicos Especiais em Territórios, Sociedades e Dimensões da Política VI, do curso de Pós-
Graduação em História – Mestrado, ministrada pelos professores José Manuel C. Marta, João Carlos Barrozo e Vitale Joanoni Neto, 
durante o segundo semestre de 2017, da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Cuiabá.
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A sesmaria Boa Vida
De acordo com Saboya a descoberta das minas de ouro de Coxipó, em 1718, atraiu grande quantidade de 

pessoas para Mato Grosso. O governo empenhou-se em conceder sesmarias para o cultivo de gêneros 

alimentícios nas regiões das minas, para estimular o povoamento a fim de garantir os seus domínios. A terra onde 

estavam localizadas as minas pertencia ao governo. Outro motivo da mobilidade dessa população era o rápido 

esgotamento da exploração do ouro de aluvião, e o deslocamento para outros pontos auríferos da província 

(SABOYA, 1995, p.122-123).

Conforme Saboya antes da Lei de Terras as sesmarias doadas pelo governo, constituíam-se em fazendas 

onde o gado era criado solto, sem cercas. Mesmo após a lei, devido certamente, às imensidões dos campos, poucos 

latifundiários cercaram suas terras. A partir da concessão de uma sesmaria, os latifundiários procuravam expandir 

seus domínios, com o requerimento das terras circunvizinhas, muitas vezes em nome de seus familiares, dando 

origem a essas dimensões territoriais que dificultam sobremaneira a vigilância sobre a totalidade da propriedade 

(Ibid., p. 125-126).

Os pioneiros que aqui chegaram faziam parte da bandeira de Paschoal Moreira Cabral.  Segundo Silva “O 

sorocabano Cabral havia se encontrado com Antonio Pires de Campos nos bananais de Camapuã e decidido, ao 

ver o número de cativos que comboiava também vir em busca dos índios coxiponés, na barra do rio Coxipó com o 

Cuiabá” (SILVA apud BARCELOS, 2010, p.5). Em 1718 logo após ser derrotado no confronto com esses índios, 

Moreira Cabral é assistido pelos paulistas, que estavam alojados no Carandá, no rio São José dos Cocais onde se 

localizava o acampamento de Fernão Dias Paes.(BARCELOS, op.cit, p. 5).

De acordo com Bandeira, Sodré e Mendes, temendo altos impostos cobrados pelo Estado português, numa 

época em que a produção aurífera estava em baixa, não apresentando mais o vigor do início da exploração, e o 

custo de vida em alta, configurando uma situação de fome e miséria, mineiros de Cuiabá rumam para o interior à 

procura de novas minas. Nesse momento de interiorização, nos anos de 1726-1727 mineiros que fogem da 

perseguição de Rodrigo César, Capitão General, governador da Capitania de São Paulo, da qual Mato Grosso fazia 

parte, descobrem ouro às margens do Ribeirão dos Cocais, primeiro núcleo de povoamento do atual município de 

Nossa Senhora do Livramento. Requerimentos de concessão de sesmarias apontam a última década do século 

XVIII como momento intenso de ocupação do espaço livramentense, principalmente na sua área central. Desde 

cedo à atividade mineradora aparece vinculada a produção agrária e pastoril. Na área central as sesmarias de 

lavradio, em maior número, voltam-se principalmente a produção canavieira, fabricando açúcar, aguardente, 

rapadura. (BANDEIRA et.al., 1993, p.6-7).

Segundo Barcelos em 1751, José Paes Falcão, um dos filhos de Fernão Dias Paes pede requerimento a D. 

Antonio Rolim de Moura, o então Capitão-General de Mato Grosso, de uma sesmaria localizada entre três 

córregos, que mais tarde viriam a ser denominados de Estiva, Mata Cavalo e Mutuca. A sesmaria foi concedida a 

José Paes Falcão por força de decreto assinado por D. Antônio Rolim de Moura, em 1751, sendo posteriormente 

medida, demarcada e empossada judicialmente por Antônio Xavier de Siqueira, em dezembro de 1788, através do 

acordo de compra realizado por seu pai Antônio Roiz de Siqueira, em 1772 (BARCELOS, op.cit, p. 5,6). 

Conforme Barcelos em 1772, Paes Falcão vende o direito por concessão obtida ao Sr. Salvador Rodrigues. 

Em 1788 o alferes Antônio Xavier de Siqueira, filho de Paes Falcão, realiza a medição das terras da Sesmaria Boa 

Vida, colocando os quatro marcos, determinando finalmente sua posse judicial. Com a morte de Antônio Xavier 

de Siqueira, em 1804, a Sesmaria foi dividida em duas partes tomando-se como divisor natural o Córrego Mata 

Cavalo, a da Boa Vida, ao Sul, passa para o controle da família Siqueira e a Sesmaria Rondon, ao Norte do Ribeirão 

Mata Cavalo, que também passa às mãos de outros membros da mesma família (Ibid., p.6).
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Para Bandeira, Sodré e Mendes é nesse contexto, que em 1850 o casal Anna da Silva Tavares e Ricardo José 

Alves Basto arrematam em leilão público, a sesmaria de Boa Vida, situada na área mais valorizada de Nossa 

Senhora do Livramento. Em 1874, enfermo, Ricardo José Alves Bastos faz um testamento instituindo sua esposa 

como herdeira universal do remanescente de seus bens. Na qualidade de testamenteira em 1883, D. Anna da Silva 

Tavares registra no cartório da cidade escritura doando parte da sesmaria Boa Vida a seus escravos, tornando-os 

assim, proprietários de terras em Livramento (BANDEIRA et. al., 1993, p. 11.).

Segundo Fiabani as comunidades negras formaram-se de várias origens, poderiam ser doadas por 

escravistas, como foi o caso em questão do Quilombo Mata Cavalo, em terras compradas por cativos com 

recursos obtidos através do trabalho nos finais de semana, feriados religiosos e outros, em áreas devolutas, em 

fazendas abandonadas, terras obtidas em troca de serviços guerreiros, ocupação de territórios indígenas e terras 

da Igreja ou ordens religiosas (FIABANI, 2015, p. 133).

A perspectiva da valorização das terras, a partir da Lei de Terra de 1850 e do regulamento de 1854, segundo 

Saboya, levou algumas pessoas influentes da Província de Mato Grosso à falsificação de registros de posse, com o 

fim de garantirem o status de grandes latifundiários (SABOYA, 1995, p.129), fato que pode ser percebido no 

seguinte comentário de Virgílio Corrêa: 

Entre os grilos então praticados, por meio de falsificação de documentos, antigos, sobressai o 
que inventou a fazenda Taquarussú, mediante escritura passada na comarca do Prata, em 1851, 

2
com siza  paga. Outros equivalentes foram também arranjados pelos manipuladores de 
escrituras antigas, que lograram aposar-se de um talonário velho de sizas, criminosamente 
extraviado da Repartição (de Terras), em cujo arquivo se achava (CORRÊA apud SABOYA, 
1995, p. 129, grifos da autora)

O quilombo e a Lei de Terra
No período de 1822 até 1850 não havia uma lei específica sobre terras no Brasil, a terra não tinha valor de 

mercado. A ela apropriada através de sesmarias ou pela posse. Segundo Saboya a solução encontrada foi à criação 

da Lei de Terras nº 601 de 1850, que passou a impor empecilhos à ocupação da terra através da posse para manter o 

trabalhador nas fazendas, e a sua aquisição só poderia ser realizada através da compra. A terra passa a constituir 

uma renda capitalizada, ocorrendo uma mudança a respeito da concepção de terras no Brasil (SABOYA, 1995, p. 

115-116). As terras devolutas foram valorizadas de acordo com as terras particulares, tornando o seu preço 

inacessível para o trabalhador assalariado.

Segundo Saboya o regulamento de 1854 veio “coroar” as aspirações da elite fundiária do Império, 

inviabilizou o acesso a terra para as classes dominadas da sociedade brasileira e, desse modo, estabeleceu uma 

garantia para o desenvolvimento de um exército de reserva de mão-de-obra barata para os latifundiários 

produtores de gêneros para o mercado de exportação. O fato de ter sido aprovada a Lei de Terras, demonstra o 

papel que a maioria dos políticos do Império brasileiro desempenhou, no sentido de defender os interesses da 

classe dominante. O Estado interviu como agente dos latifundiários, legitimando a separação entre produtores e 

meio de produção (Ibid., p. 117).

De acordo com Silva e Secreto, vista sob um prisma bastante geral, a lei de 1850 desempenhou o importante 

papel de delimitar o espaço de relacionamento entre o poder público e os proprietários de terras, através da 

legalização da situação irregular de sesmeiros e posseiros. Ainda conforme as autoras se atentarmos para o fato de que 

2Siza era um tributo pago em momentos de transações comercias de compras e vendas, por ambas as partes: compradores e vendedores.
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o sistema anterior era caracterizado pela doação condicional, a lei introduzia uma modificação de profundo 

significado social que era transformar sesmeiros e posseiros em proprietários plenos, nos termos do use e abuse do direito 

romano (SILVA, SECRETO, 1999, p. 121). Os sesmeiros e posseiros tinham a posse de grandes áreas. Com a nova 

lei, a terra deveria ser comprada. Mas os pobres não tinham dinheiro (capital) para comprá-las. Por isso, a Lei de 

Terras não provocou uma mudança de significado social, pois favoreceu quem já tinha grandes áreas, e quem tinha 

capital para comprar mais terras.

A Lei de Terras instituiu bloqueios “ao acesso à propriedade por parte dos trabalhadores, de modo que eles 

se tornassem compulsoriamente força–de-trabalho das grandes fazendas” (MARTINS apud FIABANI, 2015, p. 

134). Os grandes proprietários “conseguiram registrar em cartório amplas áreas de terra, já que não se 

reconheciam as posses tradicionais e as formas de ocupação comunitárias”. A lei não reconheceu as chamadas 

“terras de negros ou terras de índios” e contribuiu para a expropriação “das áreas ocupadas pelo campesinato 

negro, índio ou mestiço, formado ao longo dos séculos da história colonial” (LINHARES, SILVA apud 

FIANBANI, 2015, p.134).

 De acordo com Saboya a expansão cafeeira exigia um número grande de mão-de-obra, fato que levou a 

ideia de colonização como a única saída para a crise, o café era destinado ao mercado externo, sua produção 

necessitava de um investimento de grande volume de capitais e imensas extensões cultivadas, reforçando assim as 

características latifundiárias da nossa agricultura. Para a autora outro fator importante era a perspectiva da 

abolição da escravatura e da chegada de imigrantes. A necessidade do trabalho livre obrigou o governo a colocar 

na lei um programa de sustentação capaz de subsidiar a imigração, ou seja, a destinação dos recursos da Lei de 

Terras era para importar trabalhadores visando sanar o problema da mão-de-obra no país, e ainda, a elite dirigente 

do país exercia simultaneamente, o controle sobre o monopólio das terras e da mão-de-obra (SABOYA, 1995, 

p.119-120).

 Segundo Saboya a partir da Lei de 1850 foi criada uma burocracia destinada à “Repartição Geral de Terras 

Públicas”, estabelecida para dirigir a medição, divisão e descrição das terras devolutas, e sua conservação, de 

fiscalizar a venda e distribuição delas, e de promover a colonização nacional e estrangeira. Pelo decreto nº 1318, de 

30 de janeiro de 1854, para execução da Lei de Terras, ficou determinado à criação de uma “Repartição Especial de 

Terras Públicas”, subordinada ao presidente da província, e dirigida por um delegado do Diretor Geral das Terras 

Públicas, ficando então defendidos os interesses da elite fundiária e do governo monárquico para fomentar uma 

política legitimadora do latifúndio no Brasil (SABOYA. Op.cit. p.120-121).

Para Silva e Secreto a lei de 1850 não atingiu um dos seus objetivos básicos, a demarcação das terras 

devolutas, isto é, a discriminação das terras públicas e privadas, primeiro obstáculo a ser vencido na 

implementação de uma política de terras, e elemento fundamental para a dinamização do mercado de terras. E isto 

principalmente por dois motivos: a regulamentação da lei deixou a cargo dos ocupantes das terras a iniciativa do 

processo de delimitação e demarcação, e só depois que os particulares informassem ao Estado os limites das terras 

que ocupavam, é que este poderia delimitar e medir as suas terras, utilizando o que lhe restara para promover a 

colonização. Em segundo lugar, a lei não foi suficientemente clara na proibição da posse. Para essas autoras a 

combinação desses dois elementos teve como conseqüência que a lei servisse a regularizar a posse e não a estancá-

la (SILVA; SECRETO. Op. cit.p.121-122).

Com a República e a passagem das terras devolutas para o domínio dos estados, acentuou-se ainda mais, o 

efeito perverso da lei de 1850, com o agravante de que foram pouquíssimas as iniciativas no sentido do 

estabelecimento de uma política de colonização ou assentamento que minimamente contrabalançasse a 

proliferação dos latifúndios improdutivos. Protegidos pela aplicação perversa da cláusula que garantia as posses 
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(cultura efetiva e morada habitual), multiplicaram – se os “grilos” e as posses irregulares e continuou o processo de 

passagem das terras devolutas para o domínio privado sem controle dos poderes públicos e sem que estes 

manifestassem grande preocupação com o uso anti-social das terras apropriadas (Ibid., p. 124).

Silva citada por Moreno, estudando os efeitos da Lei de 1850, constata nas diferentes unidades da Federação 

“uma regularidade e uma semelhança” no tratamento dado a questão da terra, que se manifesta pela ocorrência de 

três fenômenos distintos, porém relacionados: o primeiro diz respeito a adaptação das Leis Estaduais aos 

interesses dos posseiros. Todos os Estados alteraram os prazos de legitimação das posses de 1854 para 1889 e, em 

muitos casos, até 1920. Por sua vez, os pedidos de legitimação, após 1889, também foram sistematicamente 

alterados até 1930; o segundo ponto destacado refere-se ao processo de privatização das terras devolutas que 

continuou sendo efetivado por meio de invasões e ocupações de forma incontrolada em todas as regiões; por 

último, a autora mostra a vinculação do processo de privatização das terras devolutas ao coronelismo, fenômeno 

sociopolítico de influência impar na vida rural brasileira da Primeira República (SILVA apud MORENO, 1999, p. 

70).

Segundo Saboya na província de Mato Grosso essa “Repartição Especial de Terras Públicas” só foi criada 

em 1858. As terras devolutas eram muitas, a posse era garantida àqueles que conseguissem enfrentar os obstáculos 

naturais e os índios, fato que retarda a Lei de Terras na província. A formação dos latifúndios foi conseqüência da 

facilidade da aquisição de título de terras imensas, e do interesse do governo em conceder direitos e privilégios, 

àquelas pessoas dispostas a habitarem as regiões consideradas importantes para economia e defesa da província 

(SABOYA. Op.cit. 121-122).

De acordo com Bandeira; Sodré e Mendes, com a doação das terras da sesmaria Boa Vida por D. Anna 

Tavares aos seus escravos em 1883, abre-se um precedente na dureza da Lei de Terras, que dificulta o acesso à 

propriedade da terra aos que embora ocupantes não possuíssem capital, categoria em que se encontravam 

especialmente os negros livres. Nos últimos anos do Império começa assim a formação da Comunidade Negra 

Rural de Mata Cavalo (BANDEIRA; SODRÉ; MENDES. Op.cit. p. p. 11-12). 

Conforme Barcelos foi nesse contexto que se iniciaram, pelos interesses da elite rural dominante nesta 

região, as manobras políticas que levariam ao início dos conflitos pela disputa desta terra, numa luta desigual. De 

acordo com o autor, o livro n. 49 do Tabelionato de Notas de Livramento, que continha as anotações jurídicas 

legitimando a doação feita aos escravos cativos, e também libertos de D. Ana Tavares, desapareceu de forma 

misteriosa. Curiosamente, a referida senhora é descendente das famílias da oligarquia dominante na região, que 

conforme o autor falsificaram todo tipo de documentos, para suprimir quaisquer direitos de posse da terra, por 

parte dos negros da Sesmaria Boa Vida (BARCELOS. Op.cit.p.7). A referida doação foi levada a registro no Livro da 

Câmara do município de Nossa Senhora do Livramento, área de influência dos fazendeiros dessa região, em 

cumprimento às exigências do primeiro Código de terras do Estado de Mato Grosso.

Em 1890 o procurador da Vila de Livramento Felicíssimo José da Silva promove em juízo que os libertos 

escravos de Dona Anna da Silva Tavares e outros, que individualmente ocupam e “estragam” terras e matas da 

sesmaria Boa Vida no lugar denominado Mata Cavalo deixem as terras. Proposta após a morte de D. Anna 

Tavares, essa ação não chega a se concluir, permanecendo os negros na terra em litígio (BANDEIRA; SODRÉ; 

MENDES. Op.cit.p.12).

Diante desse cenário, segundo Silva e Secreto, nota-se então, que a Lei de Terras que deveria constituir o 

primeiro passo para a elaboração de uma política agrária, de formação da pequena propriedade, serviu para 

legitimar, ao longo do tempo, a passagem de grandes extensões de terras públicas para o domínio privado, em 

poucas mãos, expurgando completamente o acesso a terra por parte dos ex-escravos, que lutavam contra 
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fazendeiros e latifundiários, desde o momento da doação da sesmaria, pelo direito as referidas terras. Abriram-se 

então as portas para o imigrante europeu e fecharam-se as possibilidades para que o negro ocupasse um novo 

espaço na sociedade brasileira, enquanto pequeno produtor rural. Coadunamos com Silva e Secreto quando 

afirmam que “apesar da historiografia tradicional atribuir às sesmarias o papel de formadora de latifúndios, a 

realidade reservou esse papel para a posse, recurso utilizado em todas as regiões do país, antes, durante e depois da 

vigência da Lei de Terras de 1850” (SILVA; SECRETO. Op. cit.p.137).

Também concordamos com a autora Carla Ladeira Pimentel Águas quando argumenta que 

subliminarmente, um dos principais objetivos da Lei de Terras era manter a população negra como mão-de-obra 

escrava pelo máximo de tempo possível, e inviabilizar a sua ascensão social depois da Abolição. Segundo essa 

autora, a Lei de 1850 não previu a possibilidade de que o negro liberto tivesse terras, como era possível aos 

imigrantes. Aliás, os recursos financeiros provenientes da venda de terras devolutas deveriam ser aplicados na 

medição de mais terras públicas e na “importação de colonos livres”. Aos imigrantes era garantido, por força de 

lei, que “achassem emprego logo que desembarcassem” (ÁGUAS, 2011, p.40).

De acordo com Águas, depois de entendermos a estratégia que tomou corpo através da Lei de Terras, temos 

pistas para compreender o porquê da miséria, apesar da recém conquistada liberdade dos ex-escravos: muitos 

deles, quando acampavam em alguma área, eram expulsos por fazendeiros e por policiais. Impedidos de plantar, e 

colher, sujeitaram-se a trabalhos mal remunerados, em terras alheias, e várias foram para as cidades, ou para 

quilombos das periferias urbanas (Ibid., p.41). Fato este, que foi e continua sendo fortemente vivido e sentido pelos 

negros que moram em suas terras no quilombo Mata Cavalo, sendo despejados e/ou expropriados de várias 

formas, com apoio da elite e das leis vigentes a cada época, perpassando gerações, e desaguando frequentemente 

nas várias e constantes expulsões de suas terras, a que são submetidos por conta de interesses capitalistas e 

dominantes. 

O quilombo e a Marcha para Oeste

A Marcha para Oeste definiu-se como uma política de integração nacional, lançada oficialmente em 1938, 

com a proposta de colonizar as terras da região Centro-Oeste até a Amazônia (PEREIRA, 1997, p.116). De 

acordo com Eliane Pereira intelectuais de expressão, entre eles, Cassiano Ricardo tinham como proposta, a 

reconstrução da cultura brasileira, sobre bases nacionais, e a revisão crítica de nosso passado histórico, e de nossas 

tradições culturais.  Conforme a autora, o intelectual Cassiano Ricardo, principalmente em sua obra Marcha para 

Oeste, foi um dos grandes ideólogos do Estado Novo. Nessa obra, foi recriada, a história do Brasil tendo o 

bandeirante como eixo da narrativa, e a sua tradição inventada como forjadora da história do Brasil. A Marcha para 

Oeste deveria conduzir à nação a pureza do sertão, significava a convergência entre o Brasil civilizado e o Brasil 

nativo, em um momento em que o Brasil litorâneo avançava sobre o sertão (Ibid., p.117). 

Para Pereira a Marcha para Oeste era também, uma questão de segurança nacional. A estratégia política da 

criação das colônias agrícolas nacionais, nas áreas consideradas vazias, no interior do país, servia por um lado, ao 

propósito de promover a diminuição dos conflitos urbanos, através do patrocínio da migração interna pelo 

estado; por outro, o povoamento das fronteiras nacionais evitaria sua ocupação por nações estrangeiras. O 

objetivo político do governo era promover a grande unificação nacional e viabilizar o imperialismo brasileiro, 

através da expansão demográfica e econômica dentro do próprio território. Essa nova mentalidade encontrava 

ancorada na ideia de progresso para o Estado, sempre assessorada pela imprensa regional e nacional (Ibid., p. 118-

119).
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Lenharo na apresentação do seu livro: Colonização e Trabalho no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro – 

Oeste relata que toda a estratégia de propaganda, armada sobre o slogan da Marcha para Oeste, visava entre outros 

alvos, criar um clima de emoção nacional de modo a que todos os brasileiros se vissem marchando juntos, e, 

conduzidos por um único chefe, consumassem coletivamente a conquista, sentindo-se diretamente responsáveis 

por ela. Conforme o autor, o verdadeiro sentido de brasilidade era a Marcha para Oeste, pois repousava numa 

proposta que combinava colonização e industrialização. No Brasil uma faixa era agente e sujeito da economia 

nacional; a outra era apenas objeto, servindo de mercado de consumo de manufaturas, em troca de matérias 

primas ou produtos extrativos (LENHARO, 1986, p. 14). Nesse sentido Lenharo afirma que:

A conquista do Oeste significava para o regime a integração territorial como substrato simbólico 
de todos os brasileiros. A ocupação dos espaços ditos “vazios” significava não simplesmente a 
ocupação econômica da terra, transformada em geradora de riquezas; sua pretendida ocupação 
seria procedida de maneira especial, a ponto de fixar o homem na terra através de métodos 
cooperativos, que redimensionassem as relações sociais, de acordo com a orientação política 
vigente. A transformação do oeste conquistado era também, apreciada como suporte de 
sustentação para o “novo” implantado nas cidades, e sua extensão para o campo, era tida como 
um movimento natural e inerente de acabamento da nova ordem estabelecida (Ibid., p.18)

De acordo com Águas, em Mato Grosso, as oligarquias ganharam com esse processo: seu patrimônio 

urbano e rural sofreu extraordinária valorização. A partir do final dos anos 30, resgatou-se o valor de troca da terra, 

que se transformou em mercadoria com preços em ascensão. Mata Cavalo foi alcançada pela valorização das 
3terras. Um fazendeiro  “de fora” comprou um pequeno pedaço de terras nas imediações do quilombo e pediu para 

que os quilombolas o ajudassem a fazer a medição da área total, para que fosse devidamente registrada no cartório 

do município, resultando na expulsão dos quilombolas de suas próprias terras, em suma, o fazendeiro fez o 

registro de toda a propriedade quilombola em seu nome (ÁGUAS. Op.cit. p. 47-48). A esse respeito à autora afirma:

Houve uma sobreposição de forças nesse episódio. A salvaguarda dos quilombolas, condensada 
sob a forma dos papéis de doação, não foi suficiente para fazer frente ao somatório de forças 
entre os mecanismos burocráticos e ideológicos acionados pelos fazendeiros para atingir os seus 
objetivos – o que se evidencia a fragilidade do discurso liberal de “leis iguais para todos (Ibid., 47)

Segundo Moreira, o governo de Getúlio Vargas manteve a lógica colonial e imperial de ocupar os ditos 

“espaços vazios”. Com a compreensão rasa do território brasileiro como espaço homogêneo e de governança, 

Vargas contribuiu ainda mais para o ocultamento da diversidade de identidades e de territórios da região central do 

Brasil. Incentivou inclusive o extermínio de povos indígenas, quilombolas e tantos outros, que ocupavam o que 

eles chamavam de “vazio demográfico”. Para Moreira, vítimas da política desenvolvimentista e de violentos 

processos de expropriação, muitos/as moradores/as da Sesmaria Boa Vida Mata Cavalo foram expulsos/as, 

sendo obrigados/as a migrar para outras áreas rurais, principalmente para as periferias das cidades de Nossa 

Senhora do Livramento, Poconé, Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá (MOREIRA, 2017, p.33-34). 

Diante desse quadro social, percebemos que tanto as sesmarias, como a Lei de Terras, e ainda a Marcha para 

Oeste, dificultaram o acesso das camadas populares a terra, demonstrando a supremacia da elite brasileira diante 

da capitalização da terra e da sua má distribuição, negando aos quilombolas o direito ao patrimônio que também 

construíram sobre duras penas desde que aqui chegaram, demonstrando claramente um esmagamento dessa 

minoria por parte também do Estado e das políticas públicas. 

3Refere-se ao político Manoel Monteiro citado na introdução do texto.
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O quilombo e a Constituição Federal de 1988

Conforme Carla Ladeira Pimentel Águas a Constituição Federal de 1988 reconhece a importância das 

comunidades tradicionais e, especificamente, dos quilombolas, para a formação da cultura nacional. Vai além, no 

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias (ADCT), garante aos remanescentes de 

quilombos o direito à titulação de suas terras, ou seja, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos. De acordo com a autora os quilombos estavam mergulhados na invisibilidade. A partir do momento 

que o Art.68 do ADCT abriu a possibilidade de inserção deste gigantesco grupo no contrato social, o que era 

“espectro”, ganhou corpo e concretude. E o país espanta-se com a dimensão do universo que era incapaz de ver 

(ÁGUAS, 2011, p. 44).

Para Águas, este ressurgimento das comunidades vem acompanhado por um interessante fenômeno 

identitário. Quando a palavra “quilombo” foi incluída na Constituição Federal, seus membros passaram a 

enquadrar-se dentro de uma concepção que, não fazia parte do vocabulário anterior a 1988. Existe o 

reconhecimento de uma identidade, que se revela como um instrumento fundamental (Ibid., p.45).

Concordamos com a ideia de Fiabani quando afirma que o Artigo 68 do ADCT é uma inovação na 

legislação brasileira, porque não há registros de norma que tratasse da questão agrária, num determinado 

segmento étnico, como por exemplo, as comunidades negras. Se não está sendo eficiente, a culpa não é da Lei, mas 

do Estado que não a cumpre (FIABANI, 2015, p. 115). Para Price, “o Art. 68 é uma mínima, porém significativa 

rachadura no monolito brasileiro de direito de propriedade”. Segundo ele, remanescente de quilombo “se tornou 

uma categoria reconhecida, ao lado de populações indígenas e das grandes massas de sem-terra, na luta geral pela 

redistribuição de terra nesta que é a mais desigual das sociedades modernas”. (PRICE apud FIABANI, 2015, 

p.115).

Passados 29 anos da aprovação desse artigo, e as vésperas da comemoração do trigésimo aniversário da 

Constituição da República Federativa do Brasil, as comunidades negras não têm muitos motivos para comemorar, 

visto o baixo número de terras tituladas. De acordo com Fiabani, a não titulação das terras impede o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades, pois muitas delas estão em situação de vulnerabilidade e 

insegurança. O baixo número de títulos expedidos pelo INCRA, ou seja, a demora para titular as terras por parte 

do Governo Federal faz com que as comunidades, passem a não acreditar na ação do Governo quanto à titulação 

das terras; permite o êxodo rural; corrobora para a continuidade dos conflitos; retarda o acesso as políticas 

públicas pelas comunidades; não evita a articulação dos segmentos contrários aos interesses das comunidades, e 

permite a valorização das terras incidentes sobre territórios quilombolas passiveis de indenização (Ibid., p.162). 

No Brasil, a grande propriedade não conheceu praticamente nenhum limite. Após 1888, nenhum projeto 

para assentamento de ex-cativos foi efetivado. A partir de 1964, o regime militar “reforçou politicamente a 

irracionalidade da propriedade fundiária no desenvolvimento capitalista, reforçando, conseqüentemente, o 

sistema oligárquico nela apoiado (MARTINS apud FIABANI, 2015, p. 134). Durante a Assembléia Nacional 

Constituinte de 1987, parcela significativa da população brasileira exigiu reforma agrária e o fim do uso 

especulativo da terra. No entanto, a formatação final da Constituição Federal de 1988 manteve-se a ordem 

anterior, com privilégios aos latifúndios (Ibid., 135).

A titulação vai muito além de ter um pedaço de chão, está diretamente ligada à identidade e memória 

quilombola, mesmo que historicamente essa população tenha sofrido com a supressão de suas terras.  A terra tem 

outros significados: manifestações artísticas, religiosas, festas e ritos fúnebres também se utilizam do solo, que 
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reforça a necessidade de ter o título, para que a cultura quilombola não morra e desapareça, mas afinal, quem está 

preocupado/a com isso? Desde sempre negros são “mal vistos” pelas classes sociais que nos foram impostas 

como padrão de “beleza, cultura e normalidade”, ou seja, pelos hábitos coloniais que insistem em povoar o nosso 

imaginário, que reforçam a supremacia dos homens brancos como seres universais e dominantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Quilombo Mata Cavalo foi reconhecido em 28 de outubro de 1999 pela Fundação Cultural Palmares e 

recebeu o título de domínio em julho de 2000 por essa mesma Fundação. Embora tenha sido reconhecido, ainda 

hoje continua aguardando a posse do terreno total que deverá ser emitido pelo INCRA. Desde sua criação até os 

dias atuais os quilombolas lutam pela posse de suas terras, passaram por todo o processo de colonização do Brasil 

e principalmente de Mato Grosso e do município de Nossa Senhora do Livramento sendo sempre marginalizados, 

renegados e excluídos, como sujeitos invisíveis numa sociedade pautada no suor e trabalho negro, primeiramente 

como escravos e depois como mão de obra barata, pronta para ser explorada.

 Nos dias atuais a situação não mudou muito, tanto assim que recentemente aconteceu um movimento de 

protesto no dia 16 de agosto de 2017 em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três 

Poderes em Brasília. No local, representantes de quilombolas, do Movimento Negro e da sociedade civil, se 

concentraram na expectativa de que acontecesse a retomada do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 3239/04, proposta pelo Partido Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), que 

questiona a validade do Decreto 4887/03 que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos de 

que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O partido requerente alega a 

inconstitucionalidade do Decreto, sustentando que ele seria formalmente inconstitucional por conta da 

inexistência de uma lei prévia, que confira validade ao Decreto, que é ato normativo secundário. O requerente se 

opõe também à possibilidade aberta pelo Decreto de reconhecimento das pessoas, por auto - atribuição, da sua 

condição de remanescente das comunidades quilombolas e à demarcação das terras por indicação dos próprios 

interessados. Porém, o julgamento foi adiado e ainda não há uma nova data prevista para retornar a essa discussão 

(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017, Acesso em 17/08/2017).

Assim, verificamos que desde as concessões de sesmarias, a Lei de Terra, a Marcha para Oeste e agora a 

Constituição atendem verdadeiramente somente aos interesses das elites brancas dominantes. Parafraseando 

Santos  nota-se um ativismo judiciário conservador, que consiste em neutralizar, por via judicial, muitos avanços ,

democráticos (ÁGUAS apud SANTOS, 2011, p. 45). 

Aliados à morosidade para a titulação das terras quilombolas, existem propostas de alteração da legislação 

vigente pretendendo invalidar o Decreto 4887/2003. Negros são imperceptíveis para uma parte significativa da 

sociedade e também para o governo. Até quando? Fato é que por todos esses processos, os negros foram 

discriminados, silenciados, apagados da história e das leis que existiram e vigoram atualmente. Leis que a nosso ver 

comportaram-se de forma escancaradamente excludente, dificultando ou até mesmo usurpando, extirpando, 

esmagando todo o direito que um cidadão negro pudesse ter, sempre deixando brechas para que grupos 

dominantes, possuidores de grandes propriedades de terras fossem considerados ameaçadores e superiores aos 

quilombolas.

Tudo isso nos remete ao livro: Memórias Ancoradas em Corpos Negros, onde sua autora Maria Antonieta 

Antonacci deixa registrado que mesmo sofrendo inúmeras diásporas e opressões, corpos negros ressurgiam com 
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sua herança, dançando, cantando, invocando deuses e antepassados em significativo caleidoscópio de culturas 

populares negras no Brasil, desaguando no restrito Estado Novo (ANTONACCI, 2015, p.325).  Entendemos que 

continuam desaguando nos dias atuais, sempre resistindo, ressurgindo e persistindo ao sistema opressor a que 

foram submetidos, tanto na questão da terra como na cultura.

Aqui caberia uma pequena discussão a respeito da perspectiva epistêmica descolonial, ou seja, analisarmos 

segundo a visão do colonizado e não somente do colonizador hegemônico. Nos últimos anos são crescentes os 

estudos pelo viés descolonial, investigações sobre as questões indígenas, cultura afro-descendente, mulheres, 

homossexualidade, pesquisas em ciências sociais, antropologia, política, ou seja, nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Embora intelectuais e estudiosos estejam se debruçando sobre esse viés, percebemos não ser 

suficiente, se não atingir os poderes públicos, o Estado e a sociedade em geral, e passar do debate dentro de 

academias, para a prática dentro das terras quilombolas, ou de outra etnia que seja considerada minoria, e fora dos 

padrões considerado “ideais”.

Para Fernanda Corrêa é a partir da desumanização do outro, do diferente, que o Ocidente pôde concretizar 

os seus propósitos imperialistas. Foi com a inferiorização dos indígenas da América que a Europa legitimou o seu 

extermínio, a evangelização, a expropriação, a escravização, etc. Foi por meio do discurso de inferiorização que a 

Europa escravizou negros africanos e os comercializou como mercadorias (CORRÊA, 2016, p. 79).

Conforme Corrêa apesar do fim do regime escravocrata, o discurso colonialista ainda persiste. Embora 

multiculturais e democráticas, as sociedades do Ocidente não lograram reconhecer o igual valor das identidades e 

das culturas, perpetuando desde o século XVI o preconceito e o reconhecimento de apenas uma raça e cultura. 

Este não reconhecimento ou reconhecimento errôneo causa opressão e isto não pode ser admitido (Ibid., p. 79).

Negros existiram e continua a existir na nossa terra e cultura, independente da vontade dominante, é parte 

significativa da população brasileira que constitui uma nação mestiça. Coadunamos com Fernanda Corrêa quando 

afirma que “no Brasil ter a cor da pele negra é fator de vulnerabilidade à violência” (Ibid., p. 89). Ser quilombola, ou 

ser negro, também é um fator de vulnerabilidade social, de preconceito e discursos racistas, bem como de 

inferiorização, buscando justificar todos os ataques e abusos cometidos contra os mesmos. O reconhecimento 

nos ensina o filósofo Charles Taylor (2014, p. 242), é uma necessidade humana vital. 

Os quilombolas continuam, por anos, esperando esse reconhecimento, aguardando que se cumpra a 

obrigação do Estado, em promover a posse total de suas terras através do INCRA, garantindo assim a continuação 

da nossa história, da história do Brasil e, sobretudo de Mato Grosso e do município de Nossa Senhora do 

Livramento.
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RESUMO
O objetivo deste artigo se insere no âmbito das problematizações historiográcas 
acerca da importância de testemunhos históricos na apreensão de eventos 
traumáticos do nosso passado recente, nos quais, ocorreram massacres, portanto, 
crimes cometidos contra a vida de seres humanos indefesos. Nesse aspecto, 
podemos notar que o dever de História e Memória na esfera das operações 
historiográcas do presente, tem nos reportado às investigações concernentes às 
narrativas históricas de testemunhas oculares como a do intelectual Euclides da 
Cunha (1866-1909), o qual cumpriu a função de jornalista durante a quarta 
expedição militar enviada a Canudos em 1897. Por outro lado, testemunhos 
históricos como os do químico Primo Levi (1919-1987), enquanto sobrevivente do 
campo de concentração de Auschwitz vem a calhar com as problemáticas que 
envolvem a elaboração de nova trama historiográca a partir do estudo de 
testemunhos que retratam crimes cometidos contra a vida humana. Nesse sentido, 
processos investigativos como estes nos garantem, por meio de questões do 
presente, o direito de representarmos nossos passados traumáticos à luz das 
contestações da História e da Memória. E que, por m, é preciso considerar que 
trabalho desse perl tem contribuído com as reexões concernentes aos Direitos 
Humanos quanto à defesa e direito à vida.

Palavras-chave:  História. Memória. Testemunho.

ABSTRACT

The goal of this paper is included among the historiographical discussions regarding 
the importance of historical testimonies for the apprehension of traumatic events in 
our past, where massacres, crimes committed against the lives of defenseless 
humans. In this respect, we can notice that the duty of History and Remembrance in 
the sphere of historiographical operations in the present has been leading us to 
investigations concerning historical narratives of eyewitnesses such as the one told 
by intellectual Euclides da Cunha (1866-1909), who worked as a journalist during the 
fourth military expedition sent to Canudos in 1897. In the other hand, historical 
testimonies such as the one told by chemist Primo Levi (1919-1987) as a survivor of 
Auschwitz concentration camp come in handy with issues involving the elaboration 
of new historiographical schemes from the study of testimonies depicting crimes 
against human life. For that matter, investigative processes like these ensure our right 
to depict our traumatic past in the light of History and Remembrance and by means 
of today's questions. Lastly, it must be noted that such studies have been 
contributing to the debate concerning the Human Rights with respect to the 
defense of the right to life.

Keywords: History. Memory. Testimony.
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INTRODUÇÃO 

 

O
estudo concernente à obra monumental Os Sertões (1902), a qual é tomada como nosso objeto de 

pesquisa, nos conduz à apreensão da experiência pessoal do escritor Euclides da Cunha (1866-1909) do 

período de 1897 a 1902. Nesse sentido, é necessário salientarmos nessa introdução que Euclides 

testemunhou muitas das cenas que antecederam o desfecho final do Massacre em Canudos (1896-1897). Por outro 

lado, vale ressaltar ainda que Euclides ocupou a função de jornalista, e, testemunha ocular daquele evento, 

considerado por nós como traumático. Designamo-lo assim, devido ao acontecimento de um dos maiores crimes 

cometidos contra a vida de seres humanos indefesos no Brasil. Ademais, nossa abordagem tem nos reportado ao 

desdobramento de variáveis teóricas relacionadas ao testemunho por causa da importância em que se configuram os 

testemunhos históricos de Euclides no âmbito da nossa pesquisa. Como a obra Os Sertões (1902) se constituem nosso 

objeto de pesquisa, vale ressaltar que, dentre outros mais importantes testemunhos históricos de Euclides da Cunha, 

consideramos também, a poesia Página Vazia (CUNHA, 1897). Porque, o estudo dela junto ao nosso objeto de 

estudo sinaliza a possibilidade de todo um desdobramento da nossa temática que se volta às problematizações que 

envolvem a retomada por parte da historiografia acerca de eventos traumáticos do nosso passado. 

Dessa forma, nos propusemos nesse artigo refletir a partir do estudo das fontes supracitadas, e, de outros 

documentos pertencentes a Euclides investigar com atenção a obra Os Sertões (1902) como um 

documento/monumento. Nesse sentido, é possível notar que em Os Sertões, por meio de sua narrativa Euclides 

conferiu às vítimas do Massacre em Canudos visibilidade em nosso desenvolvimento humano ao longo da história. 

Partindo desse pressuposto não podemos perder de vista que o estudo conferido a Os Sertões nos conduz, por um 

lado, ao estudo da trajetória de Euclides da Cunha de 1897 a 1902, e, por outro lado vale considerar que outros 

documentos históricos escritos por Euclides neste período levam-nos a retratar acerca do evento traumático do 

nosso passado recente que foi Canudos. No encalço das nossas reflexões pudemos notabilizar que inauguramos por 

meio das nossas inquietações historiográficas novas perspectivas com o objetivo de se investigar o passado por meio 

do conceito caro ao historiador Carlo Ginzburg, o de “paradigma indiciário” (GINZBURG, 1989, 143-179). Dessa 

maneira, nos debruçamos sobre os silêncios e lacunas que se escondem nos testemunhos históricos de Euclides da 

Cunha, os quais recuperam o contexto da época em que ele obteve várias experiências enquanto testemunha ocular 

de um dos maiores eventos limites ocorrido durante nosso período republicano brasileiro.

 É preciso notar ainda, portanto, que no âmbito dos debates historiográficos no que diz respeito à 

apreensão de eventos traumáticos do nosso passado, nos quais, se sucederam massacres, percebe-se que vem 

sendo problematizado na esfera dos debates concernentes à História e à Memória o retrato de eventos em que 

houve crimes contra a vida, tanto no Brasil quanto no mundo. Nesse sentido, as argumentações do historiador 
1

François Hartog referente a “regime de historicidade”  se faz bastante pertinente para se compreender a narrativa 

de Euclides, tomada por nós como testemunho histórico, a qual retrata acerca do Massacre em Canudos como um 

crime. Nota-se que essa abordagem tornou-se ainda mais relevante ao ser apreendida por meio de 

1 Cabe ressaltar que, para Hartog, “Regime de Historicidade” é um instrumento construído pelo historiador. Portanto, uma instrução 
heurística com a qual o historiador pode trabalhar e abordar conhecimentos historiográficos no âmbito das apreensões concernentes às 
relações dos tempos históricos, ou seja, a relação entre passado, presente, futuro. Nesse sentido, nota-se que, este conceito, do ponto de 
vista de Hartog, serve “para refletir sobre outras experiências do tempo”. Além disso, essa posição do autor vem a calhar com a nossa 
condução temática quanto ao desenvolvimento das problemáticas e investigações acerca dos eventos traumáticos do nosso passado. E, 
permite-nos abertura teórica e de análise das fontes quanto à apreensão dos crimes cometidos contra a vida humana.  Quanto ao conceito 
de “Regime de Historicidade” consultar a obra: HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo.  Trad. de 
Andréa Souza de Menezes. Belo Horizonte/MG: Editora Autêntica, 2013.
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questionamentos que nos inquietam no presente em relação ao nosso passado. Além disso, é possível perceber 

outros elementos que emergem no âmbito dessa temática e que estão vinculados aos princípios que constam das 

conquistas históricas, aos longos do tempos, dos Direitos Humanos, especificamente, no que diz respeito ao 

direito e à manutenção da vida humana. 

Por meio do nível de violência testemunhado por Euclides no Massacre em Canudos pode-se notar nos 

últimos versos da primeira estrofe da poesia Página Vazia (CUNHA, 1897) que Euclides testemunhou cenas 

horripilantes. Assim, os versos mencionados nos revelam o seguinte: “Quem volta da região assustadora / De 

onde eu venho, revelando, inda na mente, / Muitas cenas do drama comovente / Da guerra despiedada e 
2

aterradora” . Com isso, cabe destacar que o resgate deste testemunho através da nossa narrativa nos conduz aos 

questionamentos e dúvidas que nos levam a compreender a obra Os Sertões (CUNHA, 1902) como denúncia de 

um crime, um crime cometido contra seres humanos, os sertanejos vítimas do Massacre em Canudos.

Por outro lado, é no bojo das reflexões do historiador Carlo Ginzburg que, do ponto de vista da alteridade, 
3

ao retratar ele sobre o significado da distância e da perspectiva , notabilizamos que, essa normativa, também tem 

nos reportado, de certa maneira, às problemáticas da História e da Memória na apreensão dos eventos 
4

traumáticos do nosso “passado recente” . E, nesse aspecto, o Massacre em Canudos, se inclui. Por conseguinte 

devemos enfatizar que, à História é considerado o seu papel investigativo, desde as concepções de Jacques Le 
5

Goff  (1924-2014) , encapsuladas, portanto, por regras epistêmicas, metodologias, e, à Memória, o papel da 

lembrança que só faz sentido se pensada em paralelo à existência do esquecimento. Nesse ínterim, vale ainda 

atentarmo-nos à expressão de Recoeur: “o esquecimento propõe uma nova significação dada à ideia de 

profundidade que a fenomenologia da memória tende a identificar com a distância, com o afastamento, segundo 

uma fórmula horizontal da profundidade” (RICOEUR, 2008, p. 424). Dessa maneira, e, como consequência 

desse embate teórico emerge a necessidade de se retratar os nossos passados traumáticos à luz das problemáticas 

do presente contra o esquecimento tal qual nos assegura Aleida Assmann de que devemos “lembrar para não 

repetir” (ASSMANN, 2013, p. 6-7).

Referente à função ocupada por Euclides da Cunha durante o Massacre em Canudos, o texto de Maria Inês   

Mudrovcic El debate em torno a la representación de acontecimentos limites del passado reciente: alcances del testimonio como fuente 

(MUDROVCIC, 2007) dialoga com nossa problemática, justamente, no retrato teórico acerca do conceito de 

testemunha ocular. Segundo a autora, toda testemunha, é, antes, testemunha ocular, ou seja, para ela: “Tal como 

señala Arendt, tanto la palabra griega istoría como eidenai que significa saber, derivan de la raíz id, ver y 
6

originalmente istor significo testigo ocular” . Nesse sentido vale atentarmos aos argumentos de Roberto Ventura 

(1957-2002), o qual, retrata que, Euclides da Cunha durante o período em que ficara em Canudos “presenciou 

pouco menos de três semanas de luta, ao todo dezoito dias, de 16 de setembro até 3 de outubro” (VENTURA, 

2003, p. 174). 

Ademais, por meio das nossas investigações é possível averiguar que em relação ao Massacre em Canudos a 

poesia Página Vazia (CUNHA, 1897) e a obra Os Sertões (CUNHA, 1902) se configuram como marcos cruciais na 

2Essa poesia pode ser encontrada através do site do INSTITUTO MOREIRA SALLES (Brasil). Euclides da Cunha. Cadernos de 
Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, n. 13 e 14, 2002. p. 160-161. 

Disponível em: <http://issuu.com/ims_instituto_moreira_salles/docs/clb_-_euclides_da_cunha> . Acesso em: 04 agos. 2015. Ou 
ainda no livro: BERNUCCI, Leopoldo M. e HARDMAN, Francisco Foot. Euclides da Cunha: Poesia Reunida. São Paulo: Editora UNESP, 
2009. p. 277.
3Quanto a este assunto consultar os ensaios 1. Estranhamento, 7. Distância e perspectiva: Duas metáforas e  8. Matar um mandarim 
chinês: as implicações morais da distância, os quais, constam do livro: GINZBURG, Carlo. Olhos de Madeira: nove Reflexões sobre a distância. 
Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
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4Ao que se refere a “passado recente”, tomamos o argumento de María Inés Mudrovcic acerca de “passado traumático”, para explicá-lo. 
Logo, para a autora “passado recente” é o desdobramento conceitual de passados traumáticos. Por outro lado, Mudrovcic refere-se a 
passados extremos, passados que não passam por ter causado grande poder de destruição que chocara muitas pessoas, e, ainda mais, as 
testemunhas oculares e sobreviventes de determinado evento limite. Consultar: MUDROVCIC, María Inés (editora). Pasados em conflicto: 
Representación, mito y memoria. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009. p. 14.
5Vale lembrar que no texto “Memória” de autoria do historiador Jacques Le Goff  (1924-2014), este intelectual, utiliza-se dos conceitos 
do antropólogo britânico Siegfried Frederick Nadel (1903-1956) no que se refere ao NUPE (grupo étnico da Nigéria), para o qual, Nadel 
vai retratar que à História cabe o seu papel: de objetiva. Neste aspecto é importante conferir as palavras de Nadel: “a série dos factos que 
nós investigadores, descrevemos e estabelecemos com base em certos critérios “objectivos” universal no que respeita às suas relações e 
sucessão”. NADEL, S. F. A Black Byzantium.The Kingdom of  Nupe in Nigeria, Oxford University Press, London; ed. Oxford University 
Press, London 1969.p. 72. Conferir esta passagem em: Enciclopedia EINAUDI, Vol. 1. Memória, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
Lisboa, 1997. p. 14.
6Tradução – “Tal como assinala Arendt, tanto a palavra grega istória como eidenai que significa saber, derivam da raiz ir, ver, e 
originalmente isto significa testemunha ocular”. Consultar: MUDROVCIC, María Inés. El debate em torno a la representación de 
acontecimientos límites del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente. Diánoia. Vol. LII, n° 59 México Nov. 2007. p . 131.
7Atribuímos ao Massacre em Canudos (1896-1897) o conceito de “evento limite” porque os estudos do literato Marcio Seligmann-Silva 
acerca das problemáticas referentes à Catástrofe e Representação garante-nos oportunidade no aprofundamento nos estudos que se 
voltam à análise da linguagem dos sobreviventes de guerras por todo o mundo. Nesse aspecto, se inclui o retrato de testemunhas oculares 
e outros sobreviventes de campos de concentração nazistas durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). É evidente que 
personagens históricos como a do químico italiano Primo Levi (1919-1987) e Euclides da Cunha (1866-1909) ajuda-nos a nos situar 
historicamente diante estes eventos estarrecedores, portanto, denominados, eventos limites. Dessa forma é dentro do conceito de 
testemunhas oculares que conseguimos nos debruçar sobre as narrativas históricas destes personagens, os quais nos ajudam a investigar 
dentro de um contexto maior, os crimes praticados pelos vencedores contra a vida dos vencidos.
8Cabe assinalar que valemos da assertiva de que é a temática que nos exige um corpus documental, no qual, nos propomos debruçar em 
nossos estudos, porque, segundo Edgar de Decca “É a exigência documental que funda o acontecimento e não o contrário, isto é, a sua 
narrativa”. Quanto a esta definição consultar: DECCA, Edgar Salvadori de. Os intelectuais e a memória do Holocausto. In: LOPES, 
Marco Antônio (org.). Grandes nomes da história intelectual. São Paulo: Contexto, 2003. p. 72.

vida de Euclides. Porque, estes documentos retratam acerca da vida dos sertanejos os quais permaneceram 

relegados à mercê das condições básicas de sobrevivência justamente naquele ambiente marcado pela fome, 

miséria, seca. Além disso, na condição de indefesos foram humilhados, violentados, massacrados. Dessa maneira, 

os testemunhos históricos de Euclides nos possibilitam, ainda, estudar acerca da ferida identitária nacional 

marcada pelo desdobramento da Guerra de Canudos que foi representada por Euclides da Cunha em suas 

narrativas. Portanto, essa inquietação nos conduz aos questionamentos acerca daquele Massacre em que 

contemplamos as vozes silenciadas dos canudenses por meio da violência e coerção instaurada pelos 

perpetradores no sertão baiano no final do século XIX. Portanto, os brasileiros que estiveram acometidos às 

ordens dos militares, no arraial de Canudos, no início da nossa República, tornaram-se personagens fundamentais 

de um crime cometido contra seres humanos indefesos, ou seja, vítimas de um acontecimento que tomou 

comoção nacional devido ao massacre brutal dos homens, mulheres e crianças daquele sertão da Bahia. 

Diante essa perspectiva é preciso notar ainda que o estudo referente a obra Os Sertões em nosso estudo e 

que contempla a trajetória intelectual de Euclides da Cunha, o qual nos reporta à apreensão do Massacre ocorrido 
7

no evento limite  de Canudos ajuda-nos a avaliar com bastante atenção como se constituem primordiais os 

questionamentos que elaboramos no presente para que junto às indagações da academia e da esfera pública 
8

possamos trabalhar com a exigência documental  que a temática exige convergindo-nos a uma análise mais 

onisciente e precisa do tema para o qual estamos voltados. Dessa forma, imbuídos da necessidade em analisar 

minuciosamente os documentos que a temática exige é possível conferir à obra Os Sertões (1902) o seu papel de 

fonte histórica primordial e monumental no âmbito dos testemunhos históricos de Euclides da Cunha. 

Neste encalço vale destacarmos que, trabalho dessa natureza, certamente, requer manuseio com corpus 
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documental específico, porque, além das obras citadas temos a Caderneta de campo (CUNHA, 1897), e, Canudos 

(Diário de uma expedição) (CUNHA, 1897), o que nos leva, contudo, às observações metodológicas e embasamento 

teórico junto à análise de outros documentos referentes a Euclides e que sustentam nossa narrativa. Vale também 

ressaltar nesse sentido, inspirações teóricas como as do filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940), este, 
9

particularmente, no que refere à “tarefa escovar a história a contrapelo”  onde nos proporciona condições para 

que possamos reler produções historiográficas e as fontes por meio dessa vertente que não deixa de convergir às 
10

questões históricas referentes a testemunho, passados traumáticos, testemunha ocular.  

Logo, a tarefa da História, da Memória, agregam ainda outras inspirações voltadas às questões colocadas no 

âmbito da historiografia para se investigar o nosso objeto de estudo, a obra Os Sertões. Ou seja, essa preocupação 

e estímulo se tece direcionando-nos ao uso da literatura, filosofia, psicologia, memória e de naturezas outras que 

nos reportam às problematizações propostas por outras vertentes em relação às interpretações já consagradas 

quanto a Canudos e que fazem alusão às vítimas de morte a que foram sujeitados aqueles sertanejos. Isso nos 

redireciona ao aporte de indagações que convergem na busca dos silêncios, rastros e resquícios no intuito de 

levantarmos discussões no âmbito das problemáticas concernentes aos Direitos humanos.

A importância dos testemunhos históricos do escritor Euclides da 
Cunha (1866-1909) no âmbito da historiografia

As pistas deixadas por Euclides da Cunha (1866-1909) na escrita da obra Os Sertões (1902), e, em outros 

testemunhos históricos de sua autoria se configuram de grande importância no encalço dos estudos 

historiográficos referentes a crimes cometidos contra seres humanos em nosso passado recente. Nesse 

sentido, vale assinalarmos que o Massacre dos indefesos de Canudos se constitui bastante pertinente no 

âmbito das discussões de eventos traumáticos, justamente, ao situarmos a trajetória de Euclides da Cunha de 

1897 a 1902 no desdobramento investigativo dos nossos estudos referentes a Os Sertões. Porque, é neste 

período que o autor saiu do Rio de Janeiro e foi até a Bahia, portanto, em poucas semanas que lá ficou pôde 

testemunhar o Massacre em Canudos. Cunha voltara de lá traumatizado.  Na volta passou pela Bahia, Rio de 

Janeiro, São Paulo, empós, seguiu para São José do Rio Pardo, interior do Estado de São Paulo, para 

acompanhar a reconstrução de uma ponte metálica. (VENTURA, 2003, 183). Assim, cabe considerar que, 

após cinco anos de escrita Euclides estava com a obra Os Sertões pronta a ser publicada. 

Dessa maneira, é no bojo das problematizações acerca dos testemunhos históricos que o texto de Carlo 

Ginzburg referente ao conceito de “paradigma indiciário”, modelo epistemológico que surgiu na esfera das 

ciências humanas no final do século XIX, se configura bastante pertinente à nossa narrativa. Logo, não podemos 

perder de vista que este conceito tão caro a Ginzburg, apresenta elementos que convergem nas problemáticas que 

circundam as investigações referentes à testemunha ocular Euclides da Cunha, a qual testemunhou episódios 

horripilantes do Massacre em Canudos. Neste aspecto ao voltarmo-nos às contribuições da historiografia para 

com a nossa temática vale salientarmos que para Ginzburg: 

Em suma, pode-se falar de paradigma indiciário ou divinatório, dirigido, segundo as formas de 

9Para uma compreensão mais profunda acerca deste conceito consultar: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. 3ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. p. 225.
10A este respeito consultar: HUYSSEN, Andreas. Usos tradicionais do discurso sobre o Holocausto e o colonialismo. In: HUYSSEN, 
Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora 
Contraponto, 2014. p. 184.
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saber, para o passado, o presente ou o futuro. Para o futuro – e tinha-se a arte divinatória em 
sentido próprio - ; para o passado, o presente e o futuro – e tinha-se a semiótica médica na sua 
dupla face, diagnóstica e prognóstica - ; para o passado -  e tinha a jurisprudência. Mas, por trás 
desse paradigma indiciário ou divinatório, entrevê-se o gesto talvez mais antigo da história 
intelectual do gênero humano: o do caçador agachado na lama, que escruta as pistas da presa 
(GINZBURG, 1989, p. 154). 

Orientados por meio das perspectivas de Ginzburg referente a “paradigma indiciário” vale destacarmos 

ainda conforme o autor “a análise desse paradigma, amplamente operante de fato, ainda que não teorizado 

explicitamente, talvez possa ajudar a sair dos incômodos da contraposição entre racionalismo e irracionalismo” 

(GINZBURG, 1989, p. 143). Dessa forma, essa assertiva não deixa de nos reportar a outro texto Unus testis - O 

extermínio dos judeus e o princípio de realidade (2006), o qual foi escrito por Ginzburg ao químico italiano Primo Levi 

(1919-1987). Neste, o autor reflete acerca das representações históricas do nosso passado recente em que 

podemos incluir os nossos passados traumáticos. 

No seguimento desta vertente cabe assinalar que, do ponto de vista teórico é preciso notar três elementos 

abordados neste texto de Carlo Ginzburg, os quais, de certa maneira, nos auxiliam a refletir acerca da função de 

Euclides da Cunha como testemunha ocular do Massacre em Canudos. O primeiro se configura quando 

Ginzburg menciona o massacre da comunidade judaica de La Baume ocorrido em 16 de maio de 1348 (no qual ele 

assinala o grau de violência praticado às vítimas) no sul da França. Este evento se deu justamente no auge da Peste 

Negra pela Europa, e, sucumbiu com boa parte da população européia. Ou seja, o retrato por parte de Ginzburg 

quanto à questão da intolerância e hostilidade contra os judeus ao serem culpabilizados pela Peste Negra é 

evidente, e que, merece atenção quando relacionamos às perseguições aos judeus vítimas das atrocidades 

humanas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Nesse sentido, a violência perpetrada às vítimas do massacre da comunidade judaica de La Baume, e, a 

forma brutal a que foram massacrados os indefesos de Canudos, leva-nos a atentar-nos quanto à violência e a 

perseguição contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Além disso, é importante 

considerar que este período é um marco por ter sucumbido com um elevado número de vidas humanas se 

caracterizando, portanto num crime humanitário de grande proporção. Neste aspecto, as palavras de Andréas 

Huyssen o qual defende que o Holocausto tornara-nos referência para que possamos tratar acerca de outros 

testemunhos históricos de catástrofes em que ocorreu exterminação em massa de seres humanos, nos leva à 

reflexão de quanto é necessário analisarmos a intenção, a necessidade e o ponto de vista dos escritores destes 

testemunhos. 

Assim, testemunhos históricos de eventos limites, de certa forma, dialogam-se seja em suas temporalidades 

específicas seja como forma de denunciar as atrocidades e arbitrariedades ocorridas em momentos específicos ao 

longo da história. Por isso notamos que é uma forma de contemplarmos várias expressões referentes ao direito à 

vida, ainda mais, expressa por testemunhas oculares. Porque estas nos legaram testemunhos e com os quais, anos 

mais tarde, estes testemunhos puderam ser problematizados por meio da História e da Memória.

 Ao destacarmos o segundo elemento no texto de Ginzburg, nossa atenção recai sobre a importância de 

haver apenas um sobrevivente no extermínio da comunidade judaica em La Baume, “um homem que dez dias 

antes tinha partido para Avignon, convocado pela rainha Joana. Ele deixou uma comovida recordação do 

acontecimento em poucas linhas escritas num exemplar da Torá, hoje conservado na Österreichische 

Nationalbibliothek de Viena” (GINZBURG, 2007, p. 210-211). Nota-se então que, diante esta análise podemos 

situar Euclides da Cunha em nossa narrativa, uma personagem que por meio das obras Página Vazia (CUNHA, 

1897) e Os Sertões (CUNHA, 1902), nos deixou testemunhos históricos que recuperam os acontecimentos de 

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



Canudos, e, com tais testemunhos podemos, hoje, ressignificar a Guerra de Canudos como Massacre em 

Canudos, portanto, um crime. Nessa oportunidade, podemos conceber o Massacre em Canudos, um crime 

cometido contra vidas humanas indefesas no nordeste da Bahia em fins do século XIX. 

Já o terceiro elemento, refere-se ao posicionamento do autor de que “os princípios jurídicos não podem ser 
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transferidos com todo o seu peso para a pesquisa histórica”  porque, como sabemos, enquanto para o judiciário 

são necessárias mais de uma testemunha para o processo de sentença; em contrapartida, para a historiografia uma 

única testemunha nos possibilita rever toda uma constituição argumentativa e de provas. Dessa maneira, é no 

âmbito desta assertiva que as narrativas históricas, frutos de testemunho, como a do escritor Euclides da Cunha, 

enquanto este ocupou a função de jornalista e testemunha ocular durante a quarta expedição militar enviada a 

Canudos, e, a do químico Primo Levi enquanto testemunha ocular e sobrevivente do campo de concentração em 

Auschwitz tem nos possibilitado problematizar novas questões historiográficas a partir do estudo das narrativas 

destes personagens históricos. É interessante observar que processos investigativos como estes que 

apresentamos nos garantem o direito de representarmos nossos passados traumáticos à luz das contestações da 

História e da Memória. Ou seja, nota-se ainda que trabalho desse perfil estimule a garantia de contribuições junto 

às conquistas, ao longo dos tempos, dos Direitos Humanos. Porque, hoje, ao que se referem aos Direitos 

Humanos, estes tem ganhado cada vez mais espaço nos debates da esfera pública, e, em defesa da vida.

Ainda no arcabouço do terceiro elemento referimo-nos ao argumento notável que Ginzburg enfatizou 

quanto à importância de nos atermos às pistas, aos vestígios em nossas investigações históricas. Vale assinalar que, 

ele direcionou estes argumentos ao historiador norte americano Hayden White. Logo, é preciso notar que este 

momento se configurou, quando White, contra-argumentou as reflexões de Pierre Emmanuel Vidal-Naquet 

(1930-2006), o qual escreveu o quinto ensaio Os Assassinos da Memória (VIDAL-NAQUET, 1987) para refutar a 

tese do literato e negacionista do Holocausto, Robert Faurisson. Vale ainda lembrar que Faurisson é reconhecido 

por afirmar que os campos de extermínio Nazistas não existiram. Ou seja, ele nega, portanto, a existência e 

realidade dos massacres hitlerista. 

Nesse sentido, cabe perguntar: Por que trazer este diálogo a este texto? Porque diante a nossa problemática 

historiográfica que envolve a representação de passados traumáticos, o diálogo entre Vidal-Naquet e Hayden 

White nos conduz a contemplar à análise e o estudo atento dos vestígios históricos legados por Euclides da Cunha 

em sua obra maior, Os Sertões (1902). Por outro lado, é importante considerar os estudos do literato Andreas 

Huyssen ao referir-se a outros massacres do nosso passado, ele considera exemplar o Holocausto devido ao 

número de vítimas massacradas. Neste aspecto, a figura de Primo Levi se constitui muito importante devido às 

suas obras que, para nós, também são testemunhos históricos do que ele testemunhou em Auschwitz. Cabe 

destacarmos ainda que, Levi, ao concebermo-lo uma vítima de evento estarrecedor como Euclides, Levi carrega 

mais uma experiência, a de sobrevivente. Assim, tanto Levi quanto Euclides legaram-nos importantes 

testemunhos históricos, os quais, não deixam de evocar o retrato das vítimas submetidas a um crime cometido 

contra a vida humana.

11Consultar: GINZBURG, Carlo. Unus testis – O extermínio dos judeus e o princípio de realidade. In: GINZBURG, Carlo. O fio e os 
rastros: verdadeiro, falso, fictício. Trad. de Rosa Freire d' Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 215.
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O importante papel da Memória na órbita dos estudos referentes aos 
testemunhos históricos de Euclides da Cunha (1866-1909)

Em nosso processo investigativo referente à poesia Página Vazia (CUNHA, 1897), e, mais especificamente 

à obra Os Sertões (CUNHA, 1902) emergiu a necessidade de atentarmo-nos aos debates referentes à historiografia 

os quais em nossos estudos se abrem ao diálogo com a filosofia, literatura, na apreensão dos nossos passados 

traumáticos. Nesta assertiva vê-se que um dos nossos objetivos se configura, portanto, no alerta de que é preciso 

discutir primeiramente na academia aquilo que consiste em apreender o nosso passado traumático por meio de 

questionamentos do presente e que muito tem se valido dos estudos de François Hartog em relação a regime de 
12

historicidade. Além de Hartog, Pierre Nora  também se configura como historiador fundamental em nosso 

estudo porque podemos nos atentar em nossa narrativa, à importância dos conceitos e suas variáveis 

concernentes, à História e à Memória.

 Por outro lado, é no espaço das reflexões referentes às questões metodológicas e problematizações 

historiográficas referentes à obra Os Sertões e à Euclides da Cunha que procuramos nos abrir às indagações da 

esfera pública e que vai ao encontro das reflexões acerca dos Direitos Humanos. Assim, é perceptível, portanto 

que, todas estas problemáticas nos afetam em nossa operação historiográfica, ou seja, na escrita da História. Uma 

das reflexões do historiador François Hartog que muito nos chama a atenção é: “Finalmente, para que surja a 

questão da narrativa, basta que o historiador acabe por se fazer esta simples pergunta que foi soprada por Michel 

de Certeau: o que é que eu estou fazendo quando faço história?” (HARTOG, 1998, p. 194).

No encalço da pergunta de Hartog é preciso considerar que o estudo da obra Os Sertões que nos leva ao 

retrato do evento limite Massacre em Canudos (1896-1897) o qual foi detalhado por parte de Euclides da Cunha 

em Os Sertões (1902) nos reporta à apreensão dessa obra com maior atenção por meio do nosso trabalho da 
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História com a Memória , em que, situamos a escrita de Euclides da Cunha como uma forma de defender a vida 

humana. Essa abordagem toma corpo justamente na esfera das discussões acerca dos crimes cometidos contra a 

vida humana, ocorridos, portanto, em nosso passado recente. Dessa maneira o diálogo que estabelecemos da 

História com a Literatura e a Memória, nos leva, também, em nosso ofício historiográfico, a repensar na 

relevância do conceito de alteridade. Este conceito é concebido, portanto, como o outro, o diferente, o estranho, 

onde, nos baseamos nas reflexões do historiador Carlo Ginzburg no trato desse assunto. Assim, o tempo 

cronológico e o espaço são peças fundamentais nesta abordagem em que não deixamos de refletir a respeito das 

problemáticas desenvolvidas por Ginzburg no que se refere aos temas: distância, perspectiva, estranhamento, 
14

cultura histórica  que estão envoltos no desdobramento emblemático do conceito de alteridade. 

Ademais, vale observarmos que para efeito de memória Vidal-Naquet republicou o mesmo ensaio Os 

assassinos da memória (VIDAL-NAQUET, 1987) em um pequeno volume intitulado: Os assassinos da memória: um 

12 Fazemos referência a Pierre Nora aqui, porque, além da sua contribuição com o retrato do conceito de História e Memória, também, 
consideramos a sua atuação diante a historiografia hoje por meio da “Associação Liberdade para a História”, a qual é presidida por ele desde 
2005 quando foi inaugurada na França. 
13 Vale destacar que utilizamos como reflexões norteadoras no trato da História e da Memória os textos de Jacques Le Goff  (1924-2014) 
e Pierre Nora. Esta escolha proposital se deu devido a estes renomados historiadores se configurarem como representantes da terceira 
geração da Escola dos Annales na França, durante a década de 1970. Conferir os textos: LE GOFF, Jacques. História. Enciclopedia 
EINAUDI, Vol. 1, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1997.; LE GOFF, Jacques. Memória. Enciclopedia EINAUDI, Vol. 1, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1997 e NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. de Yara 
Aun Khoury. Projeto História. São Paulo, (10), dez. 1993.
14 Consultar o livro: GINZBURG, Carlo. Olhos de Madeira: nove Reflexões sobre a distância. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2001.
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Eichmann de papel e outros ensaios sobre o revisionismo (VIDAL-NAQUET, 1988) o qual dedicara à sua mãe Marquerite 
15

Valabrègue que fora morta em Auschwitz em 1944 . Conforme Ginzburg, diante da experiência de Vidal-Naquet 

com os documentos, depoimentos, e, no ensejo de escrever o livro este se deparou com a questão concernente ao 

terreno da história positivista onde a mentira e o erro defendido por Faurisson implicam em elementos como 

realidade e provas. Isto, para Hayden White, deve nos levar ao acesso da interpretação eficaz, precisa, portanto, 

verdadeira (GINZBURG, 2007, p. 227). Em contrapartida, Ginzburg, se valida do discurso de que essa eficácia se 

aproxima de ideologias como o nazi-fascismo e o que importa são as pistas, as evidências, os rastros. Por 

conseguinte, e, neste ínterim, a assertiva de Ginzburg é plausível para nós devido à importância do testemunho 

histórico de Euclides referente à poesia Página Vazia (CUNHA, 1897), e, da obra Os Sertões (CUNHA, 1902) a 

qual se configura como nosso objeto de estudo em nossas investigações. É preciso notar ainda que as 

problemáticas que envolvem os desdobramentos da nossa temática vinculada à trajetória intelectual de 1897 a 

1902 da testemunha ocular Euclides da Cunha nos conduziram ao estudo de outras fontes como a Caderneta de 

campo (CUNHA, 1897), outras reportagens escritas por Euclides da Cunha e que foram enviadas ao jornal O 

Estado de S. Paulo. Assim, vale atentarmos às perspectivas de Ginzburg:

Outras implicações, de ordem mais explicitamente teórica, foram delineadas por Vidal-Naquet 
numa carta a Luce Giard incluída num volume em memória de Michel de Certeau lançado faz 
uns anos. L'écriture de l'histoire [A escrita da história], publicado por Certeau em 1975, foi 
(escrevia Vidal-Naquet) um livro importante, que contribuiu para arranhar a orgulhosa 
inocência dos historiadores: “Desde então tomamos consciência do fato de que o historiador 
escreve, produz um espaço e um tempo, embora estando ele próprio inserido num espaço e num 
tempo”. Mas (continuava Vidal-Naquet) não devemos nos desfazer da velha noção de 
“realidade” no sentido, evocado por Ranke um século antes, daquilo “que propriamente 
aconteceu”... (GINZBURG, 2007, p. 216).

O que nos cabe por ora observar neste debate teórico e que vem a calhar com nossa pesquisa é que White ao 

se distanciar de Vidal-Naquet ao final do excerto de autoria do historiador Carlo Ginzburg, observa-se um desvio 

às aspirações de White por parte de Vidal-Naquet. Porque ao considerar a objetividade histórica do século XIX, 

Naquet, se contrapõe a White justamente ao cuidado conferido por este à negação quanto aos princípios que 

levariam a rejeitar a concepção histórica que estivesse vinculada às ideologias fascistas. 

Dessa maneira, diante essa problemática teórica, aparentemente complexa, mas que, envolve as variáveis 

concernentes à representação do Holocausto, por parte dos historiadores, em que, a interpretação das fontes se 

torna essencial, nota-se que, por outro lado essa normativa inspira-nos à busca de representar outros passados 

traumáticos e que, no nosso caso, por meio do estudo dos testemunhos históricos de Euclides é que foi possível 

resgatarmos o Massacre ocorrido em Canudos. Teoricamente, ainda é interessante observar que, do ponto de 

vista da História e da Memória, a partir de 1970 com a inauguração da Terceira Geração dos Annales, 

considerando as concepções de Pierre Nora e Jacques Le Goff  (1924-2014) conseguimos observar que o corpus 

documental que selecionamos, o qual não deixa de retratar o Massacre em Canudos por meio dos vestígios, 

rastros, sinais deixados pela testemunha ocular Euclides da Cunha foi estudado e investigado levando-se em 

consideração os “novos problemas”, as “novas abordagens” e os “novos objetos”. Neste âmbito procuramos 

trazer à luz e como pano de fundo em nosso estudo, as problemáticas e discussões que emergiram, retrocedendo 

um pouco, a 1968, com as mudanças e contribuições historiográficas estimuladas a partir do maio de 1968 na 

15 A respeito desse assunto, no intuito de compreensão mais detalhada, consultar: VIDAL-NAQUET, Pierre. Os assassinos da memória: um 
Eichmann de papel e outros ensaios sobre o revisionismo. Trad. de Marina Appenzeller. Campinas/SP: Papirus, 1988.
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França.

Portanto, os argumentos de White no âmbito das concepções propostas a partir de 1970 revelam que ao 

partir ele da defesa em relação à eficácia na representação histórica o enfatiza que é necessário tomarmos cuidado 

com os nossos sentimentos pessoais. Porque estes nos levariam a não rejeitar a concepção histórica que estivesse 

vinculada a ideologia fascista. Portanto, White, em nossa lógica, vai se expressar como contra argumento em 

outro ensaio tomando o modernismo como parâmetro em relação às mudanças concernentes ao século XX:

Looked at in this way, howener, modernism appears, less as a rejection of  the realist Project and a 
denial of  history, than as an anticipation of  a new form of  historical reality, a reality that 
included, among its supposedly unimaginable, unthinkable, and unspeakable aspects, the 
phenomena of  Hitlerism, the Final Solution, total war, nuclear contamination, mass starvation, 
and ecological suicide; a profound sense of  the incapacity of  our sciences to explain, let alone 
control or contain these; and a growing awareness of  the incapacity of  our tradicional modes of  

16representation even to describe them adequately .

Nesse sentido o argumento de White referente ao modernismo não invalida outras contribuições do 

próprio autor justamente ao que ele retrata acerca da relação e apreço que mantêm aos “pensadores históricos 

magistrais do século XIX”. Porque estes representam “a elaboração das possibilidades de prefiguração 

tropológica do campo histórico contidas na linguagem poética em geral” (WHITE, 1995: 14). Dessa maneira, o 

que é interessante destacar ainda à luz das problemáticas que nos conduzem à interpretação das fontes, é a 

possibilidade de que a defesa do historiador Carlo Ginzburg quanto às pistas, vestígios, paradigma indiciário deve 

ser levado em consideração na investigação da obra Os Sertões (1902) do escritor Euclides da Cunha como 

testemunho histórico principal em nossa abordagem. Dessa maneira, empós, é importante destacar que foi 

somente após nossos estudos, nossas problematizações e reflexões quanto a terceira parte da obra Os Sertões “A 

Luta” pudemos ler em suas lacunas e silêncios um monumento memorialístico que faz referência às vítimas do 

Massacre em Canudos. 

A importância de narrativas históricas que, por meio da concepção 
de testemunhos históricos, retratam crimes cometidos contra seres 
humanos

Mergulhar no universo de Os Sertões (CUNHA, 1902) possibilitou-nos descobrir a grandiosidade da obra 

literária e monumental em que ela se constitui. Além de agregar o retrato de outros documentos escritos por 

Euclides da Cunha (1866-1909), durante o período em que ele foi à função de jornalista cobrir a Guerra de 

Canudos, nota-se que Os Sertões se configura de grande alcance, nacional, e, internacionalmente. Ademais, 

podemos concebê-la como um monumento justamente por fazer memória às vítimas do Massacre em Canudos. 

Além de outros vestígios e rastros que este monumento carrega é possível ainda atentarmo-nos aos dois brasis: o 

do sul e do norte como o próprio Euclides retrata na obra. E que, vale observar também que, essa assertiva pode 

ser encontrada no diário do autor Canudos (Diário de uma Expedição) (CUNHA, 1897). 

16 Tradução - "Visto desse modo, contudo, o modernismo aparece menos como uma rejeição do projeto realista e da negação da história 
do que uma antecipação de uma nova forma de realidade histórica; uma realidade que inclui, entre seus aspectos supostamente 
inimagináveis, impensáveis e indizíveis, o fenômeno do Hitlerismo, a Solução Final, guerra total, contaminação nuclear, fome 
generalizada, e suicídio ecológico; um profundo senso de incapacidade de nossas ciências para explicar, muito menos para controlar ou 
contê-los; e um crescente receio da incapacidade de nossos modos de representação até mesmo para descrevê-los adequadamente". 
WHITE, Hayden. Historical Emplotment and the Problem of  Truth. In: FRIEDLANDER, Saul. (Edited by). Probing the Limits of  
Representation: Nazism and the “Final Solution”. Canadá/E.U.A: Harvard University Press; London/England: Cambridge, Massachusetts, 
1992. p. 51.
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Por outro lado, vale destacarmos que as distâncias entre as pessoas de Canudos e do Rio de Janeiro cravadas 

por meio de seus costumes e hábitos locais nos reportam a pensar que aquelas diferenças, aqueles estranhamentos 

conforme ressalta Ginzburg no retrato sobre aspectos culturais no âmbito da historiografia e que marcam o 
17

mundo ocidental , não se dissipara na relação que lemos entre as pessoas do Rio de Janeiro e Canudos. Porque em 

nossa narrativa procuramos não perder de vista o retrato acerca da realidade de Canudos, e, da capital do Brasil 

naquele momento histórico, o Rio de Janeiro. Ou seja, isso ficaria mais explícito se considerássemos uma câmera 

posicionada no alto estando voltada ao Brasil durante o período de 1896-1897. Nesta metáfora podemos notar 

que se a resolução da câmera estivesse voltada para Canudos, certamente, quando aberta um pouco mais a 

resolução desta, a mesma não deixaria de captar em suas singularidades a reação de toda nação brasileira diante os 

episódios submetidos àquele evento limite. Ademais, o que queremos destacar é que as singularidades culturais, 

mapeadas, e, referentes a Canudos, revelam em nosso estudo por meio dos nossos questionamentos referentes ao 

presente, as fissuras dos grupos culturais, políticos e econômicos que as compuseram. Nesse sentido cabe aqui 

considerarmos o que a historiadora Jacy Alves de Seixas nos chama atenção em relação à memória e à história 

tomando como ponto de análise a apreensão teórica por parte dos intelectuais no espaço acadêmico, os quais 

procuram se valer dos aportes da História e da Memória no que se refere à representação de eventos do passado, 

dos povos específicos e suas culturas. Para Seixas, 

se as diferenças são muitas entre os muitos autores que se debruçaram sobre questões relativas à 
memória e à história, há um acordo selado entre todos: a memória possui um primeiro e bem 
definido patamar espaço-temporal: a memória é desencadeada de um lugar, e este situa-se no 
presente. A memória do passado revela assim, de imediato, sua incontornável inscrição original: 
o tempo presente (SEIXAS, 2008, p. 20).

Desse modo, ao partir desse pressuposto para retratarmos os eventos traumáticos do nosso passado, vale 

atentarmos que a narrativa de Primo Levi (1919-1987), o qual ocupou a função de testemunha ocular e 

sobrevivente do Holocausto, nessa medida, vem a calhar com nossas investigações referentes à obra Os Sertões 

(CUNHA, 1902), e, a Euclides da Cunha. Porque, pudemos notabilizar a significativa contribuição das narrativas 

de Levi com a nossa temática, justamente, quando tomamos conhecimento das suas obras principais É isto um 

homem? (LEVI, 1974) e Os Afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades (LEVI, 1986), as quais, 

muito corroboraram com os estudos sobre testemunho, sobreviventes de eventos limites e catástrofes. Por outro 

lado, estes testemunhos históricos dialogam com a assertiva de Hannah Arendt (1906-1975) quanto à importância 
18

de tornar público  as experiências vividas, vir a público, divulgar nossa experiência individual ao mundo. Além 

disso, os mesmos oferece-nos grande contribuição ao fomento das discussões sobre trauma, memória, história, 

vinculados, portanto, às questões de reparação e garantia dos Direitos Humanos às vítimas dos eventos 

traumáticos.  Dessa forma, nota-se que intervenções dessa natureza no espaço público por parte das testemunhas 

oculares nos reportam às reflexões quanto ao nosso dever de historiador, ou seja, de que devemos nos atentar à 

construção do nosso discurso que recaem nas problematizações convergentes à nossa operação historiográfica e 
19

que se coadunam em nosso horizonte de expectativas .

17O Historiador Carlo Ginzburg logo no prefácio do seu livro retrata a importância da cultura na compreensão do outro, o qual, muitas 
vezes é um composto étnico e cultural totalmente diferente de nós. Nesse aspecto, essa experiência exige de nós um olhar diferenciado. É 
interessante notar que Ginzburg sabe que ao retratar isso não estaria nos contando nada de inédito, ou seja, o que lhe interessa é como o 
tema é tratado por intelectuais. Consultar: GINZBURG, Carlo. Olhos de Madeira: nove Reflexões sobre a distância. Trad. de Eduardo Brandão. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 11-41.
18Quanto à sugestão de Arendt se faz necessário consultar a obra: ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. de Roberto 
Raposo/Introdução de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. p. 59.
19 Vale lembrar que a respeito da expressão “horizonte de expectativa” nota-se que este é um conceito utilizado pelo historiador Reinhart 

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



Dessa maneira, ainda quanto à nossa investigação que em nossa abordagem se volta ao testemunho 

histórico do escritor Euclides da Cunha, a obra Os Sertões (1902) - em específico ao que concerne à sua terceira 

parte “A Luta” - é preciso destacar ainda que esta obra monumental merece um estudo mais aprofundado no 

âmbito das problemáticas referentes à historiografia que levantamos por meio da nossa pesquisa. Nesse encalço, 

percebemos que as reflexões do historiador americano Hayden White vêm a calhar com as nossas problemáticas 

referente à nossa operação historiográfica porque o autor retrata acerca da linguagem que é um dos elementos 

fundamentais a ser investigado em testemunhos históricos e nas narrativas históricas de testemunhas oculares de 

eventos limites. Neste aspecto é importante observar, então, os argumentos do autor quanto às nossas narrativas 

históricas:
Elas conseguem dar sentido a conjuntos de acontecimentos passados, além e acima de qualquer 
compreensão que forneçam, recorrendo a supostas leis causais, mediante a exploração das 
similaridades metafóricas entre os conjuntos de acontecimentos reais e as estruturas 
convencionais das nossas ficções. Pela própria constituição de um conjunto de eventos com 
vistas a criar com eles uma estória compreensível, o historiador impõe a esses eventos o 
significado simbólico de uma estrutura de enredo compreensível. Os historiadores talvez não 
gostam de pensar que suas obras são traduções do fato em ficções; mas este é um dos efeitos das 
suas obras. Ao sugerir enredos alternativos de uma dada sequência de eventos históricos, os 
historiadores fornecem aos eventos históricos todos os possíveis significados de que a arte da 
literatura da sua cultura é capaz de dotá-los (WHITE, 1994, p. 108).

Assim, diante o excerto mencionado, e, do ponto de vista da história, cabe a nós tentarmos responder ao 

questionamento proposto por Hartog e que faz parte dessa teia argumentativa referente à historiografia, a qual 

está imbricada nas investigações referentes aos crimes cometidos contra seres humanos indefesos. Ademais, 

devemos destacar que, é neste arcabouço argumentativo que procuramos situar nossos estudos, os quais, 

retomam o Massacre em Canudos com preocupações que se voltam aos vencidos da história. Nesse ínterim vale 

ainda ressaltar a importância quanto ao norteio epistemológico que o filósofo Walter Benjamin (1892-1940) 

propõe aos historiadores na escrita da história e que faz referência à “História a Contrapelo” (BENJAMIN, 1985). 

Nesse sentido quanto a essa tratativa vale destacar o que o saudoso historiador Edgar de Decca endossa em seu 

texto História a Contrapelo: sobre vencedores y vencidos (DECCA, 2013) onde é possível encontrar argumentos que 

dialogam com o estudo do nosso objeto de estudo o qual nos leva a recuperar a narrativa de Canudos deixada a 

nós por Euclides da Cunha. Vale assinalarmos então que é na obra Os Sertões (1902), em sua terceira parte que, 

Euclides retrata claramente o Massacre dos sertanejos no Sertão da Bahia. Portanto, é preciso salientar que, 

aquelas vítimas foram massacradas pelos vencedores tornando-se vencidos que devem ser investigadas pela 

História que revolve e pela memória que rememora. Assim, nas palavras de Decca, quanto à interpretação do 

passado,
el historiador imaginado por Benjamin debe tener sus hipótesis explicativas y sus modelos de 
interpretación, pero no debe pretender producir outro discurso histórico tan exhaustivo y 
coherente como aquel al que se opone. Si el conocimiento del passado no es um fin em si mismo 
y si el rigor historiográfico debe ser uma condición para el trabajo del historiador, deberá echar 
mano de esa exatitud para, justamente, interrumpir la historia de los vencedores que se cuenta, 

Koselleck (1923-2006), o qual, ao retratar sobre o tempo confere ao conceito “horizonte de expectativa” o significado de, construção 
cultural. Pelo o que se entende da última expressão é que em sua análise temporal dos acontecimentos históricos criam-se 
relacionamentos culturais que mais tarde serão lidos como experiência, ou seja, aquilo que foi vivido no passado. Neste aspecto, do 
ponto de vista de Koselleck o conceito de horizonte de expectativa se volta a tudo aquilo que vê e se espera do futuro a partir do que foi 
apreendido por nós historiadores em relação ao que ocorreu no passado, dentro da perspectiva: especificidade e historicidade em relação 
ao que foi apreendido, e, estudado.  Dessa maneira, apreendemos, por meio dessas problematizações, uma posição, em que, se constitui, 
como se olhássemos e nos lançássemos, com nossas experiências de passado, ao nosso horizonte de expectativa, ou seja, ao futuro. 
Conferir: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. de Wilma Patrícia Maas e Carlos 
Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2006. 
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para inscribir em esa narrativa, que parece reproducirse por si sola, los silêncios y lãs fracturas. 
En esse sentido, el historiador debe estar atento a los disimulos de la historia y al rescate de la 
memoria y los discursos de los vencidos, luego de que fueron silenciados para construir la 
imagen de una temporalidad, única, lineal, continua, progresiva y despojada de alternativas 
históricas reales. No obstante, para Benjamin, aquel que buscara em esa outra historia la voz clara 
y límpida de los vencidos, por médio de testimonios o entrevistas, probablemente se 

20
decepsionaría porque esa contrahistoria está tejida de modo inusitado .

Com a exposição da abordagem de Decca o que por ora queremos enfatizar é a leitura que pudemos fazer 

do nosso objeto de pesquisa acerca da narrativa de denúncia por parte de Euclides da Cunha quanto a um crime 

cometido contra seres humanos indefesos em Canudos. Euclides, por meio do seu testemunho histórico deixou-

nos recuperado em sua obra maior Os Sertões (1902) a denúncia de um dos maiores crimes cometidos contra a 

liberdade de homens, mulheres e crianças no início da República Brasileira. Cabe reiterar, portanto, que Os 

Sertões retrata mais especificamente na terceira parte da obra intitulada de “A Luta” o Massacre ocorrido em 

Canudos. Esse retrato de Euclides reporta-nos aos estudos e acontecimentos que, mesmo sendo de outra 

temporalidade não deixa de contemplar a vida dos sobreviventes e testemunhas oculares, além, das vítimas de 

morte. Nesse sentido é que as obras de Primo Levi podem ser relacionadas à obra Os Sertões, como denúncia de 

crime contra seres humanos. 

Ademais, as narrativas de Cunha e Levi devem ser tomadas como denúncia de crimes cometidos contra a 

vida humana de um modo geral. Porque, do ponto de vista da historiografia, ao fazermos isso buscamos retomar e 

contemplar a frase bastante significativa a todos nós de Aleida Assmann: “Lembrar para não repetir” 

(ASSMANN, 2013, p. 6-7). Além disso, que possamos ouvir os massacrados e humilhados de Canudos através 

dos restos e resquícios testemunhais da testemunha ocular Euclides da Cunha. Porque Euclides pôde legar-nos 

rastros, pistas, vestígios valiosos por meio de seus testemunhos históricos, e, assim pudemos analisá-los como 

documentos que recuperam a visibilidade dos vencidos da história, ou seja, das vítimas daquele massacre. 

Por outro lado, através deste objetivo acreditamos que acabamos por responder à pergunta de François 

Hartog a qual foi soprada por Michel de Certeau (1925-1986) e que se encontra exposta no segundo parágrafo do 

subtítulo “O importante papel da Memória na órbita dos estudos referentes aos testemunhos históricos de Euclides da Cunha 

(1866-1909)” deste artigo. Nota-se, portanto que o questionamento de Hartog se refere à apreensão do homem 

ao longo do tempo por parte do historiador que procura investigar a atuação do indivíduo na esfera pública, o qual 

está vinculado ao âmbito coletivo do qual faz parte. Além disso, podemos observar a atuação do homem ao longo 

da história e considerar que este, está vinculado, sob a lente dos historiadores, nas problemáticas que emergem por 

meio dos nossos estudos que não deixam de contemplar o retrato de massacres, crimes contra seres humanos, 

passados traumáticos. Nesse sentido não podemos perder de vista o conceito de alteridade ao considerarmos no 

caso de Canudos o perfil dos seres humanos silenciados pela força e imposição dos vencedores no Massacre em 

Canudos. Porque, mesmo estando nós, distante do passado, muitos historiadores na atualidade ao invés de se 

20DECCA, Edgar Salvadori de. Historia a contrapelo: sobre vencedores y vencidos. In: MUDROVCIC. Maria Inés e RABOTNIKOF, 
Nora (coordinadoras). Em busca Del pasado perdido: Temporalidade, historia y memória. México: Siglo XXI Editores, Unam, 2013. p. 95. 
Tradução – “...o historiador imaginado por Benjamin deve ter suas hipóteses e modelos explicativos de interpretação, porém não deve 
ter como objetivo produzir outro discurso histórico tão exaustivo e coerente como aquele ao que se opõe. Se o conhecimento do 
passado não é um fim em si mesmo e se existe rigor historiográfico deve ser uma condição para o trabalho do historiador, deverá então 
recorrer-se desse exaustivo para, justamente, interromper a história dos vencedores que se conta, para inscrever nessa narrativa, que 
parece reproduzir por si só, os silêncios e as fraturas. Neste sentido, o historiador deve estar atento aos dissímulos da história e ao resgate 
da memória e dos discursos dos vencidos, logo dos que foram silenciados para construir a imagem de uma temporalidade, única, linear, 
contínua, progressiva e despojada de alternativas históricas reais. Não obstante, para Benjamin, aquele que buscar nessa outra história a 
voz clara e nítida dos vencidos, por meio de testemunhas ou entrevistas, provavelmente se decepcionará porque essa contrahistória está 
tecida de modo inusitado”.
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perguntar “o que aconteceu no passado”, devemos responder a questão: “o que acontece no presente com relação 
21

ao passado”?

Contudo, é preciso destacar que os estudos do literato americano Andreas Hyussen têm contribuído de 

forma bastante contundente com nossas preocupações historiográficas. Porque, segundo ele, se os estudos 

acadêmicos sobre testemunhos históricos referentes ao Holocausto têm tomado a atenção dos historiadores e 

dos intelectuais das humanidades sobre os horrores dos campos de concentração, nesta medida, temos que ter 

consciência de que o Holocausto é a mais “investigada das catástrofes humanas” (HUYSSEN, 2014, p. 184). 

Quanto a este ponto vale salientar que o estudo de testemunhos históricos de personagens envolvidos em 

acontecimentos dessa natureza assim como foi com Primo Levi oferece-nos, portanto, condições para se 

pesquisar outros traumas históricos do nosso passado recente. Levando em consideração os argumentos de 

Huyssen chegamos aos debates circunscritos à política da memória em que “o atual movimento internacional dos 

direitos humanos e os fluxos transnacionais da política da memória expressam, desde a década de 1990, uma 

conjuntura fundamentalmente nova” (HUYSSEN, 2014, p. 195). Diante dessa assertiva é instigante o objetivo de 

Andreas Huyssen quando nos apresenta a seguinte problemática e posicionamento:
o que os direitos têm a ver com a memória, para começar? No nível simples, poderíamos dizer 
que somente a memória das violações dos direitos pode alimentar o futuro dos direitos humanos 
no mundo, fornecendo um elo substancial entre passado e futuro (HUYSSEN, 2014, p. 196).

Nesse sentido é que, testemunho histórico como o de Euclides da Cunha presente em Os Sertões (1902) e o 

testemunho de Primo Levi presente em É isto um homem (1974) e Os Afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as 

penas, as impunidades (1986) conduz nosso olhar para estas narrativas concebendo-as como denúncias de crimes 

cometidos contra a vida humana em nosso passado recente. 

Dessa forma, estes elementos se constituem através de vias epistemológicas que nos conduzem a 

configurarmos novas problematizações, novos enredos, novas tramas que não deixarão de contemplar o valor à 

vida humana, como imprescindível. Ademais, através da história e da memória, utilizando-nos dos conceitos 

acerca da narrativa histórica conseguimos apreender o passado e representar aquilo que foi possível recolher do 

vivido. Sabemos que os artifícios da memória são importantes neste contexto quanto Levi enquanto 

interventores no espaço público puderam contribuir com o avanço dos Direitos Humanos, os quais, em nossos 

estudos, são tomados como uma conquista ao longo da história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que os estudos acerca de testemunhos históricos como os de Euclides da Cunha (1866-1909) 

por meio da obra Os Sertões (1902) e Primo Levi (1919-1987) por meio das obras É isto um homem (1974) e Os 

Afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades (1986) reporta-nos à recuperação do contexto 

histórico que envolve os eventos traumáticos do nosso passado. Além disso, visualizamos a oportunidade de 

buscar nestes testemunhos históricos, por meio de questionamentos do presente, pistas e indícios quanto aos 

eventos traumáticos do nosso passado recente, os quais sucumbiram com a vida dos vencidos por meio da 

violência e massacre imposto pelos porque como nos sugere Huyssen de que a negociação entre a memória e o 

21 Vale lembrar que estas problemáticas foram trabalhadas durante o Curso HH172-B Tópicos em Teoria da História oferecido pelo 
Programa de Pós Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) no ano de 2015.
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esquecimento é necessária para que surja um “modelo teórico para a reconciliação, em contraste com a 

irreconciliabilidade e a concorrência feroz” (HUYSSEN, 2014, p. 210). 

Desse modo, devemos salientar que, através desse processo historiográfico em que colocamos o dedo na 

ferida para conferir à nossa abordagem o papel memorialístico em relação às vítimas de massacre, por meio desse 

processo notamos a oportunidade de trazer à luz o reconhecimento através da nossa operação historiográfica às 

vítimas de Canudos. Porque quanto àqueles massacrados eles sempre estarão vinculados às problemáticas do 

presente que por meio de narrativas como a nossa conseguimos oferecer atenção e visibilidade aos vencidos da 

história. Nesse sentido, o conceito de alteridade se propõe importante porque através dele, também conseguimos, 

do ponto de vista historiográfico e dos conceitos culturais, expor as fissuras, as diferenças, as singularidades 

culturais que marcaram aquele momento histórico.

Contudo, é importante destacar neste artigo que, foi possível nortearmo-nos por meio do estudo do 

testemunho histórico de Euclides, a obra Os Sertões (1902), em direção às problemáticas referentes à representação 

histórica do Massacre em Canudos (1896-1897) como um crime praticado contra seres humanos indefesos. Dessa 

forma, o silenciamento imposto pelos vencedores aos vencidos, precisa, reiteramos ser revolvido pela história e 

rememorado pela memória para que os mortos do Massacre em Canudos possam ser ouvidos. Essa assertiva 

ficou-nos clara por meio da leitura atenta que fizemos da obra Os Sertões (1902) e de outros documentos que 

Euclides usou para sua elaboração, e, assim, através de sua obra maior Euclides da Cunha pôde retratar os 

horrores que testemunhou naquele fratricídio. Dessa maneira, através do nosso discurso historiográfico, 

conseguimos oferecer as vítimas um lugar no mundo, no qual, deveriam, no passado, ter obtido direito à vida, e, de 

forma incondicional. 
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RESUMO

Analisar os discursos, explícitos e implícitos, nas matérias jornalísticas nos permite 
identicar os arquétipos sobre como cada indivíduo ou grupos de indivíduos são 
representados pela imprensa. O artigo aqui proposto se baseia nessa ferramenta e 
sua construção parte da leitura e análises de reportagens escritas e publicadas on-
line pelas mídias sociais locais de Cuiabá e região, mais especicamente as 
matérias em que os atores sociais são os moradores de rua. O objetivo é mostrar 
como esses sujeitos são vistos e representados nos textos noticiosos, bem como seus 
efeitos social e psicológico na vida das pessoas em situação de rua quando 
empregado termos nocivos nas reportagens. 

Palavras-chave:  Discurso. Jornalismo. Estigma.

ABSTRACT

Analyzing the explicit and implicit discourses in journalistic material allows us to 
identify the archetypes about how each individual or groups of individuals are 
represented by the press. The article proposed here is based on this tool and its 
construction is based on the reading and analysis of reports written and published 
online by local social media in Cuiabá and region, more specically the subjects in 
which social actors are the homeless. The objective is to show how these subjects 
are seen and represented in the news texts, as well as their social and psychological 
effects on the lives of people in the street when they use harmful terms in the reports.

Keywords: Discourse. Journalism. Stigma.NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

1Este artigo é uma versão ampliada e aprofundada da comunicação intitulada Representação discursiva de pessoas em 
situação de rua nos textos do jornalismo on-line de Cuiabá-MT, apresentado no Seminário do ICHS: humanidades em contexto, 
entre os dias 09 e 11 de outubro de 2017, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Cuiabá, mais 
precisamente no GT03 de nome Subjetividades, Corporalidades e Marcadores Sociais da Diferença no Mundo Contemporâneo.

ISSN: 2176-5804 - Vol. 22 - N. 1 - DEZ/2017

22

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

www.ufmt.br/ndihr/revista



INTRODUÇÃO 

U
m texto escrito não é apenas um texto. Ele é bem mais que isso. Ele é a exteriorização de pensamentos, 

ideias, fantasias, desejos, devaneios, ideologias. Um texto também pode ser caracterizado pela sua 

utilidade. Há textos criados para ensinar, outros para argumentar, outros para comunicar. Sua utilidade 

depende da intenção de quem o produz ou financia a sua produção.

Um texto nem sempre é o que parece ser. Às vezes sua intenção é mais oculta do que explícita. Um bom 

exemplo disso são os textos jornalísticos que, em tese, deveriam ter como finalidade a difusão de notícias, porém 

não é bem o que acontece. Após a classe dominante perceber o seu poder de alcance, penetração e influência em 

todos os estratos sociais, a imprensa passou a ser utilizada mais para lucrar e fazer prevalecer os interesses 

hegemônicos do que para informar (FONSECA, 2005).

Comunicar é o fundamento do jornalismo, é o seu thelos. O problema é que entre o jornalismo e seu público 

existe a propriedade privada que, no modo de produção do capital, dita as relações de poder. Em outras palavras: 

na modernidade, pensada aqui a partir da criação da prensa de Johannes Gutenberg, a imprensa (a grande 

impressa) sempre esteve sob o comando e controle da elite político-econômica (ABRAMO, 2016).

Mais importante e difícil do que conquistar o poder é preservá-lo e perpetuá-lo, algo que exige adaptação às 

mudanças (MAQUIAVEL, 1993). Aliás, adaptar-se é o segredo da sobrevivência das espécies na Natureza 

(DARWIN, 2004). A diferença é que os homens, ao contrário dos animais, não se satisfazem apenas com as 

necessidades da vida biológica. Neles há a busca pela satisfação do que nos torna humanos: as paixões 

(ARISTÓTELES, 1985). 

Em sociedade as paixões precisam ser controladas se se quer viver em harmonia com os demais indivíduos. 

Cabe a cada cultura determinar os limites às boas relações em grupo. O que se espera no cumprimento de tais 

regras não é uma convivência perfeita e sim uma coesão social capaz de garantir a todos os sujeitos a liberdade 

necessária à realização de seus prazeres e sonhos (AUBENQUE, 1981).

Condicionar o comportamento dos homens à razão opera como maneira de domesticá-los. Seu objetivo 

aparente é o bem-estar social. Na realidade, a domesticação dos corpos é, historicamente, o modo como as elites 

encontraram para impedir as paixões de perturbarem e/ou alterarem a ordem e as relações de poderes vigentes 

(FOUCAULT, 1999).

Na atualidade a redução das sensações à razão como ferramenta para domesticar ainda continua. A 

diferença está na maneira como isso ocorre. Até à modernidade as tecnologias disponíveis (mecânica e 

termodinâmica) atuavam sobre os corpos para discipliná-los. Com o desenvolvimento e popularização das 

tecnologias midiática, da primeira para a segunda metade do séc. XX dá-se o início da pós-modernidade que, nada 

mais é, do que a mudança no modo de domesticar, de garantir a obediência mínima aos fatos sociais.

Dito de outro modo: na contemporaneidade a domesticação está menos em disciplinar os corpos e mais em 

controlar as mentes. Ou seja, a questão não é impedir e neutralizar as diferenças, mas sim monitorá-las e controlá-

las à distância, de modo virtual, quer dizer, por meio de discursos ideológicos difundidos através de hertz: rádio, 

televisão e internet, principalmente (LAZZARATO, 2006).

Se o controle das mentes depende de discursos capazes de naturalizar ideias, manipular pensamentos, 

manter e/ou modificar paradigmas, a imprensa é certamente o melhor aparato para isso, o que explica porque a 

maioria das empresas de comunicação em massa são de propriedade dos grupos hegemônicos (BELLUZZO, 

2017).

Nesse contexto, é ingenuidade pensar que a imprensa se caracteriza por um jornalismo imparcial, neutro e 
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com finalidade de veicular informações apenas. Ela é o instrumento de excelência para a difusão de discursos 

como dispositivo à manutenção da alienação de muitos e para a garantia e continuidade de poder e privilégios de 

poucos, como apresentado abaixo.

Análise de Mídias Sociais: o que se fala e escreve é o que se pensa

O presente texto nasceu ao acaso. Ele é fruto de condições, situações, documentários, conversas e leituras 

que insistem em nos convencer a fazer o que não está em nossos planos. No caso em questão: analisar a(s) 

representações discursivas de pessoas em situação de rua nos textos do jornalismo on-line de Cuiabá.

O pontapé inicial, o germe da ideia, ocorreu em uma das reuniões do Grupo de Pesquisa Banalidades 

Cotidianas (BACO). Durante um dos encontros, escutei de uma colega sobre a sua intenção em analisar 

reportagens, repercussões e comentários em redes sociais a respeito do caso de execução de uma onça mascote do 

exército brasileiro na passagem da Tocha Olímpica por Manaus em 2016. 

Na ocasião, achei bastante interessante a ideia de recorrer às mídias sociais para acessar o imaginário 

coletivo; para entender o que as pessoas pensam sobre algo ou alguém; para identificar formas de consciência 

social, estigmas, estereótipos, preconceitos, entre outras coisas. Todavia, naquele momento, a ideia pareceu-me 

somente interessante. Mal sabia que, pouco tempo depois, ela ressurgiria mais e mais vezes até me convencer a 

desenvolvê-la, afinal como nos ensina Parmênides (apud BOCAYUVA, 2010), o que se fala e escreve é o que se 

pensa. 

Para materializá-la, fiz uma série de levantamentos na internet de reportagens eletrônicas que abordam o 

tema pessoas em situação de rua. Para evitar limitações baseadas em perfis de uso de computadores, como é o caso 

da Google que apresenta resultados que julga adequado a cada usuário, optei por utilizar não somente o chrome 

como também outros browsers virtuais: Bing, Baidu e Qwant, além de dois sites especializados em rastrear notícias: 

News Monitor  e Acha Notícias.

A escolha dos textos para análise seguiu dois critérios indissociáveis: os de datas mais recentes (de 2013 à 

frente) e com narrativas em que o espaço geográfico é Cuiabá e região metropolitana. Nos buscadores, as palavras-

chave utilizadas foram “morador(es) de rua”, “pessoa(s) em situação de rua” e “população (em situação) de rua”, 

que segundo Schuch e Gehle (2012, p. 16, grifo do autor) são as denominações mais comuns na atualidade, 

embora outras categorias, populares e acadêmicas, mesmo hoje, ainda persistam: “clochard, homeless, sem–abrigo, 

sem–teto, sem–domicílio fixo”, mendigo, pedinte.

A princípio, baixei algumas dezenas de reportagens. Não li todas. Li até o momento em que juguei ter 
2subsídios suficientes para escrever o presente texto. Para ser mais exato, eu li trinta reportagens . Como são muitas, 

2As reportagens eletrônicas lidas são: ALENCAR, Dilemário. Moradores de rua: o número de pessoas que moram em ruas tem 
aumentado. Mídia News. Cuiabá, 28 março de 2014. ARQUITETA é assaltada por morador de rua em Cuiabá. MT Mídia. Cuiabá, 21 
junho de 2016. BARRIZON, Izabel. Morador de rua é preso de novo por tentativa de estupro em Cuiabá. Gazeta Digital. Cuiabá, 04 abril 
de 2016. BOTELHO, Regina. Moradores de rua: vidas marcadas pela dor, sofrimento e solidão. Centro-Oeste Popular Online. Cuiabá, 14 
julho de 2014. BOTELHO, Regina. Exclusão social: moradores de rua à mercê do descaso. Centro-Oeste Popular Online. Cuiabá, 02 julho de 
2014. CENTRO Pop gera insegurança a moradores e comerciantes. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá, 08 agosto de 2013. CUIABÁ terá novo 
centro para moradores de rua. Folha Max. Cuiabá, 21 junho de 2016. CUIABÁ: 75% dos moradores de rua têm vínculos com drogas. Só 
Notícias. Cuiabá, 28 abril de 2014. DE DEUS, Joanice. Centro Pop provoca “efeito colateral”, diz oficial da PM. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 
14 fevereiro de 2014. FAUSTINO, Izabela. Ação leva doações e oferece banho a moradores de rua em Cuiabá. Repórter MT. Cuiabá, 23 
março de 2017. GALVÃO, Desireé. Moradores de rua em Cuiabá são beneficiados com projeto voluntário. G1 MT. Cuiabá, 06 julho de 
2016. JOZINO, Jonas. Polícia prende morador de rua que matou anciã na Praça Popular. 24 Horas News. Cuiabá, 25 fevereiro de 2016. 
LEMOS, Vinícius. Pedido de ajuda a morador de rua viraliza em rede social. Mídia News. Cuiabá, 21 maio de 2016. LEONEL, Felipe. 
Moradores de rua invisíveis aos olhos da sociedade. Circuito MT. Cuiabá, 29 janeiro de 2017. MARQUES, Airton. Risos, lágrimas, fome e 
solidão nas ruas da capital. Circuito MT. Cuiabá, 06 agosto de 2015. MIRANDA, Karine. Assistência Social realiza atendimento a 510 
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moradores de rua em Cuiabá. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá, 01 julho de 2015. MIRANDA, Karine. Moradores de rua de Cuiabá receberão 
projeto 'Cabide Solidário'. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá, 15 setembro 2015. MIRANDA, Karine. Prefeitura inaugura albergue referência no 
atendimento aos moradores de rua. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá, 01 julho de 2016. MOREIRA, Jéssica. Morador de rua entra no rio 
Cuiabá, escorrega e morre afogado. Repórter MT. Cuiabá, 20 outubro de 2016. NOVO porto Cuiabá: após revitalização moradores 
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procurei evitar o uso de citações diretas e, quando cito, uso não mais que o indispensável para corroborar as 

proposições que faço.

Para analisá-las, busquei em trabalhos acadêmicos de Análise do Discurso maneiras de pinçar elementos 

ideológicos nos discursos empregados à construção das representações de atores sociais. Representações que a 

priori são “uma 'preparação para a ação', não somente porque guia o comportamento, mas, sobretudo porque 

remodela e reconstitui os elementos do meio no qual o comportamento se manifesta” (MOSCOVIC 1984 apud 

GIORGETTI, 2006, p. 59, grifo do autor). 

Uma vez consolidadas e internalizadas no cotidiano da população, as representações se associam à 

consciência coletiva e passam a operar, segundo Jodelet (2001 apud MATTOS; FERREIRA, 2014, p. 2), como:  

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático, e que 
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente 
designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, [uma] forma de 
conhecimento [...] diferenciada [...] do conhecimento científico.

Um texto não é apenas para informar, esclarecer, registrar. Ele é também a expressão, a exteriorização, 

intencional ou não, da ideologia do autor. Ninguém consegue pôr completamente de lado o que se é e o que se 

pensa (WEBER, 2001). Mesmo por meio de ações cínicas, em algum momento da encenação, sinais incompatíveis 

com interação em contexto se sobressairão e revelarão a falsidade (GOFFMAN, 1999). 

A subjetividade é intrínseca a nós, não há como escapar dela, mesmo quando se exige uma escrita objetiva, 

imparcial, neutra, como as publicações científicas (KUHN, 1996). Em se tratando de textos jornalísticos, a 

atenção deve ser redobrada. Cada detalhe precisa ser considerado na análise; não porque o jornalismo não possui 

compromisso com a verdade dos fatos, mas porque sua forma de apresentá-los pode visar não a informação em si 

e sim a defesa de ideias e valores de determinados grupos, muitos deles proprietários de jornais, revistas e 

emissoras de TV. Atenção aos detalhes se justifica porque 

[...] a produção de histórias em notícias é reconstrução de acontecimentos fragmentários como 
eventos distintos e separados, incluindo certos acontecimentos e excluindo outros [...]. A 
produção de notícias, portanto, é um processo interpretativo e construtivo, e não simplesmente 
um relato dos fatos (RESENDE, 2015, p. 74, grifo do autor).

Para Fairclough (2003 apud RESENDE, 2016, p. 965, grifo do autor) os noticiários podem ter “uma 

'intenção explanatória' relacionada à 'focalização': dar um sentido a eventos colocando-os em uma relação que 

incorpora um ponto de vista particular”. O que mostra que no jornalismo “predominam muitas instâncias com 
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interesses próprios, que vão além do cidadão comum” (ALMEIDA, 2011, p. 85-86), principalmente no caso das 

imprensas privadas onde a “direção da organização jornalística (ou os seus donos) pode influenciar o peso dos 

valores-notícia com a sua política editorial” (TRAQUINA, 2008, p. 94).

A imprensa pela sua capacidade de difusão, alcance e penetração em todos os estratos sociais pode 

manipular a opinião pública, habilidade que a coloca ao lado dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como 

uma espécie de “Quarto Poder” dos Estados democráticos de direito (AMORIM, 2015), com uma diferença 

fundamental e que não pode passar despercebida: o quarto poder não é institucional e não representa os interesses 

da nação. Nele o que está em jogo é a manutenção e continuidade do poder econômico e político nas mãos de 

alguns poucos.

Os discursos construídos pelas mídias sociais jornalísticas, especialmente os que provêm de grandes 

empresas privadas, estão, normalmente, vinculados, direta ou indiretamente, a interesses financeiros. Não 

podemos nos esquecer de que o produto ofertado pela imprensa é a notícia e que seu objetivo é, antes de mais 

nada, o lucro, obtido, geralmente, através da produção de informações de amplo interesse público mesclado a 

publicidades (MATTOS, 1996). Outra fonte de renda, menos comum, embora extremamente lucrativa, é a 

produção de reportagens encomendadas, pagas. 

No meio e em meio às reportagens constroem-se discursos, ora explícitos ora implícitos. No jornalismo, a 

“notícia reorganiza séries e eventos relatados fora de sua ordem cronológica, e por isso é uma forma de regulação 

social” (RESENDE, 2015, p. 74). Não é à toa, que as informações escolhidas, publicadas e difundidas pela 

impressa, quando analisadas sob a ótica do dinheiro/economia e do poder/política, nos revelam a infindável luta 

hegemônica que é uma

[...] disputa pela criação/sustentação de um status universal para determinadas representações 
particulares – do mundo material, mental, social –, ou seja, para certos discursos que podem ser 
interiorizados em modos de (inter) ação social e em modos de identificação. Considerando-se 
que o poder depende da conquista do consenso e não apenas dos recursos para o uso da força, o 
discurso figura como elemento essencial para a sustentação/superação de relações hegemônicas 
em um dado contexto histórico (RESENDE, 2015, p. 74).

Se o primeiro passo para a garantia, a manutenção, a alteração, a criação, a desconstrução, a ressignificação 

etc. de valores é a utilização incessante de discursos, então analisá-los nos permite identificar como certos grupos e 

atores sociais são representados pelas mídias sociais de comunicação, que não necessariamente são as criadoras ou 

as interessadas neste ou naquele discurso, mas que são, em alguma medida, a expressão da consciência coletiva da 

sociedade ou de outros e específico grupos que, por diferenças baseadas em estigmas, negam, subjugam e 

combatem o que entendem ser uma ameaça a seus interesses e um ultraje aos bons costumes.

Nas sociedades de solidariedade orgânica é comum a existência de divisões em grupos. Elas ocorrem por 

diferentes fatores: economia, poder, consumo, fetiche, gosto, estética, religião, gênero, cor/raça e outros. Os 

integrantes de cada um dos grupos não necessariamente estabelecem relações interpessoais, o sentimento de 

pertença é determinado pela identificação com as ações, crenças e símbolos comuns (MAFFESOLI, 1998). Além 

do mais e em geral um sujeito não é membro exclusivo de um só grupo, não ao menos na pós-modernidade em 

que os dispositivos atuam à distância nos públicos com caraterísticas memoriais comuns (LAZZARATO, 2006).

Na realidade, o número de grupos é uma incógnita, a única coisa que sabemos é que são muitos. Há grupos 

que existem antes de nós nascermos (judeus, cristãos, mulçumanos), outros que ajudamos a manter (caipiras, 

roqueiros, pagodeiros) ou a criar (playboys, patricinhas, grafiteiros), direta ou indiretamente. Há grupos a que 

pertencemos por vontade própria (carnívoros, vegetarianos, veganos), outros por circunstâncias que escapam ao 
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nosso querer (classe alta, média, baixa). 

Os grupos não estão isolados, fechado em si mesmos. Há entre eles interseções, o que significa que suas 

fronteiras são porosas e que eles estão em permanente reconfiguração, ou como diz Lotman (1996), modelização 

– um tipo de atualização dos valores do grupo no tempo e espaço. A ligação de cada indivíduo com este, esse ou 

aquele grupo depende ora do sentimento de pertença que é subjetivo e quando possível de se realizar opera 

positivamente, ora de razões exteriores, que é objetivo, isto é, não depende da nossa vontade.

Os moradores de rua são um dos muitos grupos sociais que existem (ROZENDO; MONTIPÓ, 2012). Um 

que quando pensado a partir dos ideais e do modelo econômico vigente é considerado, entre todos os estratos 

sociais, o de nível mais baixo, fazendo de seus membros os mais desprezíveis dos cidadãos; sujeitos que na 

meritocracia neoliberal são vistos como incompetentes e os únicos responsáveis pela condição em que se 

encontram discurso que não é nenhuma surpresa para nós, dado que no capitalismo vivenciamos

[...] uma divisão social baseada na obtenção e geração de renda. As classes sociais são divisoras de 
status social. O fator econômico é determinante na garantia de melhor educação, moradia, saúde, 
segurança e até entretenimento. Aprecia-se o consumo como uma lei que dita o direito pela 
cidadania. [...] aquele indivíduo que estiver fora deste padrão criado pelo capitalismo, não é 
considerado um cidadão ou um cidadão por completo. Não possui de forma plena todos os 
bônus que advém do bem-estar social (ALMEIDA, 2011, p. 80, grifo do autor).

A cidadania plena implica em três direitos fundamentais: social, civil e político. Os sujeitos que se veem 

impedidos de exercerem esses direitos, como é caso de boa parte dos moradores de rua, são considerados como 

não cidadãos ou cidadãos incompletos, exclusão que cria e reforça estigmas, entre os quais há um que eu, 

particularmente, entendo ser o mais perverso de todos, que é a “dessemelhança entre seres humanos, marcado 

pela imagem do cidadão em situação de rua como alguém destituído do pertencimento à espécie humana” 

(BUARQUE 2000 apud MATTOS; FERREIRA, 2004, p. 5). 

Nestes termos, o morador de rua é um tipo de ser humano não tão humano assim, isto é, um sub-humano, 

alguém que não tem lugar, que vive nas fronteiras das definições entre espécies por não ser considerado nem 

homem e nem animal. Representação que além de cruel, triste e abominável pode, por repetição, provocar efeitos 

psicológicos e sociais devastadores quando absorvida pelos estigmatizados. Para Di Flora (1987, p. 49, grifo do 

autor):

[...] a interiorização da desumanização [...] [é] um aspecto que faz com que o cidadão em situação 
de rua não se sinta mesmo completamente humano [pois]: 'a pressão da estrutura social e 
econômica, ao determinar o ingresso do indivíduo nesta categoria, condiciona-o à formação de 
uma nova identidade: a de mendigo socialmente estigmatizado e entendida como deteriorada, o 
que leva a não se sentir completamente humano'.

Quando um ser humano olha outro e não o enxerga como semelhante, como indivíduo de uma mesma 

espécie, ocorre uma separação entre eles, mesmo que somente no imaginário. Aquele que afirma ser diferente do 

que é biologicamente igual, para se manter distante e distinto do que o incomoda, cria para si, racionalmente ou 

não, símbolos e discursos que dividem pessoas, formam grupos e polarizam relações. O efeito colateral é a 

cegueira de quem julga e a invisibilidade de quem é julgado.

Se a cegueira é um problema sério pelo fato de nos condicionar a enxergar apenas o que queremos, a 

invisibilidade é muito mais grave porque ela é o resultado de estereótipos construídos exclusivamente para fazer o 

dessemelhante menor, ou o contrário, para fazer o algoz se sentir maior, melhor – uma pessoa digna de fato. Mas 

não para por aí. A cegueira causa outros problemas como a intolerância frente as diferenças e a insensibilidade 
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quanto as necessidades dos outros.

A sociedade a que nós pertencemos é normalmente enxergada como una, o que não implica que ela é 

igualitária, harmônica, justa. A diferença é a sua essência, expressa na pluralidade de hábitos e costumes que por 

razões que pouco compreendemos, alimentam discórdias, geram desamores, causam conflitos, provocando em 

seu interior a criação de grupos rivais que passam a disputar entre si a hegemonia que tem como principal arma à 

legitimação ideológica o uso de discursos, ora para beneficiar uns (a minoria), ora subjugar outros (a maioria), ou 

ambos. 

A tensão entre os grupos se revela na atualização das relações de poder das/nas instituições por meio dos 

dispositivos disciplinar (que age no indivíduo) e biopoder (que age no coletivo) (FOUCAULT, 1999). Mas há um 

terceiro dispositivo, o noopolítico, que ao contrário dos dois primeiros, é bem mais eficaz no agenciamento da 

diferença e repetição, pois não depende de espaços específicos (escolas, prisões, hospitais) para atuar, ele age no 

tempo de modo virtual através do hertz, para moldar a memória da mente e não do corpo, por meio das tecnologias 

midiáticas: telégrafo (em desuso), telefone, rádio, televisão e internet (LAZZARATO, 2006).

As tecnologias midiáticas, diferentemente das tecnologias mecânica e termodinâmica, trouxeram novas e 

mais eficientes ferramentas de difusão de ideias por meio da produção de discursos (DELEUZE, 1992). Os 

grupos hegemônicos, percebendo a capacidade de penetração do rádio e da TV e, posteriormente, da internet na 

vida das pessoas, rapidamente, passaram a utilizá-las como plataformas para a divulgação de notícias que, 

dificilmente são puras, no sentido de que são apenas para informar; nelas, explicitamente ou não, é comum 

encontramos posições ideológicas.

Nas sociedades em que o dinheiro dita as condutas, uma das muitas tensões existentes entre grupos 

antagônicos se destaca: a luta de classes, não porque as demais tensões são efêmeras, e sim porque nossa estrutura 

social está erguida sobre a economia que, para continuar existindo, também produz discursos, como o de que a 

felicidade provém do consumo incessante de bens e o de que o fracasso na vida pessoal é culpa única e 

exclusivamente do próprio sujeito.

A justificativa do 'sucesso/fracasso social' em termos de 'competência/incompetência pessoal' 
legitima a exclusão de parcelas cada vez mais significativas da população do trabalho no setor 
moderno, e pode ser determinante da formação de uma ética de apartação, de 'aceitação da 
miséria ao lado da riqueza, separação de classes, consolidação dos privilégios, exclusão' 
(RESENDE, 2015, p. 74, grifo do autor).

Se assim for, grupos marginalizados passam a não ter direito a ter direitos em uma clara distorção da 

realidade que, propositalmente, ao substituir o que é pelo que não é coloca em lados opostos indivíduos iguais. No 

capital o critério usado para a divisão é o consumo que carrega consigo o seguinte discurso: os que consomem são 

bem-sucedidos (lembrando que existem diferentes níveis de consumo e, consequentemente, de sucesso), 

enquanto os demais são fracassados.

O consumo determina a classe a que pertencemos. Existem inúmeras classificações para cada estrato social, 

geralmente baseada na soma de rendas de todos os componentes da família. Não vou empregar nenhuma das 

classificações disponíveis. Meu propósito é outro, pois entendo que nenhum modelo é imune a erros, isso sem 

mencionar os casos em que as adequações das classificações às realidades singulares não são apenas incompatíveis, 

são impossíveis.

Existe um juízo no apelo ao consumo. Nele quem consome (ou pode consumir) além do necessário é bem-

sucedido e feliz; quem consome estritamente o necessário (não por opção e sim por incapacidade de compra) é 

igualmente bem-sucedido, apesar de ainda não ter alcançado a felicidade; por fim, quem não consome (ou não 
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pode/consegue consumir), nem mesmo o básico para a sua sobrevivência, são fracassados e infelizes.

Nessa lógica, a felicidade vincula-se mais ao poder de consumo e ao consumo, do que ao uso do que foi 

adquirido. Passa-se a acreditar que os ricos são felizes, os miseráveis são tristes, e os demais são os que se 

equilibram entre a ânsia por felicidade e o medo do fracasso, embora saibamos que na organização da estrutura 

social em que vivemos a possibilidade de cair em desgraça é muito maior uma vez que no capitalismo o consumo 

do essencial nunca é satisfatório; ter o essencial não é ter o que ser quer, é ter o que se precisa.

A dialética entre sucesso e fracasso se reflete nos discursos. Uma de suas faces é para exaltar o consumo, 

transformando-o no elemento que dá sentido as nossas vidas; a outra face é para depreciar, não a ausência de 

consumo propriamente dita, mas a incapacidade em consumir. Quem não consome no neoliberalismo é 

estigmatizado como pobre, preguiçoso, incompetente, incapaz... desqualificadores que têm como respaldo o 

seguinte raciocínio: quanto menor o potencial de consumo, maiores e mais intensas devem ser as críticas que, na 

prática, operam menos como medida cautelar e mais como preconceito; neste caso preconceito de classe. 

Os mais vulneráveis financeiramente são atingidos em cheio. Os moradores de rua são certamente as 

principais vítimas. Nos discursos sobre a pobreza extrema, produzidos por populares e repetidos pelas mídias 

sociais, ou o contrário, ou quem sabe produzidos e repetidos por ambos (simultaneamente), “fortalecem-se repre-

sentações que responsabilizam as pessoas extremamente pobres [...] por sua situação, o que pode ter como efeito 

que deixe de ser percebida como uma injustiça à qual se deve responder com ação política” (RESENDE, 2015, p. 

74). 

Se os discursos advindos de populares podem prejudicar a todos que não se encaixam nos arquétipos 

definidos como ideais, os discursos produzidos pelas mídias sociais jornalísticas têm um efeito bem mais 

devastador na vida dos estigmatizados. A influência da imprensa, dadas suas capacidades de alcance e repetição, é 

tão grande e intensa que os modos de pensar, enxergar e agir da sociedade são seriamente afetados, o que justifica a 

importância em acompanhar e conhecer como as mídias eletrônicas representam os grupos marginalizados, em 

nosso caso, os moradores de rua. 
3A análise dos textos de várias reportagens on-line disponíveis em sites de Cuiabá e região  permitiu-me 

perceber os modos como os moradores de rua costumam ser representados pela imprensa local. Começo 

enunciando uma visão geral de tudo que li, vi e percebi: as representações, além negativas e marcadas por 

preconceitos, são utilizadas tanto nas matérias em que eles são considerados algozes (que é a maioria), quanto nas 

matérias em que são considerados vítimas.

As representações mais citadas nas reportagens foram: invisíveis, viciados, excluídos, vagabundos, 

bandidos, desocupados, preguiçosos, perigosos, pedintes, pobres, miseráveis, sujos, malcheirosos. O uso desses 

qualificadores serve de alerta para todos, pois expõe a concepção coletiva predominante que paira sobre e entre 

nós quando o que está em jogo são problemas sociais ligados à extrema pobreza. 

Diga-se de passagem, são representações como essas, comuns em textos noticiosos, que muitas vezes guiam 

nossos comportamentos diante de pessoas em situação de rua, como no exemplo abaixo observado por Mattos e 

Ferreira (2004, p. 2):

[...] nós as olhamos amedrontados, de soslaio, com uma expressão de constrangimento. Alguns 
as veem como perigosas, apressam o passo. Outros logo as consideram vagabundas e que ali 
estão por não quererem trabalhar, olhando-as com hostilidade. Muitos atravessam a rua com 

324 Horas News, Centro-Oeste Popular Online, Circuito MT, Diário de Cuiabá, Folha Max, G1 MT, Gazeta Digital, Mídia News, Olhar 
Direto, Prefeitura de Cuiabá, RD News, Repórter MT, Rufando Bombo e Só Notícias.
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receio de serem abordados por pedido de esmola, ou mesmo por pré-conceberem que são 
pessoas sujas e malcheirosas. Há também aqueles que delas sentem pena e olham-nas com 
comoção ou piedade. Enfim, é comum negligenciarmos involuntariamente o contato com elas. 
Habituados com suas presenças, parece que estamos dessensibilizados em relação à sua condição 
(sub) humana. Em atitude mais violenta, alguns chegam a xingá-las e até mesmo agredi-las ou 
queimá-las [...].

A linguagem e a escrita são meios de exteriorizar o pensamento que é fruto do ambiente que o cerca e o afeta 

e não uma ilha isolada em si como na metafísica dos filósofos. As mídias sociais, como meios massivos de 

comunicação, não apenas reproduzem consensos existentes; por terem grande poder de influenciar, elas também 

os constroem, os reforçam, os mantêm, os desfazem, os reconfiguram. Seu poder de manipular ou esclarecer 

depende dos discursos que se fazem como nos explica Foucault (2016, p. 08, grifo nosso):

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só 
como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma 
saber, produz discurso [s]. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o 
corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir.

Os discursos são determinados pelo contexto social em que são produzidos, ou seja, possuem relação direta 

com o espaço geográfico e o tempo histórico em que estão. Quando enunciados, expõem valores, crenças, 

concepções e normas. Na cidade de Cuiabá, por exemplo, nos últimos cinco anos, os discursos presentes nas 

mídias sociais jornalísticas empregaram, em suas matérias sobre moradores de rua, os mesmos qualificadores, 

tanto para criticá-los como para defendê-los – um paradoxo sem dúvida intrigante e que não pode passar 

despercebido.

Entre todas as reportagens analisadas há uma em que esse paradoxo é mais evidente. Nela, ao que tudo 

indica, o autor está ao lado da população de rua já que a todo o momento busca sensibilizar os leitores para o 

sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação. Porém, na elaboração do texto, o autor emprega tantos 

qualificadores nocivos e pejorativos que podemos supor também que sua intenção é alimentar estereótipos e 

preconceitos como mostram os excertos abaixo extraídos da matéria a que me refiro: 

[§1] A cada dia que passa, nota-se que o número de pessoas que moram em ruas tem aumentado 
em Cuiabá. Elas vivem nas avenidas, calçadas, praças, becos e viadutos da nossa cidade. São 
pessoas que moram nas ruas por causas variadas como: alcoolismo, drogas, desemprego e 
conflitos familiares. 

[§2] Moradores de rua são [...] indivíduos desprovidos de família, emprego, residência e bens 
materiais. Pode-se dizer que são considerados como não cidadãos [...] são conhecidos como 
mendigos, indigentes, desocupados, vagabundos e uma série de outros estereótipos, dos 
quais a cidadania assume papel coadjuvante.

[§3] Certamente a pobreza e o vício em drogas são fatores que mais contribuem para este 
desequilíbrio social.

[§5] O que me chama a atenção é que a maioria dos cidadãos passa por eles todos os dias, mas não 
os veem, como se fossem invisíveis. Como não tivessem rosto, nem nome, nem história 
(ALENCAR, 2014, p. 1, grifo nosso).

Uma mesma palavra pode ser utilizada ora para condenar, ora para apoiar. A polissemia, ou multiplicidade 

de sentidos de uma palavra conforme o seu contexto, é o que permite variações linguísticas e adaptações de 

termos iguais com significados distintos. Se considerarmos o léxico da língua, o sentido etimológico da palavra 

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



não muda. Daí a importância de se recorrer durante a elaboração de textos, principalmente os de maior alcance de 

público, a palavras cuja origem, história e explicação não sejam perniciosas, ou cujo sentido mais usual do/no 

momento presente, não seja majoritariamente ruim. O alerta é necessário por que 

[...] textos noticiosos são compreendidos como parte do aparato de governança, porque notícias 
são orientadas para a regulação e o controle de eventos e da maneira como as pessoas reagem a 
eventos. Por meio de classificações que legitimam a diferença, a injustiça social pode ser 
naturalizada e deixar de ser questionada como injustiça, passando a ser compreendida como um 
estado natural de coisas. Isso pode ter o efeito de destituir grupos em situação de precariedade de 
sua condição essencial de sujeitos de direitos, e de minar suas possibilidades de articulação e 
resistência (RESENDE, 2016, p. 965).

CONCLUSÃO 

Nos textos jornalísticos examinados, os moradores de rua são tratados ora como vítimas do neoliberalismo, 

ora como culpados pela condição em que se encontram, ora como indesejáveis aos comerciantes e habitantes, ora 

como ameaças aos cidadãos (assédios, furtos, roubos), ora como causa dos prejuízos ao turismo, ora como 

vândalos e depredadores, ora como protagonista de crimes (inclusive hediondos), ora como poluição visual da 

cidade (principalmente dos espaços públicos), ora como loucos e doentes mentais, entre outras coisas. 

Apesar das diferenças nas abordagens, as reportagens analisadas em geral convergem para um 

denominador comum: o uso de qualificadores nocivos para representar os atores sociais moradores de rua. 

Qualificadores que quando empregados a exaustão pelo jornalismo, podem despertar a intolerância, manter 

preconceitos e reforçar estigmas excludentes no inconsciente coletivo, diminuindo ou retirando por completo dos 

que são considerados marginais, qualquer traço de humanidade e de vestígio de cidadania (FRANGELLA, 2009).

Os estigmas têm entre nós um poder de penetração assustador. Eles são tão coercitivos que sua 

naturalização não ocorre somente nos grupos que estigmatizam, os estigmatizados muitas vezes se veem, se 

reconhecem nos estereótipos que os condenam, que os desqualificam, que dificultam ou os impedem de 

melhorar, de superar sua condição sub-humana (GOFFMAN, 1999) (PAIS, 2002). 

Na verdade, os estigmas são uma arma de dominação muito utilizada pelos grupos hegemônicos para 

alienar os mais vulneráveis, tornando-os passivos e coniventes com a situação degradante em que se encontram. 

Segundo Resende (2015, p. 74): o “conceito aberto de hegemonia [...] reforça o papel do discurso no 

estabelecimento e na manutenção de relações de dominação, uma vez que a naturalização de representações 

particulares é fundamental para a permanência de articulações baseadas no poder”. 

Outro fato é que os estigmas não se reduzem a um modo de discriminação. Eles são antes de tudo um 

delimitador de espaços, de fronteiras que separam os diferentes dando a cada um dos lados a identidade de grupo, 

construída em muitos casos mais por negação do que por sentimento de pertença (SILVA, 2000). 

Acontece que para cumprir seu papel não basta os estigmas serem criados, eles precisam ser disseminados, 

internalizados e naturalizados. Muitos são os modos de se fazer isso, os principais e mais eficazes são os meios de 

comunicação, entre eles as mídias sociais, que assim como as demais, também se utilizam de textos noticiosos para 

semear ideias, garantir interesses e preservar ou alterar valores (BELLUZZO, 2017).

É por isso que precisamos ficar atentos aos discursos das mídias; de todas elas, não só para identificar o 

apartheid de classes, como de quaisquer formas de apartheid que buscam discriminar a diferença e desumanizar os 

diferentes que, normalmente, são minorias. É preciso também combatermos os discursos que almejam privilégios 

às custas da marginalização, do sofrimento e dessemelhança de outros. Tarefa que apesar de difícil não é 

impossível. Não ao menos hoje com o advento e popularização da internet que, ao contrário do rádio e da TV que 
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limitam a comunicação de um-ativo para todos-passivos, trouxe outras e novas possibilidades de relações sociais: 

de todos-ativos para todos-ativos (LÉVY, 1999).

Graças à rede mundial de computadores, há um reequilíbrio de forças entre discursos contrários. Os mais 

vulneráveis, os mais fracos, os de menor prestígio social, quer dizer, os grupos marginalizados passam a poder não 

apenas emitir juízos de valor (opinar, apoiar, contestar), como também a enfrentar os discursos de segregação e de 

submissão – um tipo de resistência e oposição que exige atenção aos conteúdos publicados, principalmente os da 

imprensa; não para criar tensões e nem para subjugar quem subjuga, e sim para evitar desqualificações.

A finalidade da vigilância é garantir que direitos prescritos em lei não sejam ignorados, negados, usurpados 

por aqueles que veem os socialmente vulneráveis como dessemelhantes, a exemplo dos moradores de Rua de 

Cuiabá que sofrem tanto psicologicamente, com os efeitos advindos dos estigmas, quanto fisicamente, por causa 

da falta de políticas públicas capazes de atender a demanda existente na cidade e as necessidades individuais de 

cada um deles (CUIABÁ, 2017). 

REFERÊNCIAS 

ABRAMO, Perseu. Padrões de manipulação na grande imprensa. 2ª ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2016. 

ALENCAR, Dilemário. Moradores de rua: o número de pessoas que moram em ruas tem aumentado. Mídia News. 
Cuiabá ,  28 março de 2014.  Disponíve l  em:  <http ://www.midianews.com.br/conteudo. 
php?sid=262&cid=193304>. Acesso em: 18 maio 2017. 

ALMEIDA, Delano. Morador de rua: da questão social para a questão midiática. Puçá: Revista de Comunicação e 
Cultura na Amazônia, Belém, v. 1, n1. p. 77- 102, jan./jun. 2011.

AMORIM, Paulo H. O Quarto Poder: uma outra história. São Paulo: Hedra 2015.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Mario da Gama Kury. Brasília: UnB, 1985

AUBENQUE, Pierre. As filosofias helenísticas: estoicismo, epicurismo e ceticismo. In: CHÂTELET, François 
(Dir.). História da filosofia: ideias, doutrinas. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, 8 v.

BELLUZZO, Luiz Gonzaga A imprensa brasileira e o controle social. Carta Capital. São Paulo, 10 maio de 2017. . 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/revista/951/a-imprensa-brasileira-e-o-controle-social>. 
Acesso em: 05 nov. 2017.

BOCAYUVA, Izabela. Parmênides e Heráclito: diferença e sintonia. Kriterion: Revista de Filosofia, v. 51, n. 122, p. 
399-412, 2010.

CUIABÁ. Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Relatório do serviço de abordagem 
social. Cuiabá: SMASDH, [2017].

DARWIN, Charles. A origem das espécies. Tradução Eduardo Fonseca. Rio de Janeiro, Ediouro, 2014.

DELEUZE, Guilles. Conversações 1972-1990. Tradução Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1992. (Coleção 
TRANS).

FONSECA, Francisco César Pinto da. O consenso forjado: a grande imprensa e a formação da agenda ultraliberal no 
Brasil. São Paulo: Hucitec, 2005.

FOUCAULT, Michael. Microfísica do poder. 4ª ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016.

______. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. 20ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO

https://www.cartacapital.com.br/colunistas/Lbelluzzo


FRANGELLA, Simone Miziara. Corpos urbanos errantes: uma etnografia da corporalidade de moradores de rua em 
São Paulo. São Paulo: Annablume, FAPESP, 2009.

GIORGETTI, Camila. Moradores de rua: uma questão social? São Paulo: PUC-SP, 2006.

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Tradução Maria Célia Santos Raposo. 8ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999.

LAZZARATO, Maurício. Os conceitos de vida e do vivo nas sociedades de controle. In: ______. As revoluções do 
capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 59-94. (A Política no Império.).

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu da costa. São Paulo: Editora 34, 1999. (Coleção TRANS).

LOTMAN, Yuri. La semiosfera I: semiótica de la cultura y del texto. Espanha, Madrid: Frónesis, 1996.

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vienna Boeira e Nelson Boeira. 4ª. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 1996.

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1998.

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução Maria Júlia Goldwasser. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

MATTOS, Sérgio. O controle dos meios de comunicação. Salvador, BA: EDUFBA, 1996.

MATTOS, Ricardo M.; FERREIRA, Ricardo F. Quem vocês pensam que (elas) são? Representações sobre as 
pessoas em situação de rua. Revista Psicologia & Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 47-58, maio/ago., 2004.

PAIS, José Machado. Sociologia da vida quotidiana: teorias, método e estudos de caso. Lisboa-Portugal: Impressa de 
Ciências Sociais, 2002.

RESENDE, Viviane M. A violação de direitos da população em situação de rua e a violência simbólica: 
representação discursiva no jornalismo on-line. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso - ALED, v. 15, n. 1, p. 
71-92, 2015.

______. Representação de pessoas em situação de rua no jornalismo on-line: quais são as vozes convocadas para 
falar sobre a situação de rua? Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 26, n. 3, p. 955-988, 2016.

ROZENDO, Suzana; MONTIPÓ, Criselli. Fora de foco: uma análise da cobertura midiática sobre as pessoas em 
situação de rua. Revista Ação Midiática – Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 1-16, 2012.

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu. (Org.). Identidade 
e diferença. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 73-102.

SCHUCH, Patrice; GEHLEN, Ivaldo. A “Situação de rua” para além de determinismos: explorações conceituais. 
In: DORNELLES, Aline E.; OBST, Júlia; SILVA, Marta B. (Org.). A Rua em Movimento: debates acerca da 
população adulta em situação de rua na cidade de Porto Alegre. Belo Horizonte: Didática Editora do Brasil, 2012, 
p. 11-25.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: a tribo jornalística: uma comunidade interpretativa transnacional. 2ª 
ed. Florianópolis: Insular: Posjor-UFSC, 2008. V. 2.

WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. Tradução Augustin Wernet. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

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



ITINERÁRIOS DE PESQUISA: 
UMA OPERAÇÃO HISTORIOGRÁFICA COM 

A REVISTA MENSAGEM DA APAE (1963-2015)

Giovani Ferreira Bezerra
Professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Naviraí 
(UFMS/CPNV). Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS). Doutorando em Educação pela Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD)

gfbezerra@gmail.com

Alessandra Cristina Furtado
Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-graduação 
em Educação Stricto Sensu da Universidade Federal da Grande Dourados 

RESUMO

Este texto, de cunho teórico-metodológico, objetiva apresentar a revista 
Mensagem da Apae (1963-2015), descrevendo um itinerário de pesquisa com essa 
publicação. Caracterizada como um impresso periódico institucional do 
movimento apaeano, criada em 1963 e, desde então, editada pela Federação 
Nacional das Apaes (Fenapaes), a revista é entendida como fonte e objeto para 
estudos referentes à História da Educação dos “Excepcionais” no Brasil. Nessas 
condições, o impresso Mensagem da Apae é problematizado empreendendo-se 
uma operação historiográca para (re)constituir seu ciclo de vida, sob a 
perspectiva da Nova História Cultural, buscando-se sugerir caminhos para o 
tratamento documental de periódicos na pesquisa histórica.

Palavras-chave:  Nova História Cultural. História da Educação Especial. Imprensa 
Periódica. Movimento Apaeano. Ciclo de vida do impresso.

ABSTRACT

This text, theoretical and methodological nature, aims at presenting the magazine 
Mensagem da Apae (1963-2015), describing a research itinerary with this 
publication. Characterized as a printed institutional journal apaeano movement, 
created in 1963 and since then, published by the National Federation of Apaes 
(Fenapaes), the magazine is understood as the source and object to studies on the 
History of Education of "Exceptional" in Brazil. Under these conditions, the printed 
Mensagem da Apae isquestioned undertaking is a historiographical operation to 
(re) establish its life cycle, from the perspective of New Cultural History, seeking to 
suggest ways for documentary treatment journals in historical research.

Keywords: New Cultural History. History of Special Education. Periodic Press. 
Apaeano Movement. Printed life cycle.
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INTRODUÇÃO 

A
té meados da década de 1990, as instituições educacionais especializadas exerceram, em nosso país, 

papel proeminente na assistência, reabilitação e educação - formal e/ou não formal - aos sujeitos com 

deficiência (MAZZOTTA, 2005; JANNUZZI, 2006; MENDES, 2010), produzindo boletins, 

revistas, jornais e impressos variados que ajudam a (re) contar e documentar a história do campo teórico-prático 

da Educação Especial. Nesse sentido, houve e continua existindo uma prática de afirmação estratégica dessas 

instituições e/ou de registro e divulgação de suas atividades pela imprensa, mesmo que por meio de iniciativas 

modestas e pouco difundidas, direcionadas a um público bem mais especializado do que aquele visado pelas já 

conhecidas revistas de educação e ensino comuns. Ao contrário destas últimas, os periódicos editados por tais 

instituições não têm recebido atenção dos pesquisadores brasileiros, seja daqueles vinculados à História da 

Educação, seja daqueles que se dedicam ao estudo da própria Educação Especial, permanecendo em um limbo 

histórico.

Essas circunstâncias, contudo, não só não impedem como instigam o exercício de localizar e pesquisar 

como eram tais impressos, o que abordavam e como o faziam, portadores que eram/são de práticas, memórias e 

representações em torno dessa modalidade educacional, outrora já designada como “Educação dos 
1Excepcionais” . Este artigo, de cunho metodológico, tem como escopo justamente apresentar uma das 

publicações aludidas como um documento/monumento dessa história. Trata-se da revista Mensagem da Apae 

(1963-2015), escolhida em nossas investigações por sua existência relativamente longeva, de mais de 50 anos, 

ainda que tenha enfrentado algumas dificuldades e interrupções em seu ciclo de vida, bem como por suas 

pretensões de se constituir em um veículo de circulação nacional, especializado na problemática do 

“excepcional”. Desde seu lançamento, tal impresso vem sendo produzido e mantido pela Federação Nacional das 
2Apaes (Fenapaes) , entidade que, atualmente, congrega as diversas Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apaes) existentes no país.

A título de esclarecimentos iniciais, vale mencionar ainda que, na tentativa de inventariar fontes dessa 

natureza, não pudemos identificar, até o momento, outros impressos os quais, no correr de todos esses anos, 

rivalizassem ou se equiparassem com Mensagem da Apae. Essa revista, historicamente, destacou-se como 

referência no campo da educação e atendimento aos excepcionais, tornando-se, por assim dizer, sua porta-voz, 

pelo que cumpriu seu objetivo fundante. Em outras palavras, não localizamos mais periódicos de instituições 

especializadas em pessoas com deficiência que tenham conseguido, nesse mesmo período ou em outro, 

significativa repercussão nacional, longevidade e tiragens elevadas, além de notável capacidade de ressignificação 
3editorial e modernização gráfica .

1Neste texto, preservamos a designação “excepcional” para evitarmos anacronismo, mantendo o termo historicamente adotado para se 
designar, no Brasil, pessoas com deficiência intelectual, bem como por ser este o termo que, desde a origem, foi adotado pelas Apaes e 
sua Federação. Para maior compreensão acerca dos sentidos e significados do termo “excepcional” ao longo da trajetória institucional 
movimento apaeano, pode-se recorrer a Jannuzzi e Caiado (2013). Por ora, não problematizamos esse termo, por fugir às pretensões 
deste artigo, mantendo-o, porém, entre aspas para lembrar que não é esta a nomenclatura atual e por entendermos que tal designação, 
mesmo historicamente, comporta uma representação depreciativa em torno da pessoa com deficiência intelectual. Vale dizer, ainda, que 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961adotava, igualmente, o termo Educação dos Excepcionais (BRASIL, 1961). 

2A Fenapaes foi fundada em 10 de novembro de 1962, na cidade de São Paulo, transferindo-se para Brasília, em 1968 (Cf. 
FEDERAÇÃO..., 2001, 2009; JANNUZZI; CAIADO, 2013). 

3Além da revista apresentada neste artigo, Mensagem da Apae, há vários outros impressos periódicos vinculados estritamente a instituições 
de Educação Especial que, localizados e organizados em um repertório nacional, poderiam ser objeto de estudos sistemáticos, tradados 
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Destarte, como tese de doutoramento (2014-2018), sob a perspectiva da Nova História Cultural, temos 

pesquisado Mensagem da Apae como objeto e fonte de/para estudos referentes à história da Educação dos 

Excepcionais no Brasil. Isso significa dizer que analisamos, de forma articulada, a materialidade e a textualidade 

inerentes ao periódico, entendendo-o tanto como um dispositivo da memória, preservado no tempo, na acepção 

de um documento/monumento (LE GOFF, 2013), como suporte de conteúdos textuais diversos, resultante de 

escolhas gráficas e mediações editoriais de vários agentes (CHARTIER, 2002, 2007), com determinada 

performatividade visuoespacial. Dessa perspectiva, defendemos que uma revista, seja ela qual for, enquanto 

objeto cultural impresso, institui um espaço físico, uma temporalidade, cadência e códigos próprios de sua 

decifração, demandando um trabalho historiográfico para que sejam apreendidos os múltiplos sentidos e 

significados que produz a dinâmica das formas e dos (con)textos. 

Todavia, dados os limites e objetivos deste texto, buscamos, aqui, descrever nosso itinerário de pesquisa e 

nosso modus operandi de operação historiográfica com tal impresso, haja vista sua relevância para o avanço da 

historiografia acerca da Educação Especial brasileira. Entendemos que a divulgação deste trabalho pode motivar 

a realização de outros estudos com semelhante abordagem, considerando-se a potencialidade da imprensa 

periódica para a tarefa – que ainda está por fazer – de se historiografar a Educação Especial, com foco particular 

nos impressos periódicos produzidos pelas instituições educacionais especializadas de nosso país.

Contextualizando objeto-fonte de pesquisa

A Revista Mensagem da Apae, publicação oficial da Fenapaes, tem sido por nós caracterizada como um impresso 
4periódico institucional, cujo primeiro número veio à luz em janeiro de 1963 . Ao utilizarmos a expressão impresso 

periódico institucional, queremos enfatizar que o propósito maior dessa revista nunca foi a sua comercialização - 

pelo menos não com fins mercadológicos em si mesmos, conforme observado na atividade editorial das grandes 

revistas e jornais da imprensa de circulação geral - tampouco dirigir-se a um público vasto. Antes, deve-se 

compreender Mensagem da Apae como um veículo comunicacional criado para atender aos apelos da sua 

instituição mantenedora, a Fenapaes, conferindo-lhe um lugar simbólico de poder e constituindo-se como 

interlocutora ou mensageira privilegiada do movimento apaeano com a sociedade e dos próprios apaeanos entre 

si, no que diz respeito a uma questão fundante da entidade: a questão do “excepcional”.

Ainda hoje, mesmo assumindo características editoriais e gráficas relativamente distintas de seus 

primórdios, o periódico conserva sua função essencial, na medida em que se define, basicamente, por, ser “[...] 

como fonte e/ou objeto para a escrita da História da Educação Especial brasileira nos seus mais diversos aspectos e particularidades.  
Entre esses, citamos alguns: os Boletins da Federação Nacional das Apaes e da Sociedade Pestalozzi do Brasil; a Revista Pestalozzi, editada 
pela Federação Nacional das Associações Pestalozzi; a Revista Brasileira para Cegos, esta lançada em 1942 pelo Instituto Benjamin 
Constant, a primeira produzida toda em Braille, além da revista Pontinhos, publicada desde 1959 por esse Instituto, dedicada ao público 
infanto-juvenil, também em Braille, e, ainda, desse mesmo instituto, a Revista Benjamin Constant; a revista Arqueiro, do Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (Ines); a Revista Brasileira de Deficiência Mental, órgão oficial da Associação Brasileira para o Estudo Científico da 
Deficiência Mental; a Revista Integração – Órgão Oficial do Lar Escola São Francisco, depois tornada independente dessa instituição; 
Espaço, informativo técnico-científico de Educação e Educação Especial do Ines, entre várias outras, sendo muitas delas já extintas. 
Entre revistas governamentais, menciono, a título de exemplo, a Revista Integração e a Revista Inclusão, editadas pela Secretaria de Educação 
Especial do Ministério da Educação. Entre as revistas comerciais especializadas no segmento da pessoa com deficiência, as quais podem 
ser consideradas representantes da imprensa alternativa, vale destacar a Revista Sentidos, as revistas Incluir e Mundo da Inclusão; a Revista 
Nacional de Reabilitação – Reação, entre outras.

4A última edição da revista, lançada até o fechamento deste texto, foi a do ano 48, número 01, de dezembro de 2015, disponível em 
formato online, no site da Fenapaes. Por isso, estamos considerando que o ciclo de vida desse periódico, para fins de análise, é de 1963 a 
2015, embora a revista continue existindo e deva lançar mais edições nos próximos anos.
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uma publicação que faz parte da história do Movimento Apaeano, sendo um espaço de comunicação do movimento com a 

sociedade” (REVISTA..., 2015, n.p., grifos nossos). Na concepção atual da Fenapaes, a cujos propósitos esse 

periódico representa, “A Revista Mensagem da Apae é de suma importância, pois registra importantes eventos e 

acontecimentos, possui diversidade de temas e também o compromisso da defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência” (REVISTA..., 2015, n.p., grifos nossos).

Logo, desde sua gênese, o impresso colocou-se como representante da Federação Nacional que reúne, no 

Brasil, as várias Apaes, tendo a primeira delas sido fundada em 1954, na cidade do Rio de Janeiro. Com caráter 
5

privado-filantrópico, essas associações se expandiram pelo Brasil , atendendo, sob os enfoques clínico-
6 7

terapêutico, pedagógico e assistencial, sobretudo, pessoas com deficiência intelectual  e múltipla , como aparece 

em suas publicações mais recentes, antes denominadas como “excepcionais”. No correr dos anos, fundaram, 

também, escolas especializadas em diversas cidades do país, ofertando escolaridade a esse público, 

principalmente crianças e jovens com deficiência intelectual, em caráter substitutivo ao ensino ministrado nas 

escolas comuns, além de se dedicarem à profissionalização dessa clientela.

Na atualidade, as Apaes ainda existem e compõem uma ampla rede organizada de atendimento ao 

indivíduo outrora considerado “excepcional” (Cf. FEDERAÇÃO..., 2001, [2009], MAZZOTA, 2005; 

JANNUZZI; CAIADO, 2013); não obstante vivenciem, desde o findar da década de 1990, um processo de 

ressignificação institucional (FEDERAÇÃO..., 1997, 1998, 2001, 2007).  Tal ressignificação tem sido uma 

estratégia adotada pelas APAEs para fazer frente à política nacional de inclusão das pessoas com deficiência e 

outras singularidades nas escolas comuns, conforme endossada e divulgada pelo governo federal, principalmente 

desde meados dos anos de 1990, bem como para manter e conseguir verbas e convênios com o setor público, sob 

a incorporação de modernas técnicas da gestão empresarial, calcadas nos princípios de eficiência e planejamento 

estratégico (FEDERAÇÃO..., 1997, 1998, 2001, 2007, [2009]). 

Em que pesem as críticas, com semelhante legado, as APAEs têm exercido notável influência nos rumos da 

Educação Especial brasileira e da assistência ao público relacionado (FEDERAÇÃO..., 2014; JANNUZZI; 

CAIADO, 2013), gozando, “[...] em grande parte, do registro como associação de utilidade pública em todos os 

quadrantes federal, estadual e municipal” (FEDERAÇÃO..., 2014, p. 10). Elas balizam, por assim dizer, algumas 

fronteiras históricas e técnicas do próprio campo, à medida que ocuparam um lugar de ação no qual o poder 

público esteve ausente e/ou inoperante, de forma sistemática, pelo menos até os anos de 1970. Por outro lado, 

5Fala-se, mesmo, na constituição de um movimento apaeano no Brasil. Conforme o site da Fenapaes, “O Movimento Apaeano é uma grande 
rede, constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas - para a 
promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Atualmente o Movimento congrega a 
Fenapaes - Federação Nacional das Apaes, 23 Federações das Apaes nos Estados e mais de duas mil Apaes distribuídas em todo o País, 
que propiciam atenção integral a cerca de 250.000 pessoas com deficiência. É o maior movimento social do Brasil e do mundo, na sua área de 
atuação” (REDE Apae..., 2015, n. p., grifo nosso).

6Até o começo dos anos 2000, o termo deficiência mental era considerado o mais apropriado e o menos estigmatizante para se referir às 
pessoas nessa condição ontogênica peculiar. Todavia, desde outubro de 2004, com a realização da Conferência Internacional sobre 
Deficiência Intelectual, realizada na cidade de Montreal, no Canadá, pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS), passou-se a preferir o termo deficiência intelectual. Esta denominação melhor distingue a deficiência 
intelectual da doença mental, reiterando que a primeira refere-se a alterações no funcionamento do intelecto, mas não à mente (ou 
psique) como um todo (SASSAKI, 2005). 

7Segundo definição disponibilizada no site da Fenapaes, a APAE “Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é 
promover a atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. A Rede Apae destaca-
se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, atualmente, em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional” (REDE Apae..., 2015, n. p., 
grifo nosso).
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sempre buscaram proximidade ao poder instituído, como “[...] evidencia a preocupação política do movimento 

apaeano de estar próximo a pessoas e órgãos do poder e, dessa forma, de exercer influência política [...]” 

(JANNUZZI; CAIADO, 2013, p. 12). 

Assim sendo, o surgimento da revista Mensagem da APAE no começo da década de 1960, sob o epíteto de 

“órgão da Federação Nacional das APAEs”, e sua continuidade até o presente, evidencia o interesse estratégico da 

Federação e suas associações confederadas em difundir suas realizações e concepções, mantendo a lógica 

doutrinária e o senso de coesão do próprio movimento apaeano. Nessas condições, a publicação pode ser vista, 

conseguintemente, como um monumento produzido por essa entidade, resultante de seu esforço de 

circunscrever seu presente, documentá-lo e, assim, impor ao futuro determinada imagem de si própria (Cf. LE 

GOFF, 2013). 

De outro ângulo, a revista, enquanto veículo da imprensa periódica constituiu-se, também, como produto 

cultural de um determinado tempo histórico, de um determinado projeto editorial, com marcas gráficas que lhe 

deram e dão sentido, forma e materialidade próprios, visando a instituir e legitimar uma posição de poder em seu 

campo de referência, uma identidade e um estatuto simbólico (Cf. BOURDIEU, 1983; CHARTIER, 2011). De 

fato, em editorial de 1964, já se tinha claro que 

[...] a nossa revista [Mensagem da APAE] ambiciona servir de élo [sic] entre as associações federadas, levando-
lhes palavras de incentivo, ao mesmo tempo que lhes proporciona, através de páginas subscritas por 
estudiosos do problema do excepcional, a sua parte doutrinária e de divulgação de notícias de interesse geral 
(CLEMENTE FILHO, 1964, p. 5, grifos nossos).

 

Por isso, o estudo desse periódico – e de outros similares – abre caminho para um modo privilegiado – mas 

ainda pouco recorrente no Brasil – de se pesquisar a História da Educação dos “Excepcionais”, do ponto de vista 

das práticas e representações das instituições educacionais especializadas no atendimento a pessoas com 

deficiência, recorrendo-se a seus impressos como documentos/monumentos que, potencialmente, podem vir a 

ser convertidos em fontes, sob o olhar do historiador da educação. Tais possibilidades, no nosso entender, foram 

abertas pelas trilhas da Nova História Cultual, com a renovação dos temas, problemas e objetos da pesquisa 

historiográfica.

O desafio hodierno está, sobretudo, em localizar esse material, organizar repertórios nacionais de 

impressos relacionados especificamente à educação dos “excepcionais” e, por fim, empreender o que Certeau 

(1994) denominava de operação historiográfica, vale dizer, como trabalhar teórico-metodologicamente com as 

fontes eleitas, a fim de se avançar na escrita da história. Esperando colaborar com tal propósito, descrevemos, a 

seguir, nosso itinerário de pesquisa com tal periódico, tomado simultaneamente como objeto e fonte em nossas 

investigações.  

O itinerário da pesquisa

Ao colocarmo-nos a tarefa de pesquisar Mensagem da Apaee, tomarmos contato com as edições do impresso 

até seu último número, publicado em 2015, pudemos notar que, de 1963 até a atualidade, esta passou por algumas 

fases e mesmo momentos distintos em cada fase. Dessa feita, delimitados o objeto-fonte e o período da pesquisa, 

colocava-se, por certo, o desafio de encontrar e organizar os exemplares do periódico. Para tanto, a primeira 

providência a ser tomada foi entrar em contato com a sede da Fenapaes, atualmente localizada em Brasília:DF, a 

fim de averiguar se a entidade mantinha algum acervo das revistas e se poderíamos ter acesso aos exemplares para 

escaneamento e/ou cópia fotográfica. Assim, em fins de setembro de 2014 começamos os contatos, por e-mail, 

com os responsáveis pela instituição, que comunicaram existir, de fato, exemplares do periódico, desde os anos de 
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1960, no acervo bibliográfico da entidade. 

Por meio desse diálogo, ficou acertado, também, que poderíamos ir até a Fenapaes para realizar nosso 

trabalho de pesquisa, o que ocorreu no mês de janeiro de 2015. Chegando à sede da instituição, pudemos constatar 

que havia uma pequena biblioteca nas dependências da Fenapaes, onde ficavam guardadas as várias edições de 

Mensagem da Apae, livros sobre Educação Especial, outros periódicos e vídeos da área, além de publicações e 

impressos institucionais variados do movimento apaeano. 

Nessa biblioteca, passamos, então, a fazer o levantamento de todas as edições do periódico ali disponíveis, 

catalogando-as em registro padronizado, em que eram indicados alguns dados técnicos sobre as revistas, tais 

como: sua localização, periodicidade, ano de publicação, características das capas, do miolo e do papel utilizado 

para ambas as partes, forma de encadernação, dimensões de cada exemplar em cm e número de folhas. Com esse 

procedimento, foram localizadas na Fenapaes, excluindo-se eventuais repetições, 115 exemplares, abrangendo o 

período de 1963 a 2014. Esses exemplares foram, então, digitalizados e convertidos em arquivos pdf, além de, em 

alguns casos, serem fotografados para, posteriormente, tornar mais fidedigna a análise de sua materialidade.

Não obstante, algumas edições não foram encontradas. Foi preciso, então, buscar outras alternativas e locais 

de busca. Nesse itinerário, pudemos ter acesso a alguns números de 1963 por meio da colaboração da 
8

pesquisadora Heulalia Charalo Rafante , que, por e-mail, ao ser esclarecida sobre nossa pesquisa, enviou-nos tais 

números digitalizados, em formato pdf. Ela os localizara no Centro de Documentação e Pesquisa Helena 

Antipoff  (CDPHA), situado na Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo 

Horizonte - MG. Também estabelecemos contato, por e-mail, com a funcionária responsável pela biblioteca da 
9

APAE da cidade de São Paulo , que possui considerável acervo bibliográfico na área de Educação Especial e sobre 

o movimento apaeano. Desse modo, conseguimos, mediante envio por correio eletrônico, igualmente na forma 

de arquivos digitalizados em pdf, mais exemplares dos anos de 1960. 

Alguns exemplares foram, ainda, localizados nas unidades da Apae nas cidades de Paranaíba/MS e 

Naviraí/MS, nas quais fomos pessoalmente por fazerem parte de nossas redes de sociabilidade, ou, então, pelo site 

da Fenapaes, que disponibiliza, em formato de arquivo pdf, números do periódico digitalizados, lançados a partir 

de 2007. Pelo site, pudemos ter acesso ao único número lançado em 2015. Por fim, obtivemos mais alguns 

números digitalizados, via correio eletrônico, coletados na biblioteca central da Fundação Catarinense de 
10

Educação Especial (FCEE) e gentilmente enviados por Márcia de Souza Lehmkuhl . Mesmo assim, ficaram 
11

faltando, ainda, dois números  para compor todo o acervo da revista de 1963 a 2015, que, em outro momento, 

esperamos localizar, para constituir um banco de dados completo sobre esse periódico singular.

8Professora Adjunto II no Departamento de Fundamentos da Educação, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi professora da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Campus Sorocaba (2013-2015). Em suas pesquisas de mestrado e doutorado, desenvolveu 
estudos históricos sobre o trabalho de Helena Antipoff, acumulando grande acervo de fontes documentais sobre a educação dos 
“excepcionais” no Brasil.

9Segundo informações coletadas no site da Apae de São Paulo, “No Instituto APAE DE SÃO PAULO há uma biblioteca com um 
importante acervo científico de mais de 3.500 volumes sobre deficiências. Ali, são disponibilizados ao público teses, livros, periódicos, 
fotos e filmes. Além disso, realiza cursos pagos de capacitação para educadores e profissionais de várias áreas; oferece soluções em 
inclusão social para empresas e organizações, e ainda fornece consultoria em serviços voltados à pessoa com deficiência intelectual” 
(APAE de São Paulo, 2016, n. p.).

10Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutoranda em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). É analista técnica em Educação Especial da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). Em 
seu doutoramento, ora em curso, também está trabalhando com as revistas Mensagem da Apae, mas com outro enfoque teórico-
metodológico e outro recorte temporal. 

11Ficaram faltando estas edições: ano 2, número 3 e ano 8, número 23. 

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



O tratamento do objeto-fonte: uma operação historiográfica

Tendo compilado quase todos os números do impresso, conforme descrito acima, demos início à operação 

historiográfica com as fontes. De início, organizamos a coleção das revistas Mensagem da Apae, com o intuito de 

(re)compor seu ciclo de vida e, desse modo, perceber a existência – ou não -  de fases do periódico, com suas 

respectivas séries, se assim fosse o caso. O estabelecimento dessa seriação por fases, como se sabe, não é um dado a 

priori do próprio objeto-fonte, mas é, dentre tantas possibilidades, uma construção e uma escolha do pesquisador, 

historicamente datado e situado, mediante “[...] um gesto fundador, representado [...] pela combinação de um 

lugar, de um aparelho e de técnicas” (CERTEAU, 1982, p. 81). 

Nessa operação, é mister considerar, também, que “[...] qualquer fonte documental que for mobilizada para 

qualquer tipo de história nunca terá uma relação imediata e transparente com as práticas que designa” 

(CHARTIER, 2011, p. 16). Em outras palavras, é preciso, de início, indagar os documentos torná-los fontes 

históricas, pelos meios técnicos e teórico-metodológicos aos quais recorre o historiador, separando-os em séries e 

coleções para melhor problematizá-los e, assim, constituir um corpus documental passível de análise e 

questionamento. Afinal, 

[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças 
que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à 
ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores (LE GOFF, 2013, p. 485, grifos nossos).

Essa escolha de que fala Le Goff  (2013), ou esse gesto fundador, na acepção de Certeau (1982), projeta aos 

arquivos novas relações, usos, modos de funcionamento, deslocamentos, redistribuições no espaço e 

procedimentos de análise, consoantes aos interesses da investigação e, ao mesmo tempo, é desta um pressuposto. 

Ainda de acordo com Certeau (1982, p. 80), 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 'documentos' 
certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro 
trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, 
transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. 
Este gesto consiste em 'isolar' um corpo, como se faz em física, e em 'desfigurar' as coisas para 
constituí-las como peças que preencham lacunas de um conjunto, proposto a priori. Ele forma a 
'coleção'.

Embasado por tal perspectiva e procedimentos teórico-metodológicos, ao realizar este trabalho fundante 

da investigação historiográfica, como o entende Certeau (1982), pudemos constatar que Mensagem da Apae passou, 

basicamente, por três fases em seu ciclo de vida, tendo algumas dessas fases apresentado, ainda, momentos 

distintos. Tais fases propostas foram definidas de acordo com as características materiais e o conteúdo dos 

exemplares, após serem cotejados entre si, posto não haver, portanto, uma homogeneidade na coleção do material 

coletado. Realizar esse trabalho significou, pois, decompor o conjunto total de revistas para recompô-lo sob 

outras formas, em novos agrupamentos, nexos e relações. 

Em outros termos, tratamos de desconstruir as fontes documentais para construí-las novamente, tendo 

desmontado sua aparência inicial indiferenciada e investigado o modo como foram produzidas, demarcando as 

partes ou fases da construção. Consideramos, a partir de Le Goff  (2013, p. 497, grifos nossos), que:

Qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro [...] e falso, porque um monumento é em 
primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por 
desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 
documentos-monumentos.
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Avançando nesse processo, com base nas continuidades ou descontinuidades apresentadas pelas edições da 

revista, suas rupturas ou permanências, (re)compusemos suas fases, entendidas como unidades do saber histórico 

a ser constituído pelo nosso olhar. A primeira fase ficou representada pela série de exemplares da revista de 1963 a 

1973; a segunda vai da edição de novembro de 1974, única desse ano, à de janeiro-março de 2001, também única 

desse ano; a terceira começa em dezembro de 2005 e prossegue até a atualidade (2015), sendo que não houve 

edições entre os números das duas últimas fases, daí esse lapso temporal existente no ciclo de vida do periódico. O 

diagrama seguinte ilustra tal categorização:

Figura 1 - Ciclo de vida de Mensagem da Apae (1963-2015)

Fonte: O autor

No conjunto, as três fases, com suas séries respectivas, compõem a coleção das revistas, a qual, “[...] 

produzindo uma transformação nos instrumentos de trabalho, redistribui as coisas, redefine unidades de saber, 

instaura um lugar de recomeço, construindo uma 'máquina gigantesca' (Pierre Chaunu) a qual tornará possível 

uma outra história” (CERTEAU, 1982, p. 81). Isto é, uma história que emerge do questionamento e “desmonte” 

das fontes, de suas pertinências, similitudes e diferenças no conjunto dessa coleção. Uma história que não é factual, 

nem toma como verdade absoluta o que está à mostra no documento – haja vista que “Cabe ao historiador não 

fazer papel de ingênuo” (LE GOFF, 2013, p. 497) - mas insere-o numa rede de relações para buscar indícios de 

verossimilhança, trabalhando nas margens, nos desvios, nas ambivalências entre o dito e o não dito e nas frestas 

interpretativas que se revelam entre o texto, seus suportes, seus protocolos de leitura e as mundividências dos 

leitores possíveis. 

Características materiais e textuais das fases de Mensagem da Apae

Nessa operação historiográfica, a primeira fase foi assim delimitada porque os exemplares de Mensagem da 

Apae, além de se reportarem aos primeiros anos de implementação da Fenapaes, em um momento no qual o 

atendimento aos “excepcionais” estava praticamente controlado e pulverizado pelas instituições privado-

filantrópicas, sendo as Apaes as mais destacadas, com a atuação pífia e descentralizada do governo federal, na 
12forma de campanhas isoladas para esse público , apresentavam, também, características similares, em que pesem 
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as diferenças, a saber:  uso exclusivo do preto e branco nas páginas internas, projeto editorial pouco elaborado, 

instável e nem sempre padronizado nos exemplares da série – aliás, a ausência de padronização foi típica dessa 

fase, dadas as dificuldades iniciais –, com o uso de recursos gráficos elementares, periodicidade não regular, uso 

escasso de fotografias ou ilustrações,  predomínio da organização do espaço textual em uma só coluna na mancha 

gráfica e propagandas somente em alguns números. 

Para essa fase, propusemos, ainda, três momentos distintos, a saber: o primeiro momento, no ano de 1963, 

em que o periódico Mensagem da Apae apresentava-se mais como boletim do que como revista, impresso de forma 

bastante rudimentar;  o segundo momento, de 1964 a 1968,  em que este assume, de fato, um formato de revista, 

com alguma regularidade e padronização entre os números; e o terceiro momento, entre 1969 e 1973, período em 

que o periódico se torna praticamente um livro de anais dos congressos, discursos, grupos de trabalho e eventos 

promovidos ou apoiados pela Fenapaes e seus agentes, com interrupções significativas na periodicidade. O 

esquema seguinte ilustra essa divisão para melhor se compreender o decênio 1963-1973 no ciclo de vida do 

periódico:

 Figura 2 - Momentos da primeira fase de Mensagem da Apae (1963-1973)

Fonte: O autor

Especificamente em 1963, no tocante à quantidade de páginas, os periódicos desse ano tinham entre 12 e 20, 

incluídas as capas e contracapas na contagem. Essas páginas eram apenas grampeadas mecanicamente, em 
13 14

lombada canoa , formando uma fina encadernação, dado o reduzido número de folhas  utilizadas, entre 6 e 10, 

por edição. As capas e quartas capas pouco se distinguiam, graficamente, do restante das páginas internas, seja 

12“A primeira campanha foi feita em 1957, voltada para os deficientes auditivos – 'Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro'. Esta 
campanha tinha por objetivo promover medidas necessárias para a educação e assistência dos surdos, em todo o Brasil. Em seguida é 
criada a 'Campanha Nacional da Educação e Reabilitação do Deficiente da Visão', em 1958. Em 1960 foi criada a 'Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais' (CADEME)” (MIRANDA, 2004, p. 4-5). Ademais, o primeiro órgão federal para gerir 
a Educação Especial brasileira só foi criado em 1973, denominado Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp). 

13Lombada canoa: “Tipo de acabamento onde as páginas são fixadas através de grampos metálicos na lombada. Os caderno e a capa são 
colecionados acavalando-se uns sobre os outros para receber o grampo. Todo o conjunto é colocado sob um grampeador e os grampos 
são fixados na lombada” (ACABAMENTO, 2016, n. p.).

14Folha é uma unidade composta por duas faces imprimíveis, chamadas de anverso (frente) e verso. Página é cada lado de uma folha que 
recebeu impressão. Por definição, uma folha contém duas páginas.
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porque não eram maiores, nem mais espessas ou cartonadas, seja porque não adotavam a forma presente nas 

revistas, com chamadas em destaque e fotos ou ilustrações coloridas. Elas estavam completamente integradas a 

todo o corpo do periódico e sequência de páginas, a tal ponto que não poderiam ser dele destacadas sem prejuízo 

do conteúdo apresentado em cada edição. Não compunham, portanto, um gênero à parte, com linguagem gráfica 

e retórica visual específicas, como estamos habituados a ver nas revistas atuais (Cf. POÇAS, 2009).

De início, portanto, os recursos e dispositivos técnicos empregados no processo de composição do 

periódico eram, portanto, bastante econômicos e limitados, visualmente pouco atrativos. Como não havia 

sumário ou manchetes na “capa”, o conteúdo, como nos boletins, só poderia ser conhecido mediante sua leitura e 

manipulação interna. A formatação dos textos era bastante simples, datilografados, recorrendo-se ao grifo, por 

meio de traços sublinhados às palavras, e/ou à letras em caixa alta para os destaques de títulos e subtítulos. Não 

havia qualquer menção à tiragem dos exemplares, impressos mensalmente. Em 1996, na edição de abril a junho, 

rememorando esse período, o editor de Mensagem da Apae, em texto não assinado, lembra que “Há 33 anos, quase que 

artesanal, nascia esta revista, como se fosse uma ata no pequeno formato de 14,5 x 19,5 cm. O movimento apaeano é assim. A 

longo prazo e de grão em grão, ele vai conquistando seu espaço na sociedade” (NO TÚNEL..., 1996, p. 4, grifo 

nosso).

No período de 1964 a 1968, depois de ter ficado todo o segundo semestre de 1963 sem circular, Mensagem da 

Apae reapareceu, apresentando “nova roupagem”, com números cujos formatos, pela primeira vez, assumiram 

características bem demarcadas do gênero revista, de modo que o periódico, inclusive, assim passou a se definir 

explicitamente, anunciando maior tiragem e circulação, embora não se tenha mencionado, também, a quantidade 

de exemplares impressos. De modo geral, estes tiveram tamanho aproximado de 16 cm x 23 cm, com variação 

significativa na quantidade de páginas, ficando entre 16 e 48, excluídas as capas, já que estas eram distintas e 

relativamente autônomas das demais partes internas do periódico. A periodicidade, ainda que nem sempre tenha 

sido cumprida, passou a ser trimestral.

No período de 1969 a 1973, Mensagem da Apae prestou-se, sobretudo, à publicação dos anais dos congressos 

da Fenapaes, além de textos oriundos de conferências, discursos, atas e relatórios de grupos de trabalho sobre 

deficiência e demais assuntos institucionais, perdendo as principais características de revista que havia 

conquistado anteriormente, de 1964 a 1968. O número de páginas do periódico aumentou significativamente, 

assemelhando-se, materialmente, a um livro, em dimensões aproximadas de 16 cm por 23 cm. Suas páginas eram 

grampeadas, coladas e envolvidas por capas em papel mais espesso do que o usado no miolo, formando-se uma 
15

encadernação com lombada quadrada . A periodicidade não foi definida.

A segunda fase representou uma mudança radical no periódico, quando este ressurgiu, depois de uma 

pausa, em novembro de 1974. O que caracteriza essa fase foi, sobretudo, a profissionalização do projeto editorial 

da revista, entregue à responsabilidade de gráficas, editoras, profissionais e jornalistas especializados, o que lhe 

conferiu “[...] melhor tratamento gráfico e apresentação técnica [...]”, culminando em “[...] sensível melhora de 

padrão e de qualidade” (NERIS, 1986, p. 4). Dessa forma, o texto passou a ser distribuído em duas ou três colunas, 

prevalecendo a distribuição em três colunas, com a presença de muitas fotografias no miolo, ainda que 

majoritariamente em preto e branco. Sua diagramação e layout tornaram-se arrojados, muito similar às revistas de 

notícias e variedades, com uso de recursos gráficos atraentes para a leitura, como esquemas, quadros, ilustrações, 

15Lombada quadrada: “Tipo de acabamento onde as páginas são fixadas por aplicação de cola na lombada. Os cadernos são 
colecionados, sobrepondo-se uns sobre os outros. A lombada dos cadernos é cortada e fresada, deixando as páginas livres para receber 
cola. Após a aplicação da cola, a capa é colada ao miolo” (ACABAMENTO, 2016, n. p.).
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divisões intertextuais, fontes estilizadas e detalhes em cores. 

No plano do conteúdo, Mensagem da Apae assumiu a identidade de um periódico técnico-científico na área 

do “excepcional” e da Educação Especial, ainda que adotasse, também, a publicação, em menor número, de 

reportagens e notícias sobre o movimento apaeano, suas realizações e associações filiadas. De modo geral, tais 
16 17

publicações eram pautadas pela perspectiva da integração  e normalização  do “excepcional”. E, nesse contexto, 

a revista se colocava a pretensão de “[...] crescer em qualidade e em maior tiragem, já circulando por todos os 

Continentes da Terra e impondo-se com uma [sic] das melhores e permanentes publicações especializadas do 

mundo [...]” (PEREIRA, 1984a, p. 3). Na concepção do periódico, sua missão era a “[...] divulgação de trabalhos 

técnicos, científicos, legais e institucionais” relativos à “[...] problemática nacional do excepcional” (PEREIRA, 

1984b, p. 3). Ainda no bojo dessa fase, em uma edição, chegou-se mesmo a dizer que Mensagem da Apae era “[...] a 

única revista especializada no país, na divulgação de informações, técnicas e serviços existentes para beneficiar a 

pessoa deficiente” (NERIS, 1986, p. 4), tentando-se evidenciar o valor simbólico da publicação.

Revelando essas transformações editorais e o aperfeiçoamento técnico, as capas passaram a ser, 

predominantemente, coloridas e chamativas, tendo uma espécie de manchete e outras matérias de destaque nelas 

anunciadas. A encadernação se deu, basicamente, com as páginas grampeadas pela capa, no formato de lombada 

canoa, embora algumas edições da década de 1970 tenham apresentado as páginas grampeadas e coladas, na 

forma de uma brochura que perfazia uma lombada quadrada. A publicidade foi bastante presente em quase todos 

os números, criando um universo polissêmico de imagens, coloridas ou não, textos e apelos visuais inusitados se 

comparados à fase antecedente. 

Além disso, houve uma estabilidade no tamanho dos exemplares, que, salvo exceções e algumas variações, 
18

foi de aproximadamente 21 cm x 28 cm, com tiragem considerável  e incentivo da Fenapaes à sua ampla circulação 

pelo país, com possibilidade de assinatura anual ou compra de exemplar avulso pelos leitores. Por sua vez, a 

periodicidade, com algumas eventuais oscilações, também passou a ser mais definida, inicialmente quadrimestral 

(exemplares de 1975 a 1977) e, depois, trimestral (1978 a 2001). Entre 2001 e 2005 nenhuma edição foi publicada. 

Já o número de páginas foi relativamente diverso, variando de 28 a 88 páginas ao longo desse período, excluídas as 

capas. 

Por fim, a terceira fase, de dezembro de 2005 até a 2015, se caracteriza pelo fato de a revista tornar-se, 

16Por integração, entende-se que esta “[...] ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar 
no sistema escolar — da classe regular ao ensino especial — em todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais 
em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção de 
inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados” (MANTOAN, 2006, p. 18).

17“O princípio da normalização teve sua origem nos países escandinavos [...]. O princípio tinha como pressuposto básico a idéia de que 
toda pessoa com deficiência teria o direito inalienável de experienciar um estilo ou padrão de vida que seria comum ou normal em sua 
cultura, e que a todos indistintamente deveriam ser fornecidas oportunidades iguais de participação em todas as mesmas atividades 
partilhadas por grupos de idades equivalentes” (MENDES, 2006, p. 389).

18Nem todas as edições dessa fase trazem informações sobre a tiragem dos exemplares, tendo existido, pelo que indicam os dados, 
quando registrados pela revista, variações significativas. O número 24, correspondente ao trimestre abril-junho de 1981 foi o primeiro a 
se manifestar explicitamente sobre isso. Na ocasião, o editor Justino Alves Pereira posicionou-se, em editorial, afirmando que: “Nossa 
Mensagem continua recebendo o estímulo das manifestações de várias procedências e o 'alarme' de que a tiragem de 4.500 exemplares 
já está insuficiente, para a procura crescente” (PEREIRA, 1981, p. 2, grifo do autor). Com isso, dá a entender que essa fora, até então, a 
tiragem de exemplares na segunda fase da revista. Posteriormente, no número 66, do trimestre julho-setembro de 1992, Flávio Arns, 
então presidente da Fenapaes, manifesta-se dizendo que: “A partir do presente número, a tiragem da Revista passa a ser de 10.000 
exemplares. Eram 2000 anteriormente. [...]. O próximo número terá a tiragem de 20.000 exemplares” (ARNS, 1992, p. 3). Contudo, nas 
edições trimestrais de números 80 (1996), 81 (1996), 82 (1996), 83 (1998), 84 (1999), 86 (1999), 87 (1999), 88 (2000), 89 (2000), 90 (2000), 
91 (2000) e 92 (2001) tiveram tiragem de 3000 exemplares. Já o número 85 (1999) teve tiragem de 4.500 exemplares.
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precipuamente, uma espécie de vitrine para a exposição das realizações, projetos, eventos, acontecimentos, festas, 
19

comemorações, prêmios, atividades político-administrativas, campanhas, relatórios de gestão e balanços sociais  

da Fenapaes. Com isso, logo perdeu o caráter de divulgação de textos técnico-científicos e/ou reportagens na área 

de atendimento especializado às pessoas com deficiência intelectual, marca da fase anterior e de que tanto se 

ufanava o periódico. Desse modo, Mensagem da Apae deixou de ser uma referência sobre conhecimentos, práticas e 

serviços no campo da Educação Especial, abandonando suas pretensões de se constituir em um periódico 

especializado reconhecido nesse campo, tanto que abandonou a prática de fomentar a venda de assinaturas e/ou 

de exemplares avulsos, outra característica que distingue e separa a última fase da segunda.

Mediante o exposto, pode-se dizer mesmo que o impresso converteu-se, sobretudo, em um veículo de 

coluna social e autopromoção institucional, com o intuito de transparecer à sociedade um modelo de gestão ágil, 

eficiente e empreendedor da entidade máxima das Apaes, com caráter informacional e de prestação de contas das 

ações da Fenapaes à sociedade e a suas filiadas. Isso se refletiu no plano da materialidade gráfica, pois, como 

estratégia de convencimento da importância, dos êxitos e empreendorismo da Fenapaes, todas as edições saíram 
20

em cores vibrantes, tanto nas capas como nos miolos , em boa resolução e papel de excelente qualidade, 

revelando o otimismo da entidade e seu intuito de aparecer como uma instituição inovadora, proativa, festiva, 

antenada com as novas tecnologias da informação e comunicação e com as transformações educacionais e sociais 

do país a partir dos anos 2000.

Para tanto, foram utilizados recursos visuais sofisticados para tornar a leitura dinâmica, sempre ilustrada e 

complementada por bastantes fotografias, gráficos, tabelas, quadros e detalhes coloridos, observando-se 

pouquíssima ou nenhuma interferência de publicidade nas edições. Em algumas delas, as propagandas, quando 

apareceram, foram, sobretudo, de produtos ou campanhas promocionais da própria Fenapaes, ou, então, de 

artigos relacionados à deficiência. Ao contrário das anteriores, nessa fase, fica nítida, pois, uma preocupação não 

tanto com o conteúdo textual em si, mas precipuamente com o conteúdo visual e imagético autorreferencial, pelo 

qual a instituição busca se dar a ver e a conhecer pelos leitores, mostrando-lhes o “modo apaeano” de ser e seus 

grandes feitos. O protagonista não é o texto, mas seu layout e o próprio suporte que o sustenta. Disso decorre, 

também, o uso de capas com especial cuidado gráfico e preocupação estética com os efeitos plásticos das imagens 

nelas veiculadas.

Vale mencionar, ainda, outras características que particularizam a terceira fase. Citamos, dentre essas, a 

tiragem estável do periódico, definida em cerca de 5000 exemplares, salvo oscilações eventuais para mais ou para 

menos; a variação do número de páginas, que, excluindo-se as capas, foi de 30 a 128; a periodicidade, sendo que, 

fora algumas exceções, nas quais se registrou apenas um exemplar anual, foram editadas, em geral, duas revistas 

por ano, todavia sem um período definido para o lançamento, o que significa dizer que não foram semestrais em 

19“O balanço social é uma demonstração que pode ser publicada anualmente pelas empresas, e que reúne uma série de informações sobre 
sua atuação social, como por exemplo: os projetos, os benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de 
mercado, acionistas e à comunidade. É uma ferramenta que avalia e multiplica a evidenciação da responsabilidade social das empresas. 
No balanço social, a empresa evidencia o que faz por seus funcionários, dependentes, colaboradores e comunidade, evidenciando de 
forma transparente as atividades que melhoram a qualidade de vida. A função principal é tornar pública a responsabilidade social, e dessa 
forma, construir as ligações entre a sociedade, meio ambiente e empresa. 
O balanço social é uma ferramenta que, quando construída por múltiplos profissionais, tem a capacidade de explicitar e medir a 
preocupação da empresa com as pessoas e a vida no planeta” (DEGRAF, 2013, p. 1).

20Vale ressaltar que o primeiro exemplar a sair totalmente em cores foi o número 86, de julho a setembro de 1999, ainda na segunda fase. 
A partir daí, todas as edições seriam coloridas interna e externamente, no que tange às imagens, ilustrações, fotos e demais recursos 
gráficos empregados, sendo o texto principal, normalmente, impresso na fonte preta sobre fundo branco, como na maioria das revistas. 
Na terceira fase, porém, a qualidade gráfica é superior em relação a esses números em cores da segunda fase, bem como diferem as 
temáticas contempladas em uns e outros. 
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sentido estrito; o formato, cujas medidas oscilaram entre 20 x 26,5 cm e 21 x 28 cm, com encadernação em 

lombada canoa; bem como, por fim, a tentativa de se atribuir à revista uma nova identidade e novas finalidades, 

conforme a conjuntura político-administrativa e legal vivenciada pela Fenapaes, principalmente de 2007 em 

diante. 

Nesse sentido, é preciso esclarecer que tal preocupação em se mostrar como entidade forte, transparente, de 

excelência e autossustentável tem a ver, nessa fase, com as lutas de representação travadas entre a entidade e o 

governo federal no que se refere à implantação, no país, de uma política educacional com perspectiva inclusiva 

(BRASIL, 2008). A ênfase na materialidade do periódico corrobora, portanto, as estratégias do movimento 

apaeano de se contrapor a essa perspectiva, mostrando a eficiência organizacional da Fenapaes e sua 

imprescindibilidade mediante composição gráfica dinâmica e entusiasmada, vibrante com o sucesso e expansão 

da entidade. No entendimento das Apaes, a lógica de inclusão escolar proposta pelas diretrizes governamentais 

colocava e coloca em xeque o papel, o espaço e os recursos financeiros, no caso daqueles advindos do poder 

público, das instituições especializadas no atendimento às pessoas com deficiência. Por isso, o esforço em se 

mostrar fortalecida e com alta credibilidade social, justamente em um contexto pouco animador para as 

organizações não governamentais. 

Por outro lado, a divulgação dos balanços sociais pela Fenapaes, nos números de Mensagem da Apae dessa 

fase se explica porque, a  partir de 2007, alterando e revogando dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, fora, enfim, oficializada a  lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007,a qual estendeu “às sociedades de grande 

porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras” (BRASIL, 2007, n. p.). 

Embora voltada à iniciativa privada e às empresas que visam ao lucro, essa lei trouxe parâmetros para que 

entidades não governamentais fizessem sua prestação de contas (BRASIL, 2007). Assim, para continuar 

recebendo recursos de órgãos públicos, como organizações de utilidade pública, e mesmo do setor privado, a 

Fenapaes e suas associadas tiveram de se enquadrar à legislação vigente, de forma a demonstrar à sociedade, a suas 

filiadas, aos doadores e ao próprio governo transparência e eficácia no uso anual desses recursos, sob pena de não 

recebê-los mais. A revista, pelo menos em boa parte dessa fase, tornou-se, pois, um dos veículos adotados para tal 

finalidade, ao divulgar os relatórios de gestão e balanços sociais anuais.

Seguindo essa lógica, entre 2007 e 2013, a revista exibiu certo padrão editorial, sendo que, dos dois números 

anuais, um correspondia à publicação anual do balanço social e relatório de gestão da Federação, com divulgação e 

acompanhamento do trabalho filantrópico e dos eventos realizados pela entidade, em suma, noticiava a vida 

institucional do movimento apaeano; enquanto o outro apresentava, precipuamente, textos denominados como 

técnicos e/ou acadêmicos. No primeiro caso, como esclareceu Aracy Maria da Silva Lêdo, na ocasião presidente 

da Fenapaes, em um dos editoriais, “A Revista Mensagem da Apae – Balanço Social é um dos veículos no qual 

prestamos contas de nossas ações para a sociedade, traduzindo-se também em instrumento norteador para as 

ações de nossas filiadas” (LÊDO, 2013, p. 4). 

Já por uma nota do editor, não assinada, também de 2013, fica evidenciado que a Revista Mensagem da 

Apae – Textos Técnicos “[...] tem como objetivo transmitir conhecimento e orientações de caráter prático 

referente às áreas de atenção à pessoa com deficiência intelectual e múltipla” (NOTA..., 2013, p. 6). Nos 

exemplares correspondentes aos textos técnicos, Mensagem da Apae publicou alguns relatos de experiências, 

práticas de trabalho e resultados de projetos referente à atuação das Apaes, além de artigos científicos 

propriamente ditos sobre educação, inclusão social e/ou outros temas relacionados ao cuidado e atendimento a 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Depois de 2013, porém, essa perspectiva foi abandonada, de forma 

que Mensagem da Apae lançou apenas mais uma edição pertinente ao seu balanço social, em 2014; uma edição 
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especial comemorativa sobre os 60 anos do movimento apaeano no Brasil , também de 2014 e, por fim, a última 

lançada até agora, referente a dezembro de 2015, caracterizada pela divulgação de projetos, eventos, destaques e 

ações institucionais, além de alguns artigos informativos de interesse do movimento apaeano.

Dessa forma, a revista não mais publicou textos técnicos e/ou acadêmico-científicos, como fizera naquele 

formato adotado de 2007 a 2013, tendência que, ao que tudo indica, deverá ser mantida nas próximas edições, 

observando-se, ainda, a redução da quantidade de números editados por ano, já que em 2015 foi apenas um.  Tal 

redução, notada desde os últimos anos do ciclo de vida do periódico, pode estar relacionada ao avanço das novas 

formas e suportes de comunicação mediatizados pelas redes virtuais, que têm sido cada vez mais exploradas pelo 

movimento apaeano, como estratégia de “modernização” e de ampliação do número dos potenciais apoiadores da 

causa apaeana e dos leitores de suas publicações online. Afinal, em tempos de revolução digital, estes últimos 

convertem-se em navegadores pelos mares de textos desmaterializados e fluidos do mundo virtual (CHARTIER, 

1998), que, doravante, passa a ser a instância comunicativa privilegiada pelas grandes associações, como as Apaes, 

em detrimento das revistas com suporte material. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este é, pois, um panorama possível de ser descrito sobre o ciclo de vida do impresso periódico Revista 

Mensagem da Apae, a qual, para seus editores, “Desde sua primeira publicação, em 1963, [...] consiste num espaço 

importante de comunicação entre todas as instâncias do Movimento Apaeano e deste com a sociedade” 

(EDITORIAL, 2008, p. 4). Esperamos, com este trabalho de operação historiográfica, contribuir com 

levantamentos futuros de outros pesquisadores interessados nesse periódico como fonte e/ou objeto de pesquisa, 

bem como na composição de repertórios de revistas nacionais referentes à educação dos “excepcionais”, algo que 

seria muito bem-vindo em nosso país. Inventários dessa natureza, indicando a localização e formas de tratamento 

das fontes, seus dados técnicos e suas principais características, podem ser um primeiro passo para essa grande 

empreitada, que, por enquanto, extrapola nossas possibilidades. 

Entendemos que a pesquisa histórico-educacional com impressos periódicos institucionais, como Mensagem 

da Apae, guardam múltiplas potencialidades para a escrita da História da Educação Especial, ao serem tratados 

como fonte e/ou objeto pelo historiador. Nesse sentido, temos investido na pesquisa com tal periódico, 

ressaltando a necessidade de se promover encontros entre a História, a História da Educação e a Educação 

Especial, mediante o estabelecimento de interfaces entre esses campos. Essa interlocução é imprescindível para 

prosseguirmos na tarefa de historiar a educação brasileira na sua amplitude - inclusive no que tange às práticas 

educacionais, seus suportes, repertórios culturais, agentes e concepções relacionados aos “excepcionais”, 

partindo-se das novas fontes, abordagens e objetos autorizados pelas trilhas abertas pela Nova História Cultural. 

Assim, posicionamo-nos no sentido de que, se temos estudado até aqui revistas e jornais da imprensa 

periódica para entender, sobretudo, a constituição histórica do ensino comum, também precisamos direcionar 

essa perspectiva de estudos para, mais especificamente, abordar os meandros históricos da educação dos 

21A edição do ano 47, n. 1, nov. de 2014, que saiu como edição especial comemorativa dos 60 anos das Apaes no Brasil, possivelmente por 
ter tido o maior número de páginas dessa fase (128, fora as capas) e pelo caráter de “luxo” em que foi editada, com vistas a ser guardada 
como dispositivo de memória, de consulta por apaeanos mais jovens, tributo aos mais velhos e crônica histórica da Fenapaes e de suas 
filiadas, foi impressa em formato de lombada quadrada. Esse tipo de lombada facilita, por exemplo, a localização do periódico em uma 
estante de livros e/ou revistas, destacando-o em relação aos demais. Por isso, vê-se, nessa estratégia editorial, o intuito de que esse 
número, lançado com alta qualidade da impressão, fosse não apenas lido, mas conservado, facilmente encontrado e valorizado pelos 
leitores potenciais.
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indivíduos tachados como “excepcionais”, os quais foram/são silenciados, esquecidos e estigmatizados no 

decorrer do tempo. É sob essa ótica que, (entre) cruzando fronteiras, aventuramo-nos em terras alheias e 

vislumbramos, doravante, novos lugares de produção historiográfica, um tanto quanto híbridos entre os campos 

supracitados. Essa tarefa, todavia, está apenas começando, sendo necessário o trabalho coletivo de outros 

historiadores interessados em pesquisar os impressos periódicos das instituições historicamente especializadas na 

educação desses sujeitos.
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RESUMO

Com a implantação de indústrias no modo de produção capitalista, o controle sobre o 
tempo de trabalho tornou-se primordial para a ampliação do lucro. Por isso, uma das 
preocupações dos industriais condiz com a supervisão do “tempo livre” da classe 
trabalhadora, tendo em vista o rendimento na produção. Partindo desses pressupostos, o 
seguinte artigo busca apresentar tanto a moradia como a ocupação do “tempo livre”, 
postos pelas indústrias da Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem sobre o operariado de 
Fernão Velho (Maceió-AL), entre ns da década de 1940 e início da década de 1960. Para 
tanto, utiliza-se de metodologia qualitativa em profundidade, com base em entrevistas, 
periódica e na observação do pesquisador, que é também membro do grupo estudado. 
Pôde-se compreender que a moradia, assistências, organizações de atividades esportivas, 
lazer, festividades etc., estavam sob o domínio da gerência fabril com o intuito de se 
disciplinar e organizar a vida do operariado, que estava mesclada entre a modernidade 
industrial e os valores e costumes oriundos do meio rural. Constatou-se, portanto, que este 
espaço fabril foi importante símbolo das contradições da modernidade industrial 
alagoana, pois trouxe representações da luta de classes não só no âmbito institucional, mas 
em seu cotidiano.

Palavras-chave:  Indústria Têxtil. Lazer. Moradia.

ABSTRACT

With the emergence of industries in the capitalist production scenario, the control over 
working time has become an important issue in order to raise prot. Therefore, one of the 
industrial worries is the supervision of the working class "free time", aiming at the performance 
in production. Under these assumptions, the article herein aims to present the “free time” 
residence and occupation imposed by industries from Fábrica Carmen de Fiação e 
Tecelagem on the working class from Fernão Velho (Maceió-AL), in the end of 1940 and 
beginning of 1960. For this purpose, an in-depth qualitative methodology is used, based on 
interviews, journals and the observations of the researcher who is also a member of the 
studied group. It was possible to understand that the residence, assistances, the 
organization of sport activities, leisure, celebrations etc., were under the domain of the 
industry management with the aim at disciplining and organizing the life of the working class, 
which was a mix of the industrial modernity and the values and customs from the rural 
environment. Therefore, it was found that this industrial scenario was an important symbol of 
the contradictions of the industrial modernity of Alagoas because it brought representations 
of the ght of classes not only in the institutional context, but also in their daily life.

Keywords: Textile Industry. Leisure. Residence.
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INTRODUÇÃO

 

A
indústria moderna, implantada a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista, trouxe 

em si a necessidade de controle e disciplina sobre o tempo de trabalho (THOMPSON, 1998) e à 

medida que avançou, o capital buscou estender seu domínio para além da esfera da produção, pois logo 

as classes dominantes perceberam que a ocupação do “tempo livre” da classe trabalhadora poderia comprometer 

a sua produtividade. Por isso, uma das medidas foi inserir no cotidiano uma moralização que buscasse incutir na 

classe trabalhadora, valores como obediência, submissão, ordem etc., que servia tanto como meio para evitar 

embates, como para ter menos gastos com a reprodução da força de trabalho. 

Tais medidas foram organizadas através da construção de moradias e fornecimento de uma série de 

assistências, sendo estas retiradas do salário e/ou do montante não pago pelo dispêndio de trabalho da classe 

trabalhadora. Festas, desfiles cívicos, organização de grupos religiosos, esportivos, escola, assistência médico-

hospitalar estavam inseridas nestas “preocupações” dos industriais (CORREIA, 1998).

Partindo desses pressupostos, este artigo tem como objetivo apresentar o controle sobre o cotidiano extra 

fabril que se fazia pelos industriais no núcleo fabril de Fernão Velho (Maceió-AL) entre fins dos anos 1940 e início 

da década de 1960, tendo em vista que tanto as moradias como os serviços prestados ao operariado se faziam a 

partir da intervenção direta da gerência da Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem, à época pertencente ao grupo 

Othon Bezerra de Mello.

Para tanto, utiliza-se de uma análise qualitativa em profundidade, com base em pesquisa de campo, realizada 

no local, pois o pesquisador que aqui escreve é membro do grupo estudado, tendo nascido e se criado na 

localidade, onde tem realizado entrevistas e demais investigações há cerca de 10 anos e está em fase de conclusão 

de tese de doutorado em Ciências Sociais. Entretanto, boa parte das fontes utilizadas na pesquisa não se encontra 

neste texto, devido à necessidade de pontualidade para este trabalho.

A hipótese que aqui se levanta condiz com o fato de que a preocupação dos industriais para com o tempo 

livre em Fernão Velho foi utilizada com fins de se ampliar a mais-valia e de concretizar sua dominação sobre o 

operariado, embora ambas não tenham se realizado em sua completude, mas postas sob constante negociação 

entre trabalhadores e patrões.

Portanto, este artigo traz inicialmente uma breve apresentação da formação histórica de Fernão Velho; para 

em seguida entrar-se nos mecanismos de dominação operária através da moradia e da supervisão sobre o tempo 

(simbolizado pelo apito); e termina trazendo alguns aspectos da festividade para que possamos visualizar as 

dimensões do controle fabril também nas cerimônias operárias.

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO NÚCLEO FABRIL DE FERNÃO VELHO

Em 1857, foi fundada em Alagoas a Companhia União Mercantil, sua primeira indústria têxtil, situada em 

Fernão Velho, à época povoado pertencente à Santa Luzia do Norte, mas que se tornou distrito de Maceió setenta 
1anos depois, em 1927 . Começou a funcionar em 1864 e esteve como a única fábrica têxtil da então Província até o 

2início da década de 1890  (SANT'ANA, 1970). Foi instalada por José Antônio de Mendonça, o futuro Barão de 
3Jaraguá e outros sócios .

1Através da Lei Estadual n. 1.101, de 07 de junho de 1927.
2“Em 1874, a produção contará com 59 operários; em 1876, o número é de 74 e, quando se atinge o século XX, no ano de 1901, havia 
cinco indústrias, com o parque agrupando 1860 operários. [...] as relações tipicamente capitalistas não mais estavam enquistadas em 
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Fernão Velho; aparecia o desenho de um perfil industrial locado em Santa Luzia do Norte, Penedo, Pilar, Maceió. Quando ocorre o 
Censo de 1920, a indústria têxtil estará consolidada” (ALMEIDA, 2005, p. 112).
3Após a sua morte, em 1870, a administração da fábrica foi assumida por Jacinto Leite, um dos sócios-fundadores (SANT'ANA, 1970).
4“Geraram, as vilas operárias urbanas, pela primeira vez na cultura alagoana, formas culturais urbanas proletárias. Essas formas, embora 
contivessem ingredientes ainda rurais, revelavam um conteúdo de nítida oposição às formas tradicionais de organização social vigente na 
cultura rural” (LINDOSO, 2005, p. 84).
5Já em 1876, havia em Fernão Velho a Sociedade Beneficente Proteção e Auxílio Mútuo da Cia. União Mercantil, de caráter mutualista, tal 
como era comum esta forma de organização operária no Brasil neste contexto (MACIEL, 2010), o que indica os primeiros mecanismos 
de organização de classe.
6Havia quatro em Maceió, duas em São Miguel dos Campos, duas em Pilar, duas em Rio Largo, uma em Pedra (atual Delmiro Gouveia) e 
uma em Piaçabuçu.
7Segundo Osvaldo Maciel (2009, p. 114), a imprensa comprometida com o mundo do trabalho em Alagoas, entre a década de 1880 e 
início dos anos 1900, tinha proximidade com beneficência. “Só nos anos 1890 é que irão surgir os primeiros jornais com caráter classista e 
ligado a entidades de resistência [...]”.

A União Mercantil foi adquirida pela família Machado em 1891, quando passou por um processo de 

ampliação do espaço de produção e do núcleo fabril, tanto que boa parte das ruas de Fernão Velho recebe ainda 

oficialmente o nome de membros desta família ou de pessoas ligadas à sua gestão. Foi durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), que esta fábrica – acompanhando o desenvolvimento da indústria têxtil nacional, favorecida 

pelo fato de as grandes potências industriais estarem envolvidas com a guerra – ampliou sua produção, saindo dos 

70 para o número de 1.000 teares (CIPRIANO, 1999). 

Com isso, passou a se tornar um dos principais centros da modernidade alagoana e importante lugar do 
4processo de proletarização , de discussão trabalhista e cidadã, sendo um dos espaços de vanguarda da luta de 

5 6classes no âmbito fabril no Estado , que chegou a comportar o número de doze indústrias têxteis .

Ainda na gestão da família Machado, com o crescimento no número de operários e o amadurecimento da 
7organização de classe, embalada pelo surgimento de imprensas operárias  (desde fins do século XIX), da fundação 

do Partido Comunista Brasileiro (1922) e da conexão com outros setores, ocorreu em 1932 a primeira greve 

operária em Fernão Velho. Esta greve foi contida pela empresa e desembocou em sérias sanções aos envolvidos, 

pois ocasionou na expulsão de dezessete famílias e grande repressão policial. Gerou também maiores conflitos, 

porque foi criado um comitê de socorro aos operários dispensados. Esta reivindicação acabou influenciando o 

surgimento de outras paralisações por toda a Maceió naquele período (ALMEIDA, 2005).

No ano de 1938, a União Mercantil foi vendida para a família Leão, ligada à usina de cana-de-açúcar e ao 
8setor bancário em Alagoas . Porém, este grupo teve curta duração no setor têxtil, pois logo em 1943 vendeu a 

fábrica e seu respectivo núcleo fabril para o grupo Othon Bezerra de Mello, de Pernambuco, que já possuía 

indústrias em alguns Estados do país, além de ter iniciado o investimento de capital na rede hoteleira no mesmo 

ano que adquiriu a fábrica que, a partir de então passou a ser denominada Fábrica Carmen de Fiação e Tecelagem 

S/A. O grupo Othon implantou novos mecanismos para a modernização e intensificou a produção têxtil, 

possibilitado devido à sua acumulação de capital e às suas experiências fabris acumuladas. 

Assim, entre meados dos anos 1940 e início da década de 1960, Fernão Velho passou por uma série de 
9transformações  e se tornou a maior indústria do Estado, empregando cerca de 5.000 trabalhadores de acordo 

com oralidade local. Nesse período, o espaço fabril foi ampliado com a construção de quadra de esportes, espaços 

recreativos, edificação e reformas de casas, prédios e praças, além da continuidade de organização de festividades 

pomposas, do mantimento de times de futebol de campo e de salão, basquetebol, banda e orquestra de música, 

grupos de escoteiros, atendimento médico-hospitalar etc.

Não se pode deixar de apontar que durante a gestão Othon existiram também greves operárias e uma forte 
10movimentação comunista e sindical, principalmente entre a década de 1950 e início da década de 1960 . Por isso, 
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8 Apesar de ter durado apenas cinco anos, a gestão da família Leão, que foi caracterizada por grande número de acionistas, buscou trazer 
rigoroso desenvolvimento técnico para a União Mercantil, mas sem deixar o perfil assistencialista, existente tanto nas gestões anteriores 
como na posterior (TAVARES, 2016).
9 Embora o grupo Othon tenha permanecido em Fernão Velho até 1996, quando a Fábrica Carmen decretou falência pela primeira vez, 
os grandes investimentos em estrutura no núcleo fabril ocorreram somente até o início da década de 1960. Nas décadas a seguir, o núcleo 
fabril foi passando por um processo de abandono. Em 1997, a fábrica voltou a funcionar, sob a gestão de 3 empresários, mas sem o antigo 
vínculo com o núcleo fabril. Em 15 de janeiro de 2010, a Fábrica Carmen encerrou definitivamente suas atividades.
10 Sobre a greve de agosto de 1956, ver MELO; MOURA, 2011. Sobre a greve das tecelãs, que durou 3 dias, em agosto de 1962, ver: 
FARIAS, Ivo dos Santos. A greve de 1962. In: Nossa casa é do patrão: dominação e resistência operária no núcleo fabril de Fernão 
Velho (Maceió-AL). Curitiba: Appris, 2014. MELO, Airton de Souza. Mulheres de Ferro: a greve das tecelãs contra o aumento no 
número de teares (1962). In: Operários têxteis em Alagoas: organização sindical, repressão e vida fábrica (1951-1964). 2012. 155f. 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2012. p. 
130-135. TAVARES, 2014.
11 Estas transformações acarretaram no desmantelamento de diversas profissões e especialidades, gerando radicais mudanças no mundo 
do trabalho, com graves efeitos para diferentes gerações da classe trabalhadora. Dentre elas, pode-se apontar gradual abandono das 
formas de sociabilidade de caráter coletivo; avanço da cultura de massa e da lógica da obsolescência programada; maior intensificação e 
exploração do trabalho; desestruturação das organizações de trabalhadores/as e o aumento de desemprego ou subempregos; 
robotização das máquinas e das pessoas; sérios danos ecológico-humanos; predomínio da financeirização e a facilidade de crédito; 
crescimento da concentração de terra e de renda; e insaciável avanço tecnológico (HARVEY, 2012).

Fernão Velho foi um dos locais de forte repressão militar após o golpe de Estado brasileiro de 1964.

Apresentadas essas condições, é possível afirmar que ao adquirir a fábrica de Fernão Velho, o grupo Othon 

encontrou um operariado com décadas de experiência fabril e em conexão com a organização proletária de várias 

regiões do Estado e do país. Essa é uma das causas de este grupo investir não só na produção técnica de tecidos, 

mas em uma série de assistências ao operariado para tentar mantê-lo sob o controle fabril, isto é, ocupado com 

atividades que não comprometessem o rendimento de sua produtividade. 

Telma Correia (1998, p. 135) explicou que estas preocupações dos industriais brasileiros em manter núcleos 

fabris ou vilas operárias, estavam ligadas ao intuito de manter a classe trabalhadora ocupada com atividades 

moralizantes, para evitar a “vagabundagem” e a “malandragem”. Por isso, “favorecia-se a prática de esportes 

sadios e submetidos a regras, como o futebol, de atividades que desenvolvem habilidades manuais – como o 

bordado – e de espetáculos de conteúdo moralizante nos teatros e cinemas”.

José Sérgio Leite Lopes (1988) classificou tal política de dominação sobre a força de trabalho como sistema 

de “fábrica com vila operária”, em que o patronato interferia diretamente sobre a vida da classe trabalhadora, 

desde o lar, o lazer, a religião e a moralidade, como instrumentos para legitimação da ordem, pois o morar no 

território do patronato significava estar sob a constante vigilância, numa espécie de panóptico. Além disso, 

poderia representar um freio para quem buscasse resistir contra as determinações da empresa, tendo em vista que 

a demissão desembocava no despejo e na perda de uma série de garantias proporcionadas pela vila operária. O 

autor também atenta que os industriais buscavam a “imobilização da força de trabalho pela moradia”.

Nota-se, portanto, que apesar de esta política de “cuidados” diretos para com a reprodução da força de 

trabalho tenha sido adotada em Fernão Velho pelo grupo Othon, tais medidas não eram particularidades de tal 

gestão, mas sim condizentes com um sistema utilizado frequentemente por industriais em boa parte do mundo ao 

menos até a década de 1980. A reestruturação do capitalismo, ou melhor, a substituição do fordismo pela 

“acumulação flexível” ou toyotismo contribuíram para este desligamento entre fábrica e núcleo fabril em boa 
11parte do mundo .

Feitas estas considerações, adentremos no cotidiano fabril de Fernão Velho entre os anos 1940 e 1960, a fim 

de compreender suas características e os modos como a moradia constituía um importante instrumento para o 

controle e dominação patronal, ao mesmo tempo em que o operariado buscava romper – direta ou indiretamente 

– com a lógica fornecida pelas explorações em que estava inserido.
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A MORADIA E OS APITOS DA FÁBRICA: COTIDIANO FABRIL EM FERNÃO VELHO
Assim como não se pode pensar Fernão Velho sem a Fábrica Carmen, não se pode pensar a fábrica sem 

Fernão Velho, pois um formou o outro. Ser operário significava ser também inquilino do patrão e ter parte 

significativa de seu “tempo livre” regrado pelos apitos da fábrica, pelos olhares de vigias e colegas de trabalho, já 

que os industriais buscavam criar mecanismos que assegurassem a representação de uma espécie de “família 

operária” tradicional dedicada ao trabalho, em que o patronato (ou a família patronal) representasse o pai; a fábrica 
12

fizesse o papel de mãe  (às vezes a personificação deste papel cabia à esposa do patrão, quando na entrega de 

presentes às crianças em épocas festivas); enquanto que operários e operárias eram os “filhos” e “filhas”, que 

deviam obediências aos pais (patronato).
13

Trata-se do entrelaçamento entre as três formas de dominação legítima  (racional-legal, tradicional e 

carismática) apontadas por Max Weber (1979), pois legalmente o patronato possuía a dominação econômica, ou 

melhor, os meios e instrumentos de produção (MARX, 2010); ancorava-se em mecanismos tradicionais (família) 

para manter o controle; e utilizava-se de figurações como a imagem benevolente do pai para ter aceita a obediência, 

numa “dominação carismática”.

Entretanto, deve-se apontar que não só em Fernão Velho, mas em outras experiências fabris têxteis do 

Nordeste, era comum a contratação de famílias ao invés de trabalhadores individuais. De acordo com Alvim e 

Lopes (1990), esta forma de contratação estava ligada à necessidade de força de trabalho numa região em que o 

trabalho livre era insuficiente – ao menos até a primeira metade do século XX – e de ter, consequentemente, a 

necessidade de proletarização e contenção de famílias oriundas de áreas rurais. 
14

Alvim e Lopes (1990) acrescentam que a “teatralização” na contratação , existente na Companhia Têxtil 

Paulista (CTP), situada no interior de Pernambuco, buscava inserir a dominação e a divisão do trabalho através de 
15

características físicas, geracionais e/ou de sexo. Por exemplo, após o “desundamento ”, as moças mais 

“delicadas” eram colocadas na tecelagem, enquanto as demais eram encaminhadas para a fiação; os rapazes eram 

colocados na tinturaria, alvejamento, mecânica etc. Tal divisão era transposta para o espaço doméstico e às 

atividades públicas na vila operária, o que era prática similar com os espaços onde existiu a produção industrial 

têxtil.

Na Fábrica Carmen, por exemplo, os setores de fiação e tecelagem era predominante composto por 

mulheres; enquanto que na mecânica, almoxarifado, escritório, alvejamento, tinturaria etc., eram funções 

geralmente atribuídas a homens. Isto é, nos setores em que era necessário maior destreza e “delicadeza” com as 

mãos, optava-se por mulheres; enquanto que os trabalhos mais pesados e/ou com maior conhecimento técnico e 

12Segundo Juçara Mello (2012), durante o período de expansão, o grupo Othon costumou colocar nomes de mulheres de sua família em 
suas fábricas. Além da Fábrica Carmen, pode-se citar as fábricas Esther (Magé-RJ) e Maria Amália (Curvelo-MG).
13Para Weber (1979, p. 128), dominação é diferente de poder, pois trata-se da “[...] probabilidade de encontrar obediência a um 
determinado mandato [...]”, isto é, no direito adquirido de se fazer obedecido. O poder encontra-se na capacidade de induzir ou 
influenciar através da manipulação, da coerção ou normas estabelecidas.
14“As famílias eram levadas em fila para lhe serem apresentadas, cada uma por sua vez, na varanda da casa grande. O patrão interrogava o 
chefe de cada família a respeito de seus trabalhos anteriores, sua região de origem, sua religião. Em seguida, examinava as mãos e o fundo 
dos olhos dos adultos e decidia, então, sobre a atribuição a ser dada a cada um. Postados atrás do patrão, o chefe do pessoal e os 
responsáveis pelos setores da fábrica registravam por escrito suas diretrizes e podiam sugerir-lhe, se fosse o caso, outras atribuições, 
imediata ou posteriormente” (ALVIM; LOPES, 1990).
15Leite Lopes (1998, p. 55, grifos originais), aponta o “desnudamento” como o “[...] desligamento das formas de existência anterior, como 
a primeira parte da sequência que caracteriza os rituais de passagem, isto é, a separação; submetidos em seguida a um processo de 
marginalização, segregação e liminaridade nas condições de alojamento no depósito [...]; e finalmente submetidos a esse ritual de 
apresentação ao patrão e alocação ao trabalho a esse ritual de agregação [...] os trabalhadores aliciados defrontam-se com as suas 
condições de vida na vila operária”.
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intelectual eram atribuídos a homens. As funções de mando, como contramestre ou encarregados também eram 

atribuídas, em sua maioria, a homens.

Em Fernão Velho também tinha mecanismos tradicionais postos no processo de contratação, pois segundo 

a oralidade, os industriais priorizavam a contratação de indivíduos que tivessem familiares trabalhando na fábrica 
16e/ou de só se conseguir casa no núcleo fabril caso tivesse em família . Na primeira condição, era uma espécie de 

contrato informal de responsabilidade de um para com o outro, tanto pelo fato da indicação, como pela 

possibilidade de a possível demissão representar o despejo da família; enquanto na segunda, era um meio de fixar a 

família e reduzir gastos para com a reprodução da força de trabalho.

Além disso, as casas demonstravam a hierarquia da divisão do trabalho, pois havia ao menos quatro portes 

de casas: de operários comuns; contramestres, técnicos ou encarregados; gerência, padres, freiras ou outros cargos 

mais bem remunerados; e a da família patronal.

A moradia de operários comuns eram a maioria no núcleo fabril. Eram casas conjugadas, similar às casas de 

trabalhadores de engenho, modelo colonial, geralmente com dois quartos, sala, cozinha, quintal, algumas com 

banheiro interno, outras sem banheiro ou banheiro no quintal. Suas portas e janelas eram de madeira, com 

divisória feita através de um corte ao meio. Era comum ter penduradores de redes nas paredes internas, tanto para 

famílias que não possuía condições de obter cama para todos os seus membros, como para situações em que se 

colocava mais de uma família residindo na mesma casa. 
17 18Já a residência de encarregados, técnicos ou contramestres  tinham arquitetura mais trabalhadas  e de 

melhor material de construção, com paredes separadas, área na frente, algumas com jardim e muitas vezes com 

dois banheiros, sendo um com suíte. De arquitetura um pouco mais sofisticadas representava a hierarquia da 

gerência e de padres ou freiras (que tinha importante função na disciplina fabril), pois esta moradia localizava-se na 

praça central e tinha porte imponente, com estrutura que servia também como propaganda para o espaço extra 

fabril.

Por fim, encontrava-se o “casarão” ou a “casa-grande”, tal como denominado por parte operariado 

entrevistado. Era a casa, colocada na parte central do núcleo fabril e correspondia ao símbolo da dominação 

patronal, porque ali era onde residia ou fazia estadia a família proprietária da fábrica. Servia também para receber 

visitas e teatralizar a dominação, pois era de onde o patrão costumava distribuir dinheiro pela janela para crianças 

ou fazer comunicados ao operariado, tal como relatado pelo operário Luís Gitaí: “Quando nós terminamos a 

greve de três dias, o dono da fábrica falou de cima do prédio dele: vocês ganharam a greve, mas vocês vão se 

arrepender” (MEMÓRIA..., 1986).

Este relato simboliza muito bem a utilização dos espaços como mecanismo de dominação, pois colocava-o 

acima, utilizando-se inclusive sua fala como condição de ameaça ao operariado. 

Assim sendo, morar no núcleo fabril da fábrica representava, como já dito, estar sob um modo específico de 

16Era comum, ao menos após os anos 1940, jovens irem morar com tios, primos ou avós que já residiam em Fernão Velho quando 
conseguiam trabalho na fábrica.
17Em situações que o operário comum conseguia alcançar cargos mais bem remunerados, uma das atitudes da gerência era oferecer-lhes 
moradia “apropriada” ao cargo que desempenhava.
18Telma de Barros Correia considera esta arquitetura modernizante como art déco, pois foi a tendência dominante no Brasil entre a década 
de 1930 e primeira metade da década de 1950, com além de ter função utilitária, era decorativa (déco). “A arquitetura de tendências art déco 
adotou, com freqüência, princípios de hierarquização, expressos em formas escalonadas e na ênfase ao acesso principal. A construção, 
muitas vezes, estrutura-se através de uma composição volumétrica integrando formas geométricas – prismas retangulares, elementos 
cilíndricos, volumes arredondados ou planos, verticais ou horizontais. Em prédios altos foi comum uma composição de prismas 
retangulares de diferentes alturas, gerando um escalonamento solidário, com ênfase na altura e busca de monumentalidades” 
(CORREIA, 2008, p. 51).

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



dominação, tanto no trabalho como no lar. Os apitos da fábrica também eram sinais de controle, porque ditavam o 

horário de acordar, dormir, comer etc. dentro e fora da fábrica. De acordo com os depoimentos de antigas/os 

operárias/os, para a entrada na fábrica havia três apitos, ou “fuetes” com intervalos de quinze minutos de um para 

o outro. O primeiro significava que os/as que entrariam deveriam já estar chegando na porta da fábrica; o segundo, 

já estar entrando na fábrica; e no terceiro já prontos/as para o trabalho, em seus respectivos setores. Em caso de 

repetições, as advertências por atraso chegariam a encaminhar a/o operária/o até o escritório e ter descontos 

salariais, o que se pode entender também como mecanismo para ampliação da da extração de mais-valia.

Além desse controle do apito, alguns depoentes apontaram que era comum a gerência chamar na casa do 

operário ou operária, tanto quando precisavam intensificar a produção, como para substituir faltosos. Tinha 

também situações da modificação semanal nos turnos do trabalho. Alguns depoentes sinalizaram que em uma 

semana poderiam trabalhar das cinco às nove da manhã e voltava de onze às quinze; na outra semana, entraria das 

sete às onze, voltando das treze às dezessete horas. Para quem morasse fora do núcleo fabril seria complicado 

manter-se neste horário de trabalho, por isso a proximidade das casas em relação ao espaço de trabalho era 

essencial.

A condição do controle do tempo em Fernão Velho, não era diferente do que foi apresentado por E. P. 

Thompson (1998, p. 272), em seu emblemático capítulo Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, 

quando afirma que

Aqueles que são contratados experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e o seu 
“próprio” tempo. E o empregador deve usar o tempo de sua mão-de-obra e cuidar para que não 
seja desperdiçado: o que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo quando reduzido a 
dinheiro. O tempo agora é moeda: ninguém passa o tempo, e sim o gasta.

Uma situação que é importante retratar é sobre a relativa dificuldade de acesso ao núcleo fabril para outras 

regiões de Maceió, tendo em vista a distância de dez a doze quilômetros para o centro da cidade. Nas matérias do 

periódico comunista de Alagoas A Voz do Povo, de 12 de janeiro e a de 09 de março, ambas de 1958, apontavam as 

dificuldades de transporte rodoviário para deslocamento dos moradores de Fernão Velho para outras regiões da 

cidade, sendo complicado inclusive a possibilidade dar continuidade aos estudos, tendo em vista que o núcleo 

fabril oferecia estudos apenas até o equivalente 6º ano do Ensino Fundamental atual. Existia também o transporte 

ferroviário, mas este era mais utilizada para viagens longas, pois fazia o percurso para Recife-PE e outro para o 

sertão de Alagoas.

Outro fator importante para se perceber as características do cotidiano do operariado da Fábrica Carmen é 

a sua origem social destas famílias operárias, pois em sua maioria eram oriundas de regiões onde predominava o 

trabalho agrícola em forma de arrendamento, principalmente em regiões da zona da mata e litoral do interior de 

Alagoas. Pôde-se observar que em Fernão Velho, o operariado era originário de cidades como São Miguel dos 

Campos, Rio Largo, Pilar, Murici, Atalaia, Capela, Coqueiro Seco e Marechal Deodoro.

Esta origem social nos mostra que este operariado passou por um processo de proletarização e de parcial 

desenraizamento para com a condição do campo. Era necessário adaptar-se à disciplina fabril, aos apitos da 

fábrica, noções de higiene, civismo etc. Tal processo de proletarização, no entanto, não se dava como uma 

imposição aceita passivamente, mas entre diálogos, negociações e conflitos individuais e coletivos. 

Ao que se pôde observar, esse operariado buscou manter determinado traços sociais e culturais herdados de 

sua origem social, embora tenha sido possível notar que entre os que nasceram no núcleo fabril e os que se 

proletarizaram a partir de um deslocamento territorial, havia diferenças. As famílias de pequenos produtores 

rurais estavam geralmente em busca de ascensão social através do trabalho fabril, porque ali havia uma série de 

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



19garantias trabalhistas e civis inexistentes no campo ; por outro lado, o/a filho/a do/a operário/a parecia não ver 

tantas expectativas para com a condição fabril, porque percebia a exploração em que estavam submetidos seus 

pais.
20De qualquer modo, os costumes do campo  embrenhavam-se no cotidiano e na cultura fabril de Fernão 

Velho. O entrelaçamento entre o que as famílias traziam e o que era imposto pelos industriais, formava um conflito 

que, embora dialeticamente ligado ao âmbito material, expressava-se no mantimento de determinadas atitudes 

entre operários/as, tais como a não aceitação de dividir a casa com outras famílias, prática muitas vezes imposta 

pelos industriais em período de intensificação da produção; na criação de espaços alternativos (Senado) para 

discutir sobre questões trabalhistas; no uso das artes para diminuição do fardo fabril; etc.

Ver-se-á em diante que esta condição operária, nos anos 1950, estava composta por elementos imbricados 

por uma simbiose cultural marcada por um contexto em que o processo de modernização em Alagoas (no Brasil 

como um todo), possibilitou a interseção entre elementos arcaicos (a festa e a religiosidade) e os símbolos do 

avanço capitalista (representados aqui pelo civismo e a cultura de massa).

A FESTIVIDADE NA FORMAÇÃO SOCIAL OPERÁRIA

Como já apontado, o operariado de Fernão Velho estava basicamente composto por famílias fixadas há 

décadas na localidade e por pequenos produtores recém-proletarizados, originários do interior de Alagoas, mais 

especificamente de regiões de produção de alimentos, tais como mandioca, feijão, milho, batata, arroz etc., em 

terras arrendadas ou de regiões de antigos engenhos de cana-de-açúcar. As famílias originárias do campo 

buscavam no trabalho fabril estabilidade e garantias trabalhistas não conseguidas em seu antigo espaço, enquanto 

que o operariado já fixado lutava pela aplicação ou ampliação de direitos já existentes.

Assim sendo, as famílias que chegavam a Fernão Velho, por volta dos anos 1940 e 1950, traziam também a 

sua bagagem cultural, suas crenças, hábitos e valores, os quais se inter-relacionavam com o operariado já fixado e 

com as necessidades dos industriais em manter a “disciplina do trabalho” (THOMPSON, 1998). Desse encontro, 

surgiram elementos culturais próprios que representaram a modernização nas Alagoas na primeira metade do 

século XX e que simbolizavam o amadurecimento das relações fabris, que vinham se ensaiando desde algumas 

décadas.

Por isso, Fernão Velho nos anos 1950 pode ser considerado um dos principais símbolos da modernidade 

capitalista em Alagoas, porque continha a industrialização, com operariado inserido em legislação trabalhista, a 

sindicalização e o acesso a uma série de elementos que possibilitavam o contato com a cultura de massa, tais como 

o cinema, apresentações musicais e teatrais de circulação nacional; além da inserção de elementos cívicos, postos a 

partir do Estado Novo varguista (1937-1945).

É importante sinalizar que esta modernidade estava entrelaçada com a festividade interiorana, visualizada 
21através de folguedos, carnavais (de rua e de baile) e demais festividades , que não perdia a conexão com a 

19É importante lembrar que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de 1943, trazia direitos para trabalhadores do campo e que a Lei 
do Trabalhador Rural só veio a ser implantada no país em 1963.
20De acordo com Eric Hobsbawm (2012, p. 10), “o 'costume' nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não 
impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela exigência que deve parecer compatível ou 
idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou exigência à inovação) a sanção do precedente, continuidade 
histórica e direitos naturais conforme o expresso na história”.
21Com pesquisas realizadas entre as décadas de 1940 e 1950, o folclorista alagoano Théo Brandão (2007, p. 11) explicou que “a época das 
'Festas', isto é, o período que vai da Véspera do Natal até o dia de Reis é, em Alagoas, a época por excelência dos folguedos populares. 
'Pastoris' e 'Presépios', 'Cheganças' e 'Fandangos', 'Reisados' e 'Guerreiros', 'Caboclinhos' e 'Quilombos', 'Baianas' e 'Taiêras', ensaiados 
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às vezes com meses de antecedência, surgem em profusão, nas festas de Maceió, Fernão Velho, Cachoeira, Utinga, Pilar, Capela, Viçosa, 
Atalaia ou Camaragibe, para a diversão das mais diversas camadas sociais”.

religiosidade católica, que expressavam não só as preces, mas uma série de hábitos que se mesclavam entre si nestas 

festas, numa mistura entre o “sagrado” e o “profano”, realizados a partir das criações ou reinvenções coletivas. 

De acordo com Rita Amaral (1998, p. 17, grifos originais),

Como toda festa é um ato coletivo, ela supõe não só a presença de um grupo mas, também, sua 
participação, o que diferencia a festa do puro espetáculo. Por esta razão é que certos 
acontecimentos como a festa (como festivais, os shows etc.) não podem ser considerados uma 
festa strictu sensu. O critério da participação parece ser fundamental na definição das festas e, 
historicamente, negociação de vários tipos, entre diferentes classes sociais, estamentos, gêneros, 
etc. têm sido realizadas a fim de obter maior adesão às festas. Uma festa com pouca participação 
ou poucas pessoas não é considerada uma boa festa.

Dito isso, a festividade em Fernão Velho era feita com a participação direta do operariado e intercambiava 

quatro elementos (religiosidade, folguedo, cultura de massa e civismo) que formava a simbiose desta cultura 

festiva operária naquele contexto, o que significa dizer que representava a luta de classes além da 

institucionalidade, já que trazia os desdobramentos dos interesses de ambas as classes, porque os industriais 

utilizavam as festas com o intuito de dominação do operariado; enquanto o operariado usava a festividade para 

firmar sua identidade de classe e criar vínculos entre si, que poderiam ser úteis na própria reivindicação direta ou 

indireta com o patronato, ou servir como alívio ao fardo da exploração fabril.

A partir dos levantamentos feitos sobre Fernão Velho, foi possível observar que o civismo – acompanhando 

a política nacional –, estava inserido nas escolas do núcleo fabril, a partir da obrigatoriedade do canto do hino 

nacional e/ou estadual nas escolas, da celebração e desfiles cívicos de sete de setembro, quinze de novembro, dia 

de Tiradentes etc. Além disso, o operariado estava diretamente em contato com a cultura de massa, ofertada pelo 

cinema (existente ao menos desde os anos 1920/30), do acesso ao rádio, periódicos impressos e às diversas 

apresentações musicais existentes no próprio cineteatro, no Recreio Operário, Sede Othon ou mesmo nas praças 

públicas.

Havia também a inserção da catequese católica nas escolas, tendo em vista a direção da mesma ser composta 

por padres ou freiras. Segundo relatos, na Escola São José (pertencente e administrada pela fábrica) ensinava-se 

inclusive latim às lideranças religiosas para que pudessem acompanhar as missas, pois era a língua utilizada nos 

cultos católicos na época. Outro detalhe importante era que a igreja Católica pertencia à fábrica, além disso, padres 

e freiras residiam em casas pertencentes à fábrica e até o salário do padre era incumbência dos industriais, ao 

menos até os anos 1950.

Em Memória da Vida e do Trabalho (1986), o narrador do filme apontou que 

Nós sabemos que qualquer arquidiocese não funda uma paróquia, sem primeiro possa ter a posse 
da igreja e a casa para o vigário, para que possa ter uma certa independência no seu morar, no agir 
dentro de sua igreja. Mas em Fernão Velho se deu o contrário: como ali era uma propriedade 
privada da fábrica, não só a fábrica, como casa, igreja e clubes, a própria igreja era uma 
propriedade da fábrica e o vigário não tinha onde morar (MEMÓRIA..., 1986).

Dentre as comemorações públicas, pode-se apontar as festas natalinas (geralmente entre a véspera de natal e 

dia de Reis, 06 de janeiro), festas juninas, festa do padroeiro local São José, que podem ser indicadas como festas 

católicas que continha, além da apresentação musical de bandas e orquestras, as constantes exibições de folguedos, 

os quais simbolizavam costumes regionais próximos à vida do campo, pois os mesmos surgiam enlaçados com os 
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modos de vida das famílias inseridas no meio rural. Muitos desses folguedos existiam (e ainda existem) desde o 

período colonial e chegavam para se inserir na modernidade industrial alagoana.

Segundo o operário Luis Gitaí, no filme Memória da Vida e do Trabalho:

Pastoris, só do local mesmo eram dois. Baianas, caboclo linho [ou Caboclinho], chegança, duas 
cheganças, fora as brincadeiras que vinham de outros lugares, como do Norte [Santa Luzia do 
Norte], Coqueiro Seco, ali do Remédio, Baianas... era uma coisa sublime. Tinha gosto de ir à festa 
(MEMÓRIA..., 1986).

22Pode-se concluir desse modo, que em Fernão Velho existia uma “tradição inventada ”, no sentido apontado 

por Hobsbawm, mas que não necessariamente era inteiramente absorvida pelo operariado, mas negociada, 

porque ao trazer elementos de uma sociedade rural, este operariado poderia resistir ao que Thompson (1998) 

denominou como o “grande senhor do tempo”, ou seja, o “tempo mecânico”, porque para este grupo, as 

festividades traziam o tom de um ritual sagrado, tal como afirmado também por Luís Gitaí:

Carnavais, nessa época que nós estamos, era época de nós estarmos por aqui? Não. Era de estar 
brincando, já começando a brincar. Os quatro dias de carnaval você não se lembrava de nada na vida, só de 
deus, porque era lindo, todo mundo brincava (MEMÓRIA..., 1986).

A partir desse depoimento, pode-se observar que a festividade tinha um caráter ritualístico e sagrado, ou 

seja, de um significado profundo para o operariado, que talvez seja tão emblemático quanto o trabalho ou pode ser 

visto como meio para driblar a alienação, pois não se pode esquecer que este operariado estava colocado posto na 

condição de trabalho alienado (Entaüsserung), em que as contradições do capital ficam mais evidente – embora 

disfarçada no véu ideológico –, pois “o trabalhador encerra sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a 

ele, mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior é esta atividade, tanto mais sem-objeto é o trabalhador” 

(MARX, 2010, p. 81).

Por isso, inserido na condição de trabalho alienado, o operariado precisava criar mecanismos que dessem 

sentido às suas vidas. Postos em condição de exploração e dominação, vivendo numa constante vigilância, investir 

na festividade, talvez seja como “escape” ou resistência pelo mantimento de costumes de sua condição anterior à 

proletarização, na medida em que podem simbolizá-los como negociação com a classe patronal, que buscava a 

coisificação da classe trabalhadora para garantir a humanização dos objetos criados por esta. De qualquer modo, 

pode-se entender esta negociação como um modo possível de resistência no contexto em que estavam inseridos.

Um dos grandes expoentes vivos ainda na memória dos herdeiros deste grupo operário é o bloco 

carnavalesco “Ferrugem”, criado no início da década de 1950 e findado em 1996, que se caracterizava por sair nas 

tardes das segundas e terças-feiras de carnaval, tocando frevos e trazendo certos “desregramentos” contra a 

disciplina imposta pelos industriais, porque nele as pessoas se “melavam” de óleo, lama, mel cabaú, amido de aveia, 

tinta etc., rasgavam camisas dos homens, além de sujarem as paredes de casas e prédios da vila operária (FARIAS, 

2016).

Em contraposição às festividades natalinas ou juninas, para existir o “Ferrugem” só precisava da banda de 

música local, composta por operários, o estandarte e aquilo com que se sujar. Ou seja, não necessitava de muitos 

recursos. O bloco era comandado pelos próprios operários que o organizava. A interferência da fábrica era quase 

inexistente.

22“[...] conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, 
visam inculcar certos valores e normas de comportamento através de repetições, o que implica, automaticamente, uma continuidade em 
relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado” (HOBSBAWM, 
2012, p. 9).
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O fim da “Ferrugem” significou um vácuo nesta cultura festiva operaria, que foi preenchida por outro 

bloco, que já existia desde os anos 1980 e ainda hoje existe na comunidade como último elemento de grande 

significado para a comunidade. Denomina-se “Boi”, que sai às ruas todo segundo domingo do ano, numa espécie 
23de comemoração carnavalesca do dia de Reis , o qual aqui não cabe entrar em mais detalhes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se concluir ao longo deste artigo que o núcleo fabril de Fernão Velho foi um dos símbolos da 

modernidade industrial de Alagoas, na medida em que apresentou as experiências das contradições de classe e a 

organização do espaço e da vida fabril num Estado predominantemente marcado pela cultura agrária, seja da cana-

de-açúcar, da produção em arrendamentos de alimentos para consumo interno ou do algodão (este último entre 

fins do século XVIII e primeira década do século XX).

Assim, a formação deste operariado, que se fez a partir da “negociação” entre o constante controle 

industrial e os valores, interesses e costumes de famílias oriundas do campo, consolidaram os traços da luta de 

classes fora do âmbito sindical ou partidário, embora um não esteja descolado do outro. 

Seja na constituição da hierarquia, através da divisão social representada pela moradia, da inserção da 

disciplina fabril nas escolas, nos grupos religiosos, musicais, nos desfiles cívicos etc., seja na organização das 

festividades populares, observou-se que este operariado tinha uma identidade de classe que foi se firmando pelo 

diálogo entre os seus interesses e os anseios da classe social dominante.

É importante ressaltar que esta identidade de classe foi se desfazendo com o processo de desmonte fabril, 

que foi se fazendo mais claramente a partir da década de 1980 e 1990, a qual deixou um vácuo na memória social 

deste grupo, ao ponto que estas manifestações sociais foram praticamente extintas. Tal desmonte significou, além 

do desemprego e das implicações nele envolvidas na materialidade deste grupo, uma amnésia social sobre o 

passado fabril para com as gerações e a busca de reconstrução pelo passado, seja pelo meio nostálgico ou pelo 

meio acadêmico, tal como proposto por este artigo e outras publicações feitas na última década.

Sendo assim, este artigo buscou deixar nas entrelinhas não somente a apresentação das condições da 

formação social deste operariado, mas trazer possíveis contribuições para a atualidade sobre o conhecimento de 

uma experiência fabril em Alagoas, num contraponto ao discurso ainda dominante, porém já posto em xeque a 

partir de cerca de uma década, sobre a existência e as contribuições do operariado têxtil na formação econômica, 

social e cultural de Alagoas.
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RESUMO

A imigração faz parte da história dos sujeitos, ela existe desde a sociedade primitiva onde os 
sujeitos migravam na busca de alimentos. Na sociedade moderna a mobilidade urbana, tem 
outros objetivos, visto que os fatores socioeconômicos levam os indivíduos a buscarem lugares 
com mais oportunidades de trabalho e melhores salários. Neste artigo abordamos uma etnia e 
nacionalidade que tem chegado ao Brasil em maior número nos últimos anos. Migram com a 
perspectiva de conseguirem uma colocação trabalhista com um salário digno. Como fonte de 
pesquisa utilizamos o referencial teórico que aborda a cultura, habitus e educação, como 
também entrevistas realizadas com as mulheres haitianas e com a acolhedora, utilizando as 
fontes orais. A 'acolhedora', que teve a iniciativa de ajudar os imigrantes haitianos. O seu 
trabalho não tem nenhuma ligação formal com a igreja. Porém, a experiência vivida nas 
Comunidades Eclesiais de Base, introjetou um habitus voltado para o cuidado, para o suporte, 
para o trabalho com o outro que esteja em uma condição menos favorável. Buscamos com isso 
vestígios da cultura que está por detrás desta formação e que nos dias atuais, a 'acolhedora' traz 
intacta na sua formação. Os imigrantes haitianos encontram na igreja um espaço de 
socialização e inserção social. A religião e a educação independente dos modos em que 
acontece acabam por se constituir como os condutores nesse processo de integração que os 
haitianos estão vivendo. Nesse cenário, as mulheres através dos trabalhos comunitários e 
assistenciais, permanecem sendo presenças marcantes na organização da sociedade.

Palavras-chave: Cultura. Imigração. Memória

ABSTRACT

Immigration is part of the history of subjects, it exists from the primitive society where the subjects 
migrated in search of food. In modern society urban mobility has other objectives, since 
socioeconomic factors lead individuals to seek places with more work opportunities and better 
wages. In this article, we discuss an ethnicity and nationality that has reached Brazil in greater 
numbers in recent years. They migrate with the prospect of getting a job placement with a living 
wage. As a source of research, we use the theoretical framework that addresses culture, habitus 
and education, as well as interviews with Haitian women and with the welcoming, using oral 
sources. The 'welcoming', who had the initiative to help the Haitian immigrants. His work has no 
formal connection with the church. However, the experience lived in the Ecclesial Base 
Communities has introjected a habitus aimed at the care, the support, the work with the other 
that is in a less favorable condition. We look for traces of the culture that is behind this formation 
and that in the present day, the 'welcoming' brings intact in its formation. Haitian immigrants nd 
in the church a space of socialization and social insertion. Religion and education, independent 
of the ways in which it happens, end up being the guiding threads in this process of integration 
that Haitians are living. In this scenario, women through community work and assistance, remain a 
prominent presence in the organization of society.

Keywords: Culture. Immigration. Memory
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INTRODUÇÃO 

A
 imigração no Brasil iniciou quando ocorreu a diáspora da colonização, nesse processo, diversas etnias 

contribuíram para com a formação cultural, educacional e religiosa do povo brasileiro. Neste artigo 

damos ênfase para os imigrantes que contribuíram com a colonização da região Sul do Brasil, mais 

especificamente no Estado de Santa Catarina. Com a finalidade de adentrarmos no processo imigratório atual ao 

qual o Brasil está sendo local de chegada para muitos imigrantes haitianos, fizemos um recorte sobre a colonização 

da cidade de Joinville, localizada no norte catarinense. 

Os povos migram desde os tempos primitivos quando essa prática era necessária para conseguirem manter-

se. Então o homem migrava para outras regiões na busca de alimentos que necessitavam para a sobrevivência. 

Essa mobilidade segundo Becker  (1997): 

a mobilidade desempenhou funções diferentes em diferentes modos de produção. Nas 
sociedades primitivas, a mobilidade representava uma forma de sobrevivência para as 
populações itinerantes que precisavam se deslocar para encontrar alimentos e terras férteis para 
suas culturas comunitárias. Na sociedade capitalista, a mobilidade representa um meio para a 
reprodução do capital, uma vez que uma força de trabalho “livre” e “móvel” torna-se essencial 
para o processo de acumulação. (apud GHIZZO, 2008, p. 101)

A organização Internacional para Migrações (OIM), mesmo sendo genérica, enfoca um tipo específico de 

migração,

movimento de população para o território de um outro Estado ou dentro do mesmo que abrange 
todo movimento de pessoas, seja qual for o tamanho, sua composição ou suas causas; inclui a 
migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desarraigadas, migrantes econômicos. 
(OIM, 2006, p. 38) 

Até onde percebemos, também é privilegiada nas pesquisas no campo das ciências humanas: aquela 

centrada na questão do trabalho, com uma ênfase maior na abordagem marxista, que enfoca a “mobilidade 

forçada pelas necessidades do capital” (BECKER apud FERREIRA, 2007, p. 21). Nessa linha apontada por 

Becker, estão na base do processo migratório condições objetivas, relacionadas a questões políticas e econômicas 

conjunturais ou causas econômicas mais estruturais. Desse modo, os estudos sobre migrações, em larga medida, 

acabam por remeter a um tipo específico de migrante, segundo Nascimento (2013): 

aqueles que saíram de seu país de origem à procura de melhores condições de vida, na busca de 
empregos e melhores salários. Ainda que mencionem a perspetiva subjetiva do migrante, há uma 
valorização dos aspetos estruturais de teor econômico e financeiro, de forma que as 
circunstâncias do movimento acabam sendo generalizadas pelo fator econômico, sem cogitar 
outros motivos que dizem respeito à trajetória pessoal e o modo como eles se articulam com o 
mundo e com os diferentes lugares nos quais estão inseridos. O que queremos dizer é que em 
torno das migrações há muitas outras questões a serem levantadas que vão além das conotações 
reducionistas em torno do tema – o capital social e cultural também pode vir a ser convertido em 
capital econômico, desde que isto não cristalize a relação entre capital e trabalho, mas viabilize 
outras relações de sentido (NASCIMENTO, 2013, p. 14). 

 A migração não é um assunto de origem recente, como vimos ela esteve sempre presente na história da 

humanidade. Já a imigração haitiana para o Brasil e o mundo, tem sido alvo de diversas discussões e no Brasil tem 

aumentado muito o contingente de estrangeiros que estão chegando com o objetivo de encontrarem trabalho. 

Com base em Pimentel; Continguiba (2015, p. 182), a imigração haitiana é um processo que tem uma historicidade 

própria. “Migrar é uma atividade que faz parte do cotidiano dos haitianos há, pelo menos, meio século. Essa 
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prática já levou mais de dois milhões de pessoas para outros países, especialmente os Estados Unidos e a República 

Dominicana.”

Desta forma o objetivo deste artigo é apresentar a análise do processo de imigração, para tanto utilizamos a 

memória para compreender o processo de imigração dos Haitianos em Joinville/SC. Com vistas a alcançar o 

objetivo a metodologia utilizada foi a fonte oral, através de entrevistas realizadas com as mulheres imigrantes 

haitianas e com pessoas moradoras da comunidade que realizam o trabalho de acolhimento dos imigrantes. 

Buscamos um referencial teórico que aborda a imigração, memória, cultura e religião.

Na sociedade moderna, capitalista, no entanto, essa noção adquire outras conotações. Os motivos aos quais 

o homem migra nos dias atuais têm fatores econômicos e pela busca do que apoiados em Bourdieu (2005), 

podemos chamar de outros tipos de “capital”, como: melhores empregos, salários, melhor qualidade de vida, 

experiência cultural, aprendizagem de novas línguas. Além destes outros fatores estão associados ao fato do 

sujeito migrar e para outros lugares em busca de novas oportunidades.

Para Elias (1997, p.15) “é mais fácil, em princípio, reconhecer os elementos compartilhados do habitus 

nacional no caso de outros povos do que daquele a que se pertence”. Os grupos se auto-afirmam através dos seus 

conhecimentos e culturas. Essa integração é delicada porque além de ter que assimilar outra cultura, muitas vezes, 

tão diferente da sua, precisam inserir-se na comunidade, para que consigam estabelecer-se. Esse processo de 

adaptação fará de algum modo, que todos os imigrantes sejam afetados de alguma forma. Visto que é um grupo 

que está estabelecendo-se em determinado local, pode-se arriscar em utilizar o termo; “outsiders”, que em inglês 

significa os não membros da “boa sociedade”, os que estão fora dela. (ELIAS e Scotson, 2000, p. 7)

Por outro lado podemos entender a cultura dominante como aquela “estabelecida” pelos grupos 

representantes do poder na cidade. A diferenciação entre as classes acontece por ela mesma:

a cultura dominante para integração real da classe dominante (assegurando uma comunicação 
imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes). (BORDIEU, 
1989,p.10)

Mas como toda cultura ela não é hermética e, portanto, seus códigos são compartilhados e reinventado 

cotidianamente.

Ao tratar da cultura, Burke (2005), ressalta que a história da memória passa também pela religião como 

lembranças e marcas de um povo ou nação:

cultura impregnada pelas escrituras onde as casas são marcadas, as memórias da perseguição da 
comunidade protestante pelos católicos foram contaminadas ou mesmo moldadas por histórias 
bíblicas de perseguição ao povo escolhido, chegando mesmo às marcas feitas nas portas das casas 
cujos habitantes deveriam ser massacrados.(BURKE, 2005,p.89)

No caso do imigrante, há uma necessidade premente de se enquadrar nos novos padrões sociais e culturais. 

Complementando com Elias (1997, p.15), quando traz a questão da imigração alemã considera que: “adquirir 

consciência das peculiaridades do habitus da nossa própria nação requer um esforço específico de auto-

distanciamento”. Existe a necessidade de reconhecer que alguns hábitos não serão integrados na nova sociedade, 

assim como, outros podem ser reconfigurados para que tenham um espaço nesse novo mundo. Para o imigrante 

este é um movimento essencial para a integração e adequação à nova sociedade.

Para que o imigrante consiga enquadrar-se na nova sociedade ele utiliza-se das suas memórias que segundo 

Bento (2009, p.18), por mais que as lembranças pareçam se consequência de uma ação individual, somente existem 
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como parte de estruturas sociais, ou seja, sempre precisamos da memória dos outros para recordar a nossa. 

Portanto, o fato de nos apoiarmos em Burke, quando nos traz a questão de que nas escrituras sagradas já se 

utilizavam da memória que foi registrada por fatos religiosos, que estão nas lembranças e marcas de um povo ou 

nação. É a consequência de que para formarmos as nossas memórias utilizamos as memórias de outros, as 

memórias sociais que no caso remetem a questão religiosa. Percebemos então que como Bento trouxe, a memória 

individual é composta também por parte da memória de outros, o que possibilita a construção da própria memória 

como também a construção da história cultural de um povo. 

Complementando com Bento (2009, p.18), ele considera então que “as lembranças individuais são produtos 

de uma articulação com as lembranças do grupo a que o indivíduo pertence”. Desta forma para os imigrantes a 

memória perpassa os âmbitos familiares, culturais e religiosos ela é o resultado de um montante de acontecimentos 

que estes trazem na sua bagagem, quando resolvem emigrar para outros países. A construção da nova história em 

outro lugar é o conjunto dessas lembranças que junto aos costumes locais possibilitam a elaboração de novos 

habitus, cultura no novo ambiente ao qual pertence.

Terras de um príncipe, um lugar de imigrantes

A cidade de Joinville, que foi colonizada por imigrantes, até os dias atuais recebe migrantes de diversas 

regiões do país que vêm também com a finalidade de conseguir trabalho e com as expectativas de uma melhor 

condição de vida. Por ter pertencido inicialmente ao príncipe François Ferdinand Philipe Louis Marie, ficou conhecida 

como a cidade do Príncipe.

A viagem demorava cerca de 90 dias, as famílias eram acomodadas no navio improvisadamente entre caixas, 

mobílias que estavam nos porões dos navios. (FICKER, 1965, p. 71 – 73). A Barca Colon trouxe uma leva de 

imigrantes, noruegueses, devido a um contrato de imigração entre o príncipe e o Senador Schoroeder, sendo que a 

leva deveria trazer ate o final do ano de 1851.

Localizada no Estado de Santa Catarina, a “terra da promissão”, ficou assim conhecida a terra que foi o dote 

recebido pela princesa, a Serra Dona Francisca, inicialmente recebeu o nome o nome de Colônia Dona Francisca, 

em função do nome da filha de D. Pedro I e recebeu como herança 25 léguas de terra. A princesa chamava-se 

Francisca Carolina, as terras que herdou faziam parte do seu dote de casamento quando se casou com o príncipe 

François Ferdinand Philipe Louis Marie(F ICKER, 1965, p. 21), de Joinville (uma cidade situada na França). 

Joinville atualmente conta com uma população estimada de 569.645 habitantes, conforme Censo (2010). A 

cidade acolhe indústrias do segmento metalmecânico estas de suma importância no Estado SC, ocupa o primeiro 

lugar PIB per capita no Estado de Santa Catarina. Além da indústria encontra destaque na área do Turismo e 

prestação de serviços, na área do turismo voltada principalmente para a colonização germânica, como 

gastronomia, danças típicas que marcam a cultura local que foi trazida por esses imigrantes, e que exploram isso 

como potencial turístico da região. Nesse sentido, têm destaque a arquitetura de traços germânicos, e as festas 

típicas, como a festa das flores, o que se justifica pelo fato da cidade receber o adjetivo de cidade das flores, dos 
 príncipes e das bicicletas e o festival de dança de Joinville, que acontece a 35 anos.

Os imigrantes haitianos começaram a migrar após o terremoto que destruiu o Haiti no ano de 2010. 

Conforme relatório do MTE (Ministério do Trabalho Emprego), o terremoto não foi o causador apenas da 

destruição dos municípios, morte das pessoas, atingiu também a infraestrutura econômica e social do país. No 

mesmo ano o país ainda passou por um surto de cólera resultando na morte de 8.000 mil pessoas. Em 2012, foi 

surpreendido por dois furacões, Issac e Sandy, este resultou no impacto direto na produção agrícola do país, a qual 
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era uma fonte importante de recursos econômicos. (BRASIL, 2014, p.14)

Esse conjunto de situações e as condições que o país ficou impulsionou a imigração para outros países, em 

busca de melhores condições de vida para si e para os familiares que deixaram no Haiti. O Brasil foi um dos 

destinos e entre tantos haitianos que chegaram aqui e foram migrando para os lugares onde poderiam encontrar 

trabalho, optamos por trabalhar com aqueles que foram para Joinville S/C. 

Alguns imigrantes haitianos quando chegaram obtiveram sucesso na procura de uma colocação no mercado 

de trabalho. Mas na mesma época em que relatamos as entrevistas publicadas pelo G1 de êxito no mercado de 

trabalho, também existiam imigrantes com dificuldades para conseguirem uma ocupação profissional nas 

empresas de Joinville, isso também ocorreu em outras cidades não só de Santa Catarina, mas também de outros 

estados. 

Eu tenho um amigo que falou comigo por telefone para perguntar se a situação do Brasil tinha 

melhorado. Melhorou. Mas eu digo que a crise ainda está aqui. É necessário deixar o momento 

passar. Eu faço oração para trazer bênçãos sobre o Brasil. (G1. Globo, 01/05/2015, entrevistado 

Micius)

Lá não estava muito ruim para mim. Eu ganhava bem, tanto que paguei minha passagem. Uma 

grande parte dos haitianos vem para procurar trabalho, mas eu tinha uma vida boa lá. O que me 

motivou a vir foi a boa oferta, eu esperava oportunidades melhores aqui, principalmente em 

avançar nos estudos. (REVISTA EXAME, em 30/01/2016, entrevistado Bladimy)

Argumenta-se que os haitianos vieram para o Brasil por este ser um país de oportunidades. Os haitianos 

chegaram e logo se colocavam, juntando dinheiro e até estimulando outros a virem para o Brasil. Na fala de Micius, 

percebemos um haitiano mais cauteloso com a situação do Brasil, quem sabe depois de ficar um tempo aqui 

percebeu que nem tudo é tão maravilhoso como é visto de fora. Viver longe da família, do grupo social a que estão 

acostumados, longe da cultura, encontrar outra cultura que inevitavelmente acaba gerando conflitos nos seus 

sentimentos, valores. A realidade encontrada no Brasil e nas cidades que estabeleceram-se, passou a mudar o 

desejo de alguns haitianos em permanecer no Brasil. Entre eles encontramos imigrantes em especial as mulheres 

que não conseguem uma colocação de trabalho, e estas longe dos filhos, de toda a família, já idealizam novos 

sonhos de que se não encontrarem um trabalho que possam manter-se e buscar os que ficaram, pensam em 

conseguir, pelo menos, o valor das passagens para voltar. 

Quando nos referimos ao processo de imigração, como conceito, estamos pensando na mobilidade espacial 

dos sujeitos – cerne desse processo –, e em suas causas, sem dúvida, mas, sobretudo, nas formas e efeitos que 

produzem nos sujeitos envolvidos. Este artigo não prescinde da questão do trabalho porque o imigrante aqui 

analisado tem, efetivamente, nas causas do seu deslocamento, a busca por melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida. No entanto, partimos do princípio de que o imigrante pode e deve ser interpretado sob duas 

dimensões de análise: a objetiva e a subjetiva, considerando-as intrinsecamente relacionadas.

Segundo Barbosa (2010):

o paradigma objetivo inscreve os deslocamentos como fator estrutural, já que para muitas 
análises é o processo de acumulação do capital com consequente possibilidade de melhorias 
sociais o grande propulsor dos fluxos migratórios. Por outro lado, pelo panorama subjetivo, as 
circunstâncias deflagradoras do movimento não estão circunscritas às motivações econômicas – 
há motivos outros que dizem respeito à trajetória pessoal e o modo de articulação do migrante 
com o movimento do mundo e dos lugares (BECKER, 1997; FERREIRA, 2007). Na 
perspectiva subjetiva, o imigrante não é tão somente uma “mão-de-obra” barata. É um indivíduo 
em “suspensão” cuja identidade e identificação estão postas em dualidade com a identidade e 
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identificação próprias do grupo onde se encontra, embora não esteja, necessariamente, inserido 
no grupo (BARBOSA, 2010, p. 19)

 

Barbosa (2010) ainda chama a atenção para o grande desafio do imigrante, estrangeiro ou refugiado em 

relação à “superação das diferenças culturais encontradas no país de acolhimento” (2010, p. 19). Apoiada em 

Mamman e Richards (1996), a autora defende que “as experiências interculturais nestes casos, começam no 

encontro com o 'outro' e evoluem para o encontro com o 'eu'” (BARBOSA, 2010, p. 19). Buscando considerar a 

subjetividade do imigrante e apoiada em Castells (2002), ela afirma, ainda, que “estudos referentes ao ajustamento 

e inserção de imigrantes em outras comunidades tendem a focalizar os aspectos culturais desses sujeitos e a 

construção/reconstrução de sua nova identidade – processo imprescindível à socialização” (CASTELLS apud 

BARBOSA, 2010, p. 19)

Na condição de imigrante, é necessária uma adaptação à nova cultura, construindo ao longo do processo, 

outra forma de ver o mundo, a partir de uma gama de conhecimentos novos adquiridos durante o convívio com o 

outro, com o diferente. Quando acontece a migração, para aquele que migra é necessário sentir-se inserido no 

novo grupo, acolhido. No entanto, o que muitas vezes acontece é o estabelecimento desse novo que chega como 

outsider. 

Quando Elias e Scotson (2000), perceberam o que era necessário para um indivíduo ser considerado um 

outsiders, não elaboram um conceito, porém, delinearam situações que mais tarde contribuíram para a definição 

do que é um outsiders, ou seja, é aquele que vive a marginalização, ou seja, diz respeito a uma posição social inferior 

ao grupo estabelecido em uma determinada sociedade. Ficando sempre à margem do grupo já existente, não 

participa do mesmo status, não compartilha os mesmos códigos sociais, logo, não dita as normas que devem reger 

a sociedade e isso, independentemente de sua classe social. Situações corriqueiras que foram identificando ao 

longo do processo de pesquisa.

Entendemos esse conceito, a partir Becker (2008) que com base em Elias e Scotson (2000), o qual ao realizar 

uma pesquisa na cidade de Winston Parva, na Alemanha, começou a delinear indícios para o conceito de Outsider. 

Becker (2008) quando abordou “Outsiders estudos da sociologia do desvio”, considerou para elaborar o conceito 

de outsiders que:

todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em algumas 
circunstancias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de comportamento a elas 
apropriados, especificando algumas ações como “certas” e proibindo outras como “erradas”. 
Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um 
tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo 
grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider. (BECKER, 2008, p. 15)

 

 Todavia, Becker (2008, p.15), chama a atenção para o fato de que quando a pessoa é rotulada por ter uma 

opinião diferente as regras, questões impostas pelo grupo, esta pode pensar justamente o contrário e ver o grupo 

social que impõe as regras como o Outsiders da situação. Isso ocorre segundo ele quando a pessoa não aceita as 

regras impostas e que pelas quais está sendo julgado e pode considerar aquele que o julga incompetentes e 

incapazes legitimamente de avaliar a questão. Surgindo aí então um segundo significado do termo: aquele que 

infringe a regra pode pensar que seus juízes são outsiders.

Aliás, esse é um conceito que extrapola os limites da classe social. Os costumes, a cultura, a forma de viver, a 

própria classe social, a etnia, a religião podem ser justificativas para a produção de um lugar que vem associado ao 

sentimento de superioridade ou inferioridade. De modo geral, a produção de grupos estabelecidos e outsiders 
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reflete a forma como o indivíduo e alguns grupos percebem e julgam o mundo, a si mesmo e o outro, que lhe é 

estranho.

Expostos a novas culturas, costumes/hábitos, etnias, religiões mesmo que inconscientemente aprendemos 

algo novo e o introduzimos no nosso cotidiano. Isso muitas vezes acaba gerando o que alguns autores como 

Canclini (2011) chamam de hibridismo cultural. Mas esse é um processo que leva tempo para sedimentar e não ocorre 

de forma consciente e intencional. É uma construção que se dá pela prática, em um processo de longa duração. 

Não é, portanto, o que temos em Joinville com os haitianos, por ser um processo migratório recente e para que o 

hibridismo cultural ocorra é necessário uma temporalidade maior.

Mesmo sendo uma cidade marcadamente de cultura alemã e formada por imigrantes de diversas etnias, 

como também de migrantes de outros estados do Brasil, assim como outras cidades do estado de Santa Catarina, 

podemos pensar que a abertura para a entrada de imigrantes, pouco a pouco vem transformando a cidade, 

levando-a a viver uma situação de multiculturalidade. É preciso compreender, no entanto, que apesar do potencial 

crescimento humano que isso pode proporcionar a todos os envolvidos com essa experiência, a multiculturalidade 

não significa, necessariamente, um imbricamento entre as culturas.

A situação de multiculturalidade não implica necessariamente a existência de contatos e 
interações significativas entre as culturas copresentes, que podem coexistir no mesmo território 
ou em territórios contíguos em mera posição de face-a-face. Mas tende a evoluir para interfaces 
ora colaborativos, ora conflituais, ora de ambas as espécies, como sabemos pela experiência 
histórica, à escala local, da vivência social das grandes metrópoles (MENDES, 2010, p. 32)

A sociedade de Joinville ainda não parece compartilhar os códigos desse novo sujeito social, na mesma 

medida. Ao contrário, o movimento é de inserção desse sujeito no grupo estabelecido, incorporando os seus 

códigos culturais. Sem dúvida, esse processo jamais se constitui como uma via de mão única. Entendemos que o 

imigrante incluir-se na nova sociedade fazendo parte da mesma, é que ele demonstre interesse de aprender com 

ela, estar aberto às normas de convívio dos grupos ali estabelecidos, que apresentam a simbologia do “poder”, 

como forma de destacarem-se dos grupos minoritários. 

Geralmente os imigrantes se organizam em grupos menores, ficam à margem dessa sociedade, por não 

dominarem os códigos e não apresentarem nenhum tipo de capital simbólico para ter peso nas relações 

constituídas. Isso resulta na formação de novos grupos ou novos bairros, vilas onde os pertencentes identificam-

se pela sua condição econômica e social e cultural, aumentando o seu isolamento social e cultural. 

Integração social e cultural, a mulher e a igreja como fio condutor no 
acolhimento aos imigrantes

A participação da mulher na sociedade através de suas ideias, intervenções e mediações sócio-culturais, tem 

se destacado e recebido uma visibilidade muito maior do que tinha alguns anos atrás. O empoderamento da 

mulher mostrou-lhe que é possível mostrar os seus feitos ao longo dos anos e trazer a tona o que antes era 

considerado oculto pela sociedade. A mulher tem se mostrado na condição de protagonista o que não é nenhuma 

novidade, como já vimos, neste contexto a mulher vem avançando para mostrar a muitos modos pelos quais as 

mulheres marcaram presença em diferentes tempos e espaços.

Para Perrot (1988), 
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a pesquisa feminista recente por vezes contribui para essa reavaliação do poder das mulheres. Em 
sua vontade de superar o discurso miserabilista da opressão, de subverter o ponto de vista da 
dominação, ela procurou mostrar a presença, a ação das mulheres, a plenitude dos seus papéis, e 
mesmo a coerência de sua “cultura” e a existência de seus poderes.  (PERROT, 1988, p. 169-170)

Dados do Portal Brasil (2017), “desde o final do Século XIX as mulheres mobilizaram-se no Brasil e no 

mundo na luta pelos direitos civis, políticos e sociais.” O movimento feminista passa por três grandes momentos: 

primeiro foi motivado pelas reivindicações por direitos democráticos como direito ao voto, divórcio, educação e 

trabalho no fim do século XIX. Segundo momento aconteceu no fim da década de 1960, sendo marcado pela 

liberação sexual(impulsionada pelo aumento dos contraceptivos). E o terceiro momento iniciou no fim dos anos 

70 com a luta de caráter sindical. (PORTAL BRASIL, 2017)

 A repercussão do movimento passou dos movimentos sociais para as pesquisas acadêmicas, como vemos:

Esse movimento social repercutiu nas pesquisas acadêmicas, sobretudo no campo das ciências 
sociais e humanas. A história não ficou à parte: o sexismo, imperante na historiografia de até 
meados do século XX, foi aos poucos sendo substituído pela exigência de fazer história levando 
em conta homens e mulheres. A história da educação aceitou essa constatação e esse desafio. 
(GALVÃO; LOPES, 2010, p. 52)

Para a história da educação Galvão e Lopes (2010), destacam que não foi uma tarefa tão fácil, era muito mais 

do que realizar a integração da história como um campo do saber sexuado, era necessário a conscientização de 

todos os profissionais da educação como também psicólogos, sociólogos, filósofos percebessem que o mundo é 

habitado e pertence a homens e mulheres. Essa mudança de paradigma com relação a história das mulheres, nos 

remete a perceber no processo de imigração a importância do papel da mulher na acolhida dos imigrantes. Hoje, 

ela atua através dos conhecimentos, costumes adquiridos em sua formação para atender as necessidades da 

comunidade onde atua. Desse modo, seu protagonismo é ainda maior no que tange à reprodução da cultura nos 

moldes socialmente estabelecidos. 

Considerando esse quadro mais ampliado e atentando para o lugar dessa pesquisa – a cidade de Joinville/SC 

– as mulheres ganharam relevo ao observarmos a questão do acolhimento dos imigrantes. Alinhadas a trabalhos 

voluntários, muitas vezes ligadas às Igrejas locais, elas vão fazendo a mediação cultural necessária ao processo de 

inserção social. Esse trabalho realizado por elas ganha relevância nessa pesquisa por duas razões: a primeira diz 

respeito a ser uma das formas como a sociedade civil se organiza na recepção desses imigrantes; a segunda está 

relacionada aos caminhos pelos quais as mulheres vão conquistando um espaço social que lhe é próprio e, por 

meio dele, acabam por intervir de forma direta na organização da sociedade e, com isso, podemos dizer, junto com 

Perrot (2007), que elas foram atuantes como agentes sociais de sua própria história. 

Na comunidade a qual realizou-se a pesquisa entrevistamos uma mulher que atua no trabalho de 

acolhimento dos imigrantes haitianos. Esse trabalho é voluntário, ela não está ligada diretamente a essa atividade a 

alguma instituição religiosa ou local. Mas a força da experiência vivida nas CEBs quando da sua formação com a 

família, introjetou um habitus voltado para o cuidado, para o suporte, para o trabalho com o outro em condição 

menos favorável. Esses valores forjados na experiência religiosa extrapolam os muros da Igreja e a fazem presente 

nas ações cotidianas de cada uma dessas mulheres leigas que atuam em nome da fé cristã. Buscamos, com isso, 

vestígios da cultura que está por detrás desta formação e que nos dias atuais, permanece intacta na formação da 

“acolhedora”. Nesse ponto percebemos que a religião perpassa em algum momento pelos ambientes educacionais 

formais ou não formais, como no ambiente familiar, na convivência com a comunidade, nos trabalhos voluntários 
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que algumas pessoas da comunidade realizam com relação ao acolhimento dos imigrantes. 

A formação religiosa, quando feita de forma eficaz, tem efeitos de longa duração. A exemplo disso, citamos 

a experiência das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), como um espaço formativo da religião católica que 

alcança, cujos efeitos alcançam os haitianos hoje, em Joinville. Conforme Barbosa (2007), essas comunidades 

foram parte de uma experiência pastoral nas décadas de 1970 e 1980 que iniciou a possibilidade de participação, 

aberta aos leigos, dentro da estrutura rígida da Igreja. Barbosa, diz que as CEBs inicialmente foram formadas 

como grupos de fiéis, que se reuniam para fazer estudos bíblicos e orações. Prática possível e realizada somente 

após autorização concedida pelas diretrizes do Concílio Vaticano II. Essas comunidades foram o início da 

descentralização da estrutura da Igreja. 

Para Betto (1985, p.7), elas são pequenos grupos que se organizam em torno da paróquia (urbana) ou da 

capela (rural), sendo formados por iniciativa de leigos, padres ou bispos. São comunidades, porque reúnem 

pessoas que têm a mesma fé, pertencem a mesma igreja e moram na mesma comunidade. As pessoas que 

participam do grupo vivem em comum - união em torno de seus problemas de sobrevivência e moradia, lutas por 

melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. 

Segundo Betto (1985), elas são eclesiais, porque congregadas na Igreja, como núcleos básicos de 

comunidade de fé. E são de base, porque integradas por pessoas que trabalham com a mesma classe popular de 

formação, tais como as donas-de-casa, operários, subempregados, aposentados, jovens e empregados dos setores 

de serviços, na periferia urbana; na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros e outros.

A participação da igreja no processo de acolhimento, destacamos através da formação nas comunidades 

eclesiais de base, que voltando para a formação da acolhedora, detectamos que para ela passa despercebido que o 

trabalho que desenvolve atualmente vem da sua formação que teve início dentro do convívio familiar, a qual lhe 

passou os hábitos, costumes, crenças religiosas e a participação de atividades de âmbito religioso e cultural na 

comunidade em que vivia. Conforme Betto (1985), ' as comunidades eclesiais de base se orientam pelo método ver 

– julgar – agir'.

O método não funciona de modo linear, como se cada momento estivesse separado do outro ou 
em sequências estanques que provocariam, na sucessão de reuniões, uma espécie de eterno 
retorno ao ver - julgar- agir. O método funciona, na prática, de modo dialético. O ver já traz no 
seu bojo elementos para o julgar e exigências para o agir. Cada momento se inter-relaciona com 
os demais. A avaliação de agir nas reuniões seguintes não é um recomeçar tudo de novo, mas a 
continuidade da ação, retomada sob a consciência crítica de suas falhas e erros e de suas 
implicações pastorais (teológicas, bíblicas e políticas no sentido amplo).(BETTO, 1985, p.10)

 

Entendemos como um método que leva o participante de formação a participar ativamente dos problemas 

sociais, onde estes após os atos religiosos que realizam durante o encontro, tem o espaço para então colocar os 

problemas e as dificuldades, que são analisadas e juntos com os demais fazem um planejamento para então 

resolver a situação. Parece simples uma formação pelo ver-julgar-agir, porém acreditamos que foi essa formação 

que fez com que a 'acolhedora' não ficasse inerte desde os primeiros contatos com os imigrantes haitianos.

O grupo de mulheres haitianas entrevistadas possuem religiões diferentes, mas todas vão na igreja para além 

de serem acolhidas, fazendo parte da igreja elas tem mais oportunidades de construir laços de relacionamento com 

outras pessoas, com brasileiros e haitianos que também estão ligados a igreja, seja por questões de crença ou de 

oportunidades que possam ter quando se faz parte de grupos. Segundo Silva (1995 apud Barbosa, 2015), a religião 

pode se tornar, no cenário migratório, uma instância que organiza comportamentos e produz identidades. 

Barbosa (2015), “a religião representa um capital social partilhado pelos imigrantes haitianos, pois contribuiu para 
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a consolidação da inserção social dos mesmos, sendo uma importante rede de apoio”. 

O conceito de capital social, segundo Bourdieu, pode ser entendido como um conjunto de recursos atuais 

ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede de interconhecimento e inter-reconhecimento ou, em outros 

termos, à pertença a um grupo, como um conjunto de agentes não somente dotados de propriedades comuns 

“[…] mas também unidos por laços permanente e úteis.” (BOURDIEU, 1980, p. 2)

O fato é que os imigrantes haitianos encontram um espaço de socialização e inserção social através dessas 

igrejas. Nesse sentido, podemos dizer que a religião (tanto do ponto de vista institucionalizado quanto do ponto de 

vista do assistencialismo, este como desdobramento da formação moral) e a educação, tanto a formal (quando esta 

acontece nos cursos) e a informal (que se dá nesses espaços de sociabilidade e aprendizagem como os promovidos 

pela acolhedora) acabam por se constituir como fios condutores nesse processo de integração que os haitianos 

estão vivendo. Nesse cenário, as mulheres, pela via dos trabalhos comunitários e assistenciais, continuam sendo 

presenças marcantes na organização da sociedade.

Veredas da vida, esboços de sonhos e memórias das haitianas

As histórias de vida estão diretamente relacionadas com as memórias dessas mulheres. Mas, não 

podemos desconsiderar uma possível censura da parte do marido, sempre presente, e à autocensura derivada 

do questionamento sobre o que falar para um desconhecido em terra estranha? O que é seguro falar? O que 

não me compromete? Esse emaranhado de dúvidas, inseguranças e medos, certamente deram o tom de suas 

falas. Todavia, as histórias contadas, ainda que sejam tímidas, permitem perceber rastros de vidas e de sonhos 

de um grupo que vive cotidianamente entre os brasileiros e, ao mesmo tempo, tão distante.

 Segundo Guérios, 
o método de histórias de vida pode oferecer, se levado a cabo com consistência, um bom locus de 
trabalho em prol desta tarefa. Ao tomar por foco de estudo a trajetória de uma pessoa nos 
ambientes sociais de que participa, ao oferecer a oportunidade de questionar como cada sujeito 
vive ligado a redes de interdependência (Elias 1994) que se estendem além de seu pertencimento 
social imediato, estes estudos deparam-se frontalmente com a questão da relação entre o 
individual e o social, entre o pequeno e o grande, entre a parte e o todo. (GUÉRIOS, 2012, p. 14)

Desse modo, as falas dessas mulheres se apresentam para nós como indícios, pistas que nos permitem 

avançar no sentido de sua compreensão, que traduzem aspectos de uma identidade forjada em um passado 

distante e um presente ainda incerto. Solicitamos que as entrevistadas nos contassem como mulheres haitianas a 

trajetória para chegar até aqui. 

Bem, antes a vida mas era melhor um pouquinho no meu país e agora no meu país um bom lugar, 
agora como o governo de meu país não é bom, aqui no Brasil é melhor que no meu país. 
(Entrevistada Lia, 2016)

Para Delgado (2003), 

o tempo é um movimento de múltiplas faces, características e ritmos, que inserido a vida humana, 
implica em durações, rupturas, convenções, representações coletivas, simultaneidades, 
continuidades, descontinuidades e sensações (a demora, a lentidão a rapidez). […] orienta 
perspectivas e visões sobre o passado, avaliações sobre o presente e projeções sobre o futuro. 
(DELGADO, 2003, p. 10)

O tempo que proporciona ao ser humano as lembranças que vem a tona através das memórias dos fatos que 

presenciaram. O Haiti está guardado na sua memória como um lugar bom para viver, porém, considera que o 
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Brasil é melhor. Para ela, a memória guardou o que lhe remete a lembranças boas do passado, mesmo sabendo da 

atual situação em que o seu país está, ela mantêm a lembrança de que lá é possível viver bem. Mas, o fato de ter 

saído das suas origens, não faz com o que ficou para trás não tenha mais valor na sua vida. Sua fala, no entanto, se 

reveste de uma “luz explicativa”, que reforça, talvez para si mesma, que “aqui é melhor” porque corresponde a sua 

realidade atual.

Deixei minha família, três filhos, pai, mãe, irmão e irmã. Idade um 18 anos, uma menina 16 e um 
menino de 11 anos. Sim eu quero trazer, por enquanto Não posso trazer porque não trabalho. 
(Entrevistada Lia, 2016)

Eu tenho sete irmãos. Esse é a mãe. Como dizer. Esse é filho, filho mãe e outro do pai, é. Pai outra 
mulher tem sete filhos. Sim, sim sete e sete, quatorze. (Entrevistada Lande, 2016)

Conto família Haiti, muito bem, porque toda família na casa. Amanhã uma filha vem, ela tem 
nome Soraia. Mulher na Haiti, esposo em outro país. (entrevistada Lise, 2016)

A família é um laço muito importante na vida de qualquer indivíduo, as haitianas não são diferentes. 

Demonstram na entrevista laços fortes com a família, com os parentes que permaneceram no Haiti e, hoje, são 

responsáveis por parte da sobrevivência destes no país de origem. Lia e Lise têm filhos que ficaram no Haiti, ambas 

querem trazê-los para morar aqui no Brasil.

No que tange à educação, suas falas não deixam claro a experiência que viveram no Haiti. Algumas não sabe 

mesmo explicar como funciona a escola em seu país. Outras parecem não ter passado por ela, embora falem mais 

de uma língua.

Barbosa (2015, p. 170) relata que “nos anos vividos no Haiti, observei a educação do país e seu enfoque 

'conteudista'”, oferece, ao mesmo tempo, uma formação ampla, principalmente na parte das linguagens”. Desta 

forma é possível compreender porque os imigrantes haitianos têm facilidade para aprender novos idiomas, além 

dos que já trazem na sua formação. 

Já no cotidiano escolar do Brasil, nas escolas públicas, os alunos têm acesso ou à língua espanhola ou então à 

língua inglesa. É oferecido um conteúdo básico de aprendizagem, muitos de nossos estudantes saem do ensino 

com uma formação em língua estrangeira muito restrita. Ainda em seu relato, Barbosa (2015, p. 170) continua “o 

estudante haitiano é introduzido no estudo de idiomas estrangeiros desde o Ensino Básico, no segundo ciclo e no 

secundário.

A educação dos filhos aqui no Brasil para os haitianos ainda é algo em formação. Como percebemos nas 

entrevistas os haitianos que migraram não estão em uma situação de acomodação completa, ou seja, estão em um 

processo de construção da nova vida, não demonstram uma inserção social digna e que lhes proporcione uma 

opinião bem estabelecida no que se refere ao tipo de educação que seus filhos irão ter aqui no Brasil. 

A língua é um fator importante na comunicação entre as pessoas, principalmente para o imigrante que 

chega e precisa adaptar-se a nova realidade, precisa aprender a comunicar-se com os demais para conseguir um 

lugar para morar, um bom emprego e criar laços de relacionamentos.

Fazendo um jogo de palavras, poderíamos dizer que, inicialmente, a língua materna falada no 
novo país poderá ser alvo de sentimentos hostis ou de acolhimento, ou seja, poderá ser sentida 
como “má” ou “terna”, dependendo da facilidade com que o imigrante possa falar e ser 
entendido pelo outro. (PEREIRA, 2014, p. 261)

Continuando com Pereira (2014), a língua pode ser um motivo de inclusão ou exclusão do imigrante na 
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inserção social do novo lugar. Muitos deles apresentam dificuldades para aprender o novo idioma, mesmo com a 

necessidade como principal estímulo. Com base em Elias (2000), podemos inferir que a língua pode ser um 

obstáculo que dificulta inserção de alguns migrantes na sociedade brasileira, para ele:

Quando os recém-chegados, são da mesma “raça”, mas têm línguas e tradições nacionais 
diferentes, os problemas com eles e os antigos moradores se confrontam são classificados como 
problemas das “minorias étnicas”. Quando eles não são de “raça” nem “grupo étnico” 
diferentes, mas apenas de outra “classe social”, os problemas da mobilidade social são discutidos 
como “problemas de classe” e, não raro, como problemas de “mobilidade social”, num sentido 
mais estrito da expressão. (ELIAS, 2000, p.174)

No caso dos imigrantes haitianos como Elias nos traz com relação a grupos de imigrantes com a mesma 

raça, mesma língua e com tradições diferentes, é considerado como um problema das minorias étnicas, na 

realidade de hoje também. Nossos imigrantes têm a mesma raça, possuem uma diversidade de comunicação, onde 

existem os que falam somente a língua nativa, como os poliglotas que trazem uma facilidade de comunicação por 

conhecerem mais de um idioma, assim, conseguindo destacar-se dentro da comunidade em que estão vivendo, 

como também, conseguindo melhores colocações de trabalho. Já com relação às tradições deveríamos realizar 

uma pesquisa mais específica para sabermos se estes trazem tradições diferentes, por morarem em diferentes 

regiões do Haiti.

O mundo da vida cotidiana, sem dúvida em si mesmo um produto cultural, uma vez que é 
enquadrado em termos das concepções simbólicas do “fato obstinado” passado de geração a 
geração, é a cena estabelecida e o objeto dado de nossas ações. (GEERTZ, 2008, p. 81)

A cultura como Clifford conceitua é resultado das ações do cotidiano que tornam-se um produto cultural, 

que é passado de geração em geração. Para ele, a cultura é uma construção realizada pelos homens através das 

ações do cotidiano. Desta forma, os conflitos sociais estão presentes durante o processo de construção da cultura 

e da apropriação, vivenciados pelos grupos que fazem parte do processo. Assim, entendemos cultura como o 

conjunto de várias ações, costumes de um povo, de uma etnia. Para os imigrantes entrevistados ao falar de cultura, 

as que traziam como costumes que passariam para os seus filhos ou preservá-las, mesmo morando em um país 

com enorme diversidade cultural. Cada pessoa traz um conceito de cultura diferente do outro, entendemos que é o 

resultado das diferentes atividades culturais que foram expostos no decorrer da vida. 

A cultura está em todos os lugares que vivemos e, a diversidade permite uma construção de mundo mais 

ampliada sobre práticas do cotidiano, alimentação, costumes, saberes trazidos pelos antepassados com relação a 

valorização da família, as crenças, entre outras coisas. Para Lia, a cultura do seu país é igual a daqui. Tentando 

explicar o que é cultura, nos trouxe como exemplo o carnaval, uma forma de expressão cultural no nosso país, que 

compara com uma festa sua tentando aproximar as duas culturas: “Lá, existe um povo que também faz carnaval”. 

Entendemos tal exemplo como um esforço de aproximação das características do povo haitiano, que também é 

muito alegre e comemora suas festas com festas, regadas a música e dança.

É possível que em outro momento e circunstância, as memórias reveladas traduzam outras representações 

do passado, da vida no Haiti, da chegada ao Brasil e da experiência da imigração. Ou porque os próprios olhares 

mudam ou porque em determinados momentos não foi possível discutir certas questões que, em outro cenário 

podem encontrar solo mais favorável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A imigração é um processo que fez parte da história do Brasil e do mundo, vimos que desde a sociedade 

primitiva ela já ocorria. Com a abertura do país para receber imigrantes a tendência é que a cada dia aumente mais o 

número de estrangeiros em nosso país. Mesmo que para muitos que já vieram encontraram dificuldades no 

processo de acomodação, pela falta de oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Dificuldades pelo fato 

de não falarem a língua materna. Outros virão e, com certeza, quando aqui chegarem também trazem na bagagem 

de viagem os sonhos de uma vida melhor, de uma vida digna.

As mulheres haitianas no processo de imigração em Joinville/SC apresentam uma dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho. As que não têm escolaridade encontram muita dificuldade para inserirem-se no mercado 

de trabalho, por não serem consideradas aptos para realizar determinadas tarefas que exigem um grau mínimo de 

escolaridade. Além disso, muitos não trazem os documentos que comprovam o nível de escolaridade e, por isso, 

não conseguem dar continuidade ao seu processo de escolarização, com as equivalências necessárias, a partir de 

onde pararam. 

Além da falta de oportunidades os imigrantes encontram dificuldades durante o processo de acomodação 

aqui em Joinville. Percebemos que mesmo entre eles não existe ainda uma união no sentido mais amplo da palavra, 

onde estes poderiam criar laços de solidariedade e com isso tornarem o processo de integração mais fácil para 

todos. Como também Joinville mesmo sendo uma cidade formada por imigrantes, apresenta uma característica 

que existe em outros lugares de Santa Catarina e no Brasil. Aqui as pessoas são discriminadas pela cor da pele, pela 

raça. Uma discriminação que não apresenta-se claramente, porém, acontece nos bastidores das organizações, nas 

comunidades. 

O governo deveria investir em capacitação para o imigrante independente da origem. Se criassem um 

projeto de acolhimento, capacitação, estes não seriam explorados pelos donos de empresa que mesmo sabendo 

que o empregado imigrante não fala português. Os contratos são redigidos em uma língua diferente daquela que 

falam, nem ao menos utilizam um intérprete para realizar a tradução e explicação de como será o trabalho. 

A igreja tem sido o fio condutor no acolhimento dos imigrantes, atua através do trabalho das mulheres leigas 

que realizam atividades de inserção cultural dos imigrantes. Esta atividade vai além de prestar orientações para os 

imigrantes. É na igreja que os imigrantes encontram espaço para a socialização, neste espaço tem a oportunidade 

de criar laços de relacionamentos. A mulher nesse processo de imigração tem se destacado através dos trabalhos 

dedicados ao acolhimento dos imigrantes. Sendo ela a motivação para que outras pessoas percebam a importância 

de acolher os estrangeiros. Uma tarefa que vai muito mais além do acolher os imigrantes. O acolhedor percebe-se 

envolvido em outras atividades da comunidade como por exemplo a busca de oportunidades para os estrangeiros, 

realizando contatos com as instituições e com a própria paróquia na busca de soluções diárias para todos. 

O imigrante não sai do seu país com o objetivo de buscar somente melhores salários e melhor condição de 

vida, ele traz consigo outras questões que podem ser estudadas que vão muito além das questões reducionistas 

sobre o tema. Entre estas questões sabemos que cada imigrante traz uma trajetória de vida que nela podem estar 

também os motivos da sua migração, da busca de um novo espaço para poder viver, onde possa também 

contribuir com o novo lugar e com o grupo ao qual fará parte.

A imigração é um movimento que acontece no mundo desde os tempos primitivos e já tem raízes históricas 

fortalecidas. É um processo que ocorre o tempo todo no mundo onde as pessoas buscam um novo lugar para 

poderem viver com um mínimo de dignidade humana, onde seus direitos sejam respeitados como pessoas. As 

razões para a migração podem não ser somente as do passado, elas ao longo do tempo adquiriram novas funções 
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para ocorrer este movimento, porém, é necessário que os países onde estas pessoas migram estejam atualizados 

com suas leis sobre imigração, estejam preparados para recebê-los. É necessário também que o povo do novo país 

saiba a importância de acolher estes novos indivíduos, que não vem apenas para trabalhar, eles chegam também 

para agregar e contribuir com o sociocultural do país, fazendo assim, com o passar do tempo que passe por 

transformações e a cultura sejam agregados novos valores.

Enfim, as mulheres imigrantes haitianas através das suas memórias contribuem para a escrita de uma 

identidade cultural a qual fazem parte no momento. Elas sem perceber mantêm vivas as suas raízes quando em 

pequenas atitudes como procurar o ambiente religioso como meio para a inserção social, o encontro de outros 

relacionamentos interpessoais que possam contribuir para que a acomodação no novo país não seja tão dolorosa 

como algumas lembranças do passado e sim para que possam ser redesenhadas conforme o grupo social ao qual 

estão inseridas. Fazendo com que a memória com o passar do tempo e com os novos códigos que vão sendo 

inseridos na personalidade de cada uma, vão desenhando uma nova história com uma perspectiva de vida melhor e 

mais feliz.
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RESUMO

O leitor coautor cria, acrescenta e modica os aspectos midiáticos. Essa nova 
conguração altera a maneira de produzir, distribuir e consumir a informação. O papel do 
leitor de meios de comunicação vem se alterando na cibercultura. Para analisar conceitos 
de notícia na atualidade, estão sendo realizadas pesquisas bibliográcas e documentais 
para dar um aporte sobre os conceitos de notícia e como se caracteriza os veículos de 
comunicação, e netnográcas com a pesquisa sobre casos que acontecem na rede para 
então identicar as mudanças pela qual a mídia, com a inuência direta do leitor, passa.  
Os resultados preliminares apontam que os meios se beneciam como a colaboração do 
espectador/coautor, como é o caso especíco que estamos estudando: uma emissora 
local de Cuiabá solicita aos telespectadores que enviem sua colaboração através do 
aplicativo Bem na Hora, postando conteúdos que tragam um fato recente. O envio se 
caracteriza como interatividade, vez que interfere, modica e contribui para com a pauta. 
Os resultados apontam para a construção coletiva de conteúdo.

Palavras-chave: Jornalismo colaborativo. Notícia. Coautor. 

ABSTRACT

The coauthor reader creates, adds and modies the media aspects. This new conguration 
changes the way you produce, distribute, and consume information. The role of the media 
reader is changing in cyberculture. In order to analyze current news concepts, bibliographic 
and documentary research is being carried out to give a contribution on the concepts of 
news and how the communication and netnographic vehicles are characterized by the 
research on cases that happen in the network to identify the changes by the which the 
media, with the direct inuence of the reader, passes. Preliminary results indicate that the 
media benet from the collaboration of the viewer / co-author, as is the specic case we are 
studying: a local broadcaster in Cuiabá asks viewers to send their collaboration through the 
Bem na Hora application, posting content that brings a recent fact. Sending is 
characterized as interactivity, since it interferes, modies and contributes to the agenda. The 
results point to the collective construction of content.

Keywords: Collaborative journalism. News. Co-author.

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

ISSN: 2176-5804 - Vol. 22 - N. 1 - DEZ/2017

22

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

www.ufmt.br/ndihr/revista



INTRODUÇÃO

O foco é cada vez maior no usuário, nas possibilidades que este pode ter nas suas publicações, na 
produção de conteúdo. A web social vai começar o processo de separação entre a web e o modelo 
baseado no papel – razão pela qual chamamos alguns dos sites de páginas [...] Aqueles que não 
estiverem preparados para a linguagem da web, serão engolidos” ... (FERRARI, 2012, P.73/74)

O
uvindo rádio no carro, estranhamos uma fala da locutora que apresenta programa musical numa 

emissora local: “olá, ouvintes, enviem fotos de suas famílias para disponibilizarmos pela rádio”. 

Não seria necessário indagar como que se mostram fotos pelo rádio. No momento histórico em que 

estamos vivendo, imediatamente compreendemos que a rádio que ouvíamos tem suporte na internet, ou seja, 

torna possível produzir diferentes linguagens e suportes midiáticos (PRADO, 2011).
Consideramos relevante, aqui, narrar como o rádio, na década de 1950, em Cuiabá, tinha papel essencial no 

que dizia respeito às informações nacionais. Desde a década de 1930, quando Deodato Gomes Monteiro, o 

boateiro, realizou suas primeiras experiências com as ondas hertzianas em Cuiabá, o rádio foi conquistando dia a 

dia seu espaço na sociedade local. 
A única emissora de rádio à época era A Voz D'Oeste, fundada em 1939, pelo professor Jercy Jacob. Foi por 

ela que muitos cuiabanos receberam a notícia no dia 24 de agosto de 1954 da morte do presidente Getúlio Vargas. 

As autoras Lopez e Lopes (2004) relatam através da recuperação da história oral: “na hora da notícia eu me 

encontrava no cartório do segundo ofício da capital. Eu tava conversando com um amigo, Hélio Cavalcanti 

Garcia, que era o cartorário. E lá no cartório tinha um radiozinho que ficava sempre ligado. Foi quando deu a 

notícia entendeu?” (Afrânio Mota). 
Toda e qualquer informação que a população cuiabana e mato-grossense tinha era através do rádio. Esse 

trabalho todo o rádio prestou, já prestava e 
continuou prestando por muito tempo: a informação. Era o termômetro da cidade, o termômetro do estado 

à época era a rádio 'A Voz D'Oeste'. Chama a atenção o que segue, pois de certa forma, reporta ao “ver” pelo rádio: 

“E aquele pessoal ficou ali dia inteiro, noite inteira aguardando até a saída do corpo do Getúlio Vargas pra São 

Borja né? Do Catete foi embora pra São Borja”.
Como se pode ver, o velório de Getúlio foi acompanhado pelo rádio.
Falando-se de notícias, antes do rádio: "O Themis Mato-grossense" (1839) circulava as quartas-feiras. 

Impresso em papel almaço, destinava-se principalmente a publicação de atos oficiais. Deixou de fazê-lo em 1840. 

De 1840 até 1929, o Estado chegou a possuir cerca de 108 títulos de jornais. 
Com esse perfil encontramos jornais que ainda circulam impressos (e que podem ser consultados também 

em seus sites de notícias): A Gazeta, Diário de Cuiabá, Circuito de Mato Grosso. Assim como os antigos não 

consideravam e nem consideram os atuais os leitores como reconfigurados: permanecem unidirecionais e a 

informação ainda parte do polo da emissão.
 A TV chega a Mato Grosso em 1964. A Rede Mato-grossense nasceu em 25 de dezembro de 1965, com a 

criação da TV Morena em Campo Grande, cidade do então interior do estado de Mato Grosso (ainda não 

dividido) Em 1967, foi inaugurada a TV Centro América na capital Cuiabá, dando início à formação da rede.

Em Cuiabá, a primeira transmissão ocorreu no dia 13 de fevereiro de 1969. Porém a campanha para que se 

instalasse uma retransmissora aqui em Cuiabá teve início em 1964, e foi liderada pela jornalista Antonieta Ries 

Coelho.

 Da mesma forma que o jornal e o rádio da época, a TV matinha o formato narrativo dos jornais.
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Mantendo ainda hoje esses formatos, os jornais que, ainda não assumiram a linguagem hipermidiática e 

hipertextual, continuam a narrar o mundo como no século passado. Isto enseja dizer que é mister compreender 

que habitamos outro espaço e outro tempo, ou seja, a temporalidade e a espacialidade requerem outra cultura de 

emitir/receber, que é a cibercultura: a ligação entre tecnologias que permitem a interatividade e a vida social 

contemporânea, que exige comunicação todos-todos.

O que importa neste texto, mais do que a constatação de que muitos veículos já habitam a convergência de 

mídias, é destacar a importância do deslocamento lugar do ouvinte/leitor/telespectador de interação para a 

interatividade.

Interagir é produzir sentidos. Interatividade refere-se à interferência do leitor (de qualquer mídia ou 

plataforma) para contribuir, modificar, reinventar, distribuir, compartilhar conteúdos. Trata-se de atuar na 

cibercultura. 
A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, 
processos de virtualização, etc.), vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que 
chamaremos de cibercultura. Hoje podemos dizer que uma verdadeira estética do social cresce 
sob nossos olhos, alimentada pelas tecnologias do ciberespaço. (...) as novas tecnologias tornam-
se vetores de novas formas de agregação social. A tese de fundo é que a cibercultura resulta da 
convergência entre a socialidade contemporânea e as novas tecnologias de base microeletrônica. 
(LEMOS, 2010, p. 15-16)

Éramos simples leitores do jornal impresso, telespectadores da TV e ouvintes do rádio. Era possível apenas 

interagir com o conteúdo através de carta do leitor, telefonemas para redação ou participação em auditório. Com a 

internet passamos a ser leitores coautores, produzindo informações, modificando-as e as distribuindo. Ou seja, 

mantemos uma relação de interação/interatividade com a rede.

Ferrari, acompanhando Bairon, enfatiza que “as intermídias e multimídias, desta nova era, detonam o 

modelo linear de informação (emissor-receptor). (FERRARI, 2012, p.30-31). Cabe ressaltar que a nova mídia – 

hipermídia, hipertextualidade – não mais distingue autor/leitor; emissor-telespectador, animador-audiência. 

Todos podemos falar e escutar. O ato de ler e clicar nos possibilita interagir e praticar a interatividade.

É a partir dessas ideias e concepções que nos propomos a estudar como as mídias atuais se portam nas/com 

as/pelas /apesar das tecnologias oferecidas para os meios/veículos. Nossa pesquisa centra-se no caso do 

jornalismo.

Observa-se que, recentemente, veículos, principalmente a TV (vimos que o rádio também), vêm solicitando 

a colaboração dos telespectadores, cujos conteúdo de texto verbal oral ou escrito, de fotos ou vídeos, colaboram 

“Bem na Hora” da programação.

Indagamos se essa forma de atuação influencia o trabalho do jornalista.

Os veículos de comunicação fazem parte da nossa história e as trocas de informações são objetos 

simbólicos que movem a sociedade. A TV, rádio, jornal impresso e, mais recentemente, a internet, são ferramentas 

essenciais para a manutenção social e, da mesma maneira que a sociedade muda, a maneira com que lidamos com 

tais veículos também.

Éramos simples leitores do jornal impresso, telespectadores da TV e ouvintes do rádio. Era possível apenas 

interagir com o conteúdo através de carta do leitor, telefonemas para redação ou participação em auditório. Com a 

internet passamos a ser leitores coautores, produzindo informações, modificando-as e as distribuindo. Ou seja, 

mantemos uma relação de interação/interatividade com a rede.

Segundo Possari (2009, p. 57-58) “a interação é a condição de os dois polos “inter- agirem” para a 
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construção de sentidos. A interatividade diz respeito à ação do receptor que é a de interferir, modificar o que está 

sendo objeto de construção de sentidos/ de conhecimento.” Essa definição vem mostrar que, além de ligar em 

uma programação televisa para escolher um final já pré-programado, a internet possibilita o criar caminhos novos, 

a imprevisibilidade e o hipertexto.

Citando como exemplo a própria informação dita jornalística. A audiência consegue acompanhar uma 

notícia nos veículos tradicionais, mas sem poder alterá-la. Na internet os usuários acompanham a notícia em 

tempo real, podem comentar, discordar, pedir correção, pressionar, replicar a notícia, alterá-la e até mesmo criá-la.

Além da interatividade, podemos dizer que a maneira como as pessoas se comportam com relação à 

informação também mudou com a era digital. Passamos de leitores contemplativos para imersivos em algumas 

décadas (SANTAELLA, 2004). Passamos do folhear de páginas para uma coautoria, nos tornamos leitores 

coautores (POSSARI, 2009). O leitor hoje devaneia no ciberespaço e aproveita das suas múltiplas possibilidades.

Ainda como ponta pé inicial para esta pesquisa, ando indagando: seria a internet uma plataforma que altera a 

maneira como lidamos, inclusive, com a notícia? A notícia é um produto jornalístico, até então, que visa narrar um 

acontecimento de interesse público. Com a internet, estaria esse conceito sendo ampliado, modificado?

Para exemplificar: acontece um atentado terrorista em um prédio, e um dos reféns filma tudo, acompanha 

em tempo real e veicula as informações que ele coletou no local em sua rede social. Isso não poderia ser 

caracterizado como notícia? Afinal é um acontecimento relevante, que está sendo narrado em tempo real através 

de um canal de comunicação de grande alcance.

Outra exemplificação: um determinado veículo insere em seu site uma notícia dando destaque a um 

determinado político. Nos comentários, os usuários começam a criticar, postar contrapontos, discordar nas redes 

sociais. Por pressão e medo de perder a audiência, o veículo veicula outras notícias, agora falando o contraponto do 

que foi veiculado inicialmente. Essa não seria uma maneira de alterar a notícia? De mudar a apuração? De propor 

novas pautas?

Segundo autores como Figueiredo e Saudino (2015) , Ferrari (2014) e Prado (2011) as novas configurações 

comunicacionais alteram a forma de apurar, produzir, distribuir e consumir a informação. Os autores propõe que 

cada vez mais o leitor tem feito parte ativamente de todos os processos de produção, influenciando, inclusive, no 

que chamamos de mídia tradicional e notícia.

É neste novo cenário, que esta pesquisa propõe compreender como se configura a contribuição do leitor na 

construção e divulgação da notícia. O objetivo deste artigo é realizar uma construção da problematização e 

metodologia de uma pesquisa ainda a realizar-se. Estaríamos todos alterando, divulgando e até mesmo criando 

notícias? Estariam os veículos de comunicação sendo levados a mudar suas características para se adequar à 

cibercultura?

O homem moderno do século XXI está mergulhado em notícias. São informações que brotam no rádio, no 

jornal impresso, na revista, na televisão e agora, mais recentemente, nos sites da internet e nas redes sociais.

Logo que os alunos de jornalismo entram na faculdade a primeira pergunta a ser respondida é: o que é 

notícia? A resposta não é tão simples de ser dada, se é que existe uma resposta concreta, já que vários autores 

assumem vertentes diferentes para definir tal produto jornalístico.

Segundo Nilson Lage (1998) a notícia, “do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo 

moderno, como relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante” (LAGE, 1998, p.16). 

Já Pereira Junior considera a notícia como uma forma de conceber a realidade, o que se reflete no modo como a 

sociedade enxerga a si própria (PEREIRA JR, 2000).

Uma possibilidade de embasamento que acreditamos ser simples para os alunos compreenderem o que é 
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notícia é o Manual do Foca, de autoria de Thaïs de Mendonça Jorge (2008). O livro traz definições de vários 

autores e com isso formula sínteses que abarcam tais definições. Lembrando que a autora traz apenas uma síntese 

simplificada de um assunto tão denso quanto à significação de notícia, mas pela simplicidade tem servido de 

contribuição inicial para os alunos.

Segundo Jorge (2008), notícia são informações que relatam acontecimentos que geram interesses pelo novo, 

inusitado, sensacional, misterioso, notório ou proximidade. A notícia contém fatores de atualidade causadores de 

emoção, surpresa e perplexidade. É como a máxima do jornalismo: se um cachorro morde um homem, não é 

notícia, mas se um homem morde um cachorro, aí é notícia.

Notícia é transmissão de experiência, articulação que transporta o fato a quem não presenciou: 
matéria-prima da produção jornalística, o relato noticioso condensa a informação atual, 
verdadeira naquele momento, carregada de interesse humana e capaz de despertar a atenção e a 
curiosidade do maior número de pessoas possível. (JORGE, 2008, p. 24)

A notícia, tratada enquanto produto jornalístico, passa por questionamentos na era digital. Se até então a 

notícia estava disponível apenas no impresso, na TV e no rádio, agora ela está a um clicar dos dedos. Neste ponto 

surge o questionamento: as notícias sempre foram de autoria dos veículos de comunicação, afinal é um produto 

jornalístico, mas agora, com a possibilidade de filmar, registrar e publicar, teria a notícia sido ampliada em seu leque 

de possibilidades?

Um internauta pode dar um novo rumo para a notícia, como o caso do RGA dos servidores públicos do 

Estado, do qual, pela pressão dos servidores, a mídia foi “forçada” a divulgar a greve. Essa pressão foi em grande 

parte pelas redes sociais, já que não tem como esconder da sociedade uma informação sendo que ela está 

circulando pela internet. Estariam os grevistas fazendo notícia ao publicar as informações nas redes sobre a greve?

Este é um questionamento corriqueiro, até que ponto somos autores das grandes histórias? Vou citar um 

exemplo. Um rapaz está dentro de um shopping e acontece um assalto. Ele filma o acontecimento com o celular e 

acompanha o desenrolar dos fatos. Em tempo real, o rapaz insere aquela informação na sua rede social, isso seria 

notícia?

Levando em consideração os critérios citados acima por Jorge (2008), podemos notar neste exemplo que o 

jovem relata sua experiência, que é uma informação nova e que envolve muitos sentimentos. Ele relata um 

acontecimento que desperta a atenção e a curiosidade. Ainda, segundo a autora, o “fato vira notícia quando é 

publicado” (JORGE, 2008, p. 26), e esta característica não é problema com a internet. Não seria isso uma nova 

narrativa para a criação de uma notícia?

Se a notícia é uma informação que traz algo de novo, sensacional, inusitado e suas outras dezenas de valores-

notícias (JORGE, 2008), não seriam as informações publicadas pelos usuários das redes sociais, que trazem tais 

características, exemplos de notícias?

Constituem-se essas últimas em contribuições para as indagações iniciais, instigando, ainda mais a busca de 

respostas a esses e diversos outros questionamentos. Para compreender essa nova configuração de mídia, vimos 

realizando estudos aprofundados do que é notícia e como esta denominação se encaixa na era em que o leitor deixa 

de ser apenas leitor para influenciar diretamente na construção da notícia, interferindo e até mesmo a criando. 

Compreender este leitor é essencial para se compreender a atual configuração da comunicação enquanto notícia.

O leitor do jornal impresso, do rádio e da TV da década de 90 conseguia, no máximo, interagir com o 

conteúdo da mídia, como, por exemplo, através de cartas do leitor ou telefonemas para escolher programações. O 

leitor da internet não apenas interage, ele tem a possibilidade de criar um espaço de interatividade, podendo 

comentar a notícia, pedir alteração, corrigi-la e até cria-la.
A recepção – de lugar passivo – passa a ser espaço de interação. O que se entendia por emissão-

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



recepção se modifica. Conforme Possari (2002, p. 97), [...] o emissor muda de papel. Não mais 
emite uma mensagem, no sentido funcionalista do termo (...) constrói um sistema... um 
conjunto, no qual são previstos encaixes, vias de circulação como sinais elementares de 
apontamentos e referências. (POSSARI, 2009, p. 56)

A informação vem através de vídeo, podcasts, realidade aumentada, hipertextos e hipermídias. O 

internauta pode lidar com a informação de uma maneira nunca vista antes, tendo conhecimento do que acontece 

no mundo, em tempo real, e com as possibilidades de interação e interatividade.

Este leitor lida com a notícia de uma maneira quase habitual. Basta ver os sites que divulgam o produto 

noticioso. São milhares de curtidas, compartilhadas e alterações. Sem contar que esse leitor tem espaço para 

narrar a sua informação, que antes ficavam restritas aos blogs e hoje já abrangem quase toda rede, inclusive com a 

possibilidade de comentários nas notícias dos veículos de mídia.

Na verdade a internet sempre me intrigou muito. Até mesmo pelo fato de ver minha irmã, que hoje tem 13 

anos, crescer como se fosse em uma realidade totalmente distinta da qual cresci, em meio a computadores, redes 

e mundos virtuais. Tablet, computador e celular são seus brinquedos e seus cadernos de estudos.

Por ver o quanto a internet muda a maneira com que lidamos com tudo ao nosso redor, minha dissertação 

se baseou na cibercultura e suas características, que poderiam levar aos chamados crimes digitais. Ao estudar a 

internet e suas nuances na sociedade pude perceber que ela altera, de maneira definitiva, a maneira com que nos 

relacionamos com as pessoas e com as informações. Dinheiro virtual, sexo virtual, identidades fakes, mundos 

virtuais e até mesmo uma nova configuração da mídia.

Leciono no curso de Jornalismo da Universidade de Cuiabá (Unic) e também tenho a experiência em 

vivenciar o questionamento dos alunos sobre o que é notícia. Sempre escuto questionamentos do tipo: meu 

vizinho viu uma batida e pegou o celular e acompanhou tudo, logo depois ele postou a vídeos e as informações 

que ele viu no local na sua rede social, isto não seria notícia? Também escuto perguntas como: com a 

possibilidade, na palma da mão, de tirar fotos, gravar áudios e vídeos, qualquer um pode construir uma notícia? 

Seria a construção de notícia ainda restrita apenas aos jornalistas?

Se a notícia é uma informação que traz algo de novo, sensacional, inusitado e suas outras dezenas de 

valores-notícias (JORGE, 2008), não seriam as informações publicadas pelos usuários das redes sociais, que 

trazem tais características, exemplos de notícias?

Constituem-se essas últimas em contribuições para as indagações iniciais, instigando, ainda mais a busca 

de respostas a esses e diversos outros questionamentos. Para compreender essa nova configuração de mídia, 

seria necessário um estudo aprofundado do que é notícia e como esta denominação se encaixa na era em que o 

leitor deixa de ser apenas leitor para influenciar diretamente na construção da notícia, interferindo e até mesmo a 

criando. Compreender este leitor é essencial para se compreender a atual configuração da comunicação 

enquanto notícia.

E é esse leitor interator que intriga a atual configuração da comunicação e mídia. Já vi notícias mudarem 

seu percurso por causa dos leitores. Um exemplo recente foi o pedido de aumento do RGA pelos servidores do 

Estado de Mato Grosso. De início a mídia resolveu não se pronunciar, até mesmo por ter como anunciante o 

próprio Governo do Estado. A pressão dos leitores foi tão grande nos comentários das outras notícias veiculadas 

e até nas redes sociais que levou, de certa maneira, a mídia a dar ampla cobertura ao que estava acontecendo.

E o mais interessante é que se vê até as mídias tradicionais se adequarem a essa configuração desse novo 

leitor. O impresso, o rádio e a TV estão buscando, cada vez mais, espaços e maneiras para que o leitor possa 

interagir e modificar a programação. Um exemplo interessante é o “Bem na Hora” da TVCA Mato Grosso – 
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Globo. Neste espaço o leitor manda sugestões de pauta para que o jornal apure e veicule a informação. Mas, 

ainda assim, a internet está na maioria das opções de interação com os meios tradicionais. No caso do próprio 

“Bem na Hora”, na qual a informação é encaminhada através do site da emissora para então receber destaque na 

televisão.

A internet ainda é o caminho mais eficaz para a interação e interatividade com os meios de comunicação, 

porque ela possibilita que hipertextos e hipermídias sejam alterados e modificados. Todos os outros meios de 

comunicação estão, mesmo que em formato digital, na internet, e esta convergência envolve “uma 

transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação.” 

(JENKINS, 2009, p. 44)

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 
Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. Nossa vida, 
nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia. 
(JENKINS, 2009, p. 45)

É nesta configuração, de um leitor que é receptor, coautor, criador (?) que algumas problematizações 

surgem enquanto a relação do cidadão dito “comum” com a mídia. Qual o percurso que levou a modificação da 

apresentação das notícias pelos veículos? Quais as possibilidades de apresentação da notícia? Como o interator 

interfere na notícia? Afinal, o que é notícia depois das possibilidades da cibercultura?

Estas são algumas questões que derivam das problematizações já elencadas e que vem exigindo que estudos 

sobre percurso sobre a mídia, sobre a própria definição de notícia e de leitor. Faz-se necessário, dessa forma, 

estudar os cursos de comunicação social, desde a década de 70. Importa ir verificando a modificação deles, até o 

ano de 2016, tendo em vista os sites de notícias. Por último, e não menos importante, ir compreendendo as 

propostas, após o surgimento das redes sociais e suas possibilidades de construir, criar, divulgar e alterar as 

informações.

Para este estudo, então, está sendo necessário traçar rotas teórico-metodológicas, para compreender a 

comunicação e as mídias; os fundamentos teórico-metodológicos dos cursos de Comunicação Social; a chamada 

mídia informativa da década de 90/2000: o impresso, o rádio, a TV e a internet; o que caracteriza um site de 

notícias; a construção dos sites no século XXI, as redes sociais e a produção de notícias; o papel do leitor/interator 

no processo de interação e interatividade como ator. 

Por não se tratar de um tema quantificável, a pesquisa é de abordagem qualitativa, visando descrição e 

análise. Com o objetivo de compreender o todo, enfatizo a realização pesquisa bibliográfica, e para analisar os 

meios de comunicação, a pesquisa documental.

Os estudos propostos pela pesquisa bibliográfica e documental estão sendo primordiais para o terceiro 

passo da pesquisa. Nesta parte está sendo proposto compreender os sites de notícia, o leitor e seus comentários, as 

redes sociais na produção da notícia e, finalmente, a contribuição do leitor imersivo na construção, divulgação e 

alteração da notícia.

Com as informações coletadas, já comparando-as e analisando-as, estou passando para o terceiro passo da 

pesquisa, a netnográfica. O método que está sendo utilizado, e que possibilita estudar o que está sendo proposto, é 

a netnografia (net + etnografia), neologismo cunhado nos anos 90 e popularizado por Robert Kozinets. A 

pesquisa netnográfica adapta a pesquisa etnográfica dentro do contexto antropológico à pesquisa na internet. 

(FRAGOSO et al., 2011)

E é dentro desse aspecto do poder analisar, verificar, pesquisar, que a etnografia é usada nas pesquisas na 

internet, como um modo de indagação e de compreensão das interações dentro da cibercultura. O termo 
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netnografia demarca e pontua as diferenças do método etnográfico adaptado ao ciberespaço, seja na coleta de 

dados, de ética e análise de pesquisa. (FRAGOSO et al., 2011)

Com a netnografia estou analisando as redes sociais na produção de notícias, o papel do leitor coautor no 

processo de interação e interatividade, o leitor e seus comentários e, por fim, a contribuição do leitor na construção 

e divulgação da notícia.

A partir da pesquisa netnográfica, está sendo possível analisar, a partir de uma seleção informacionalmente 

rica para a pesquisa, como as informações que estão sendo veiculadas pela mídia estão sofrendo uma alteração a 

partir de comentários, ou até mesmo a partir de discussões nas redes sociais que levaram a novos rumos nas 

apurações dos veículos.

Um caso recente que ganhou repercussão, primeiro, nas redes sociais foi o espancamento da travesti 

Dandara, em Fortaleza – CE. O vídeo do espancamento ganhou as redes sociais e a repercussão foi muito grande. 

A informação sobre o assassinato só foi ganhar a mídia alguns dias depois, depois de uma pressão da sociedade 

sobre o silêncio da mídia.

Como mesmo aponta a matéria do G1: “O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro, no Bairro Bom Jardim, e 

ganhou repercussão nas redes sociais após o compartilhamento do vídeo que mostra a travesti sendo agredida por 

um grupo no meio da rua”. A reportagem só foi veiculada no dia 7 de abril. Disponível em: 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/apos-agressao-dandara-foi-morta-com- tiro-diz-secretario-

andre-costa.html. Acessado em: 30 de maio de 2017.

Compreender tais pontuações é primordial para entender como se configurou e o que mudou na atual 

Matéria disponível no site G1 Ceará. Disponível em: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/apos-
agressao-dandara-foi-morta-com-tiro-diz-secretario-andre-costa.html.  Acessado em: 30 de maio de 2017. 
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configuração com relação a comunicação, o leitor e as mídias. A pesquisa proposta poderá dizer muito sobre a 

cibercultura, o leitor e a notícia, influindo, inclusive, no campo do jornalismo. A ideia é estudar da 

contemporaneidade do jornal impresso da década de 90 aos sites de notícias a partir de 2000: o leitor coautor na 

era da cibercultura.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A pesquisa ainda está em fase de elaboração e muitas análises ainda farão parte da eloboração da tese. 

No entanto, os resultados preliminares apontam para o fato dos meios se beneficiam como a colaboração do 

espectador/coautor. O incentivo de envio de informações, pautas e uma maneira de envolver o leitor na 

programação, fazem com que os veículos adotem cada vez mais a participação (PRADO, 2011).

Essa característica é observável no caso específico que estamos estudando: uma emissora local de Cuiabá, 

em um de seus telejornais, solicita aos telespectadores que enviem sua colaboração, através do aplicativo Bem na 

Hora, postando conteúdos que tragam um fato recente, como acidentes, celebrações de datas importantes, entre 

outros. 

O envio  se caracteriza como interatividade, vez que interfere, modifica e contribui para com a pauta. Os 

resultados apontam para a construção coletiva de conteúdo, denotando ainda que as novas caracteristicas 

comunicacionais alteram a maneira de produzir, distribuir e consumir a informação. 

Observamos o que a autora Ferrari (2014) aponta, ao discutir se ainda falamos de jornalismo ou narrativas 

informacionais. Este é um aspecto ainda a ser analisado, mas pelo já pesquisado, podemos considerar que o 

jornalismo tradicional tem cedido espaço para um fluxo informacional que não seguem tantas regras 

organizacuionais pré-definidas.

Continuamos indagando os processos.
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RESUMO

O presente artigo traz uma reexão acerca do discurso antirracista e 
feminista apresentado nas letras da rapper Karol Conka, buscando 
relacioná-lo ao local de fala da cantora enquanto uma mulher negra que 
se posiciona ideologicamente como tal. Busca-se compreender as 
articulações entre gênero e raça em algumas das letras da compositora. 

Palavras-chave: Karol Conka. Discurso antirracista. Feminismo.

ABSTRACT

This article presents a reection on the anti-racist and feminist discourse 
presented in the lyrics of rapper Karol Conka, seeking to relate it to the singer's 
speaking place as a black woman who positions herself ideologically as 
such. It is sought to understand the articulations between gender and race in 
some of the lyrics of the songwriter.

Keywords: Karol Conka. Antiracist speech. Feminism.
NÚCLEO DE

DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

ISSN: 2176-5804 - Vol. 22 - N. 1 - DEZ/2017

22

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

www.ufmt.br/ndihr/revista



INTRODUÇÃO

O
 presente trabalho objetiva analisar o discurso antirracista e feminista nos Raps da cantora Karol 

Conka, buscando examinar as articulações entre gênero e raça em parte de seu repertório. Com efeito, 

escolheu-se como corpus dessa pesquisa as canções Gueto ao luxo e bate a poeira lançadas no álbum 

Batuk Freak (2013) e o single Tombei (2014).

 Atualmente, entre as principais representantes do Rap feminino da atualidade, são recorrentes em suas 

composições temas como o racismo e o sexismo, questões correlatas ao binômio gênero-raça. Nascida em 

Curitiba, Paraná, no ano de 1987, Karoline dos Santos de Oliveira, descobriu seu talento ao participar de um 

concurso de Artes no colégio aos 16 anos. Venceu a categoria Música, com uma letra que muitos diziam parecer 

um Rap.

Com o seu talento reconhecido desde os primeiros shows, nos quais se apresentava com o quarteto 

Agamenon, Conka começou sua trajetória nacional quando iniciou a sua carreira solo em 2011, quando lançou o 

single Boa noite. Em 2013, a rapper ganhou notoriedade ao receber o Prêmio Multishow, na categoria” Artista 

Revelação”, o qual tornaria a conquistar em 2015, na categoria “Melhor Canção”, com a música supracitada. 

Conhecida por posicionar-se em suas letras pelo empoderamento das mulheres negras, a cantora tem se destacado 

como um símbolo dessa causa (PUGLIESI, 2014). 

Em 2017, Conka teve sua imagem vinculada a campanhas publicitárias de grandes empesas como Nestlé, 

Gillette, Skol, Adidas, Alcatel, Avon, Net e Caixa Econômica Federal, tendo também sua estreia como 

apresentadora do Superbonita, programa do canal pago GNT. Também, canta o tema de abertura da temporada 

2017/2018 da novela juvenil "Malhação '', intitulada ''Viva a Diferença" (TV Globo), interpretando a canção Bate a 

Poeira, de sua autoria (DYNIEWICZ, 2017; O GLOBO, 2017).

Segundo Evaristo (2006, p. 20), ao analisar a produção cultural de mulheres negras, seja na música ou na 

literatura, é necessário considerar as palavras enunciadas como “a escrita de um corpo, de uma condição, de uma 

experiência negra no Brasil”. Com efeito, o tripé sujeito-experiência-história é fundamental à intelecção do 

discurso feminista-antirracista nas expressões artísticas das mulheres negras e suas experiências ligadas a essa 

posição social. Conforme Orlandi:

[O ser social] é sujeito à língua e à história, pois para se constituir para (se) produzir sentidos ele é 
afetado por elas. Ele é assim determinado, pois se não sofrer aos efeitos do simbólico, ou seja, se 
ele não se submeter à língua e à história, ele não se constitui, ele não fala, não produz sentidos. 
(2012, p. 50)

Sob esse prisma vale destacar que, segundo Conka (2016), assim como a população negra em geral, Karol 

também sofreu vários preconceitos devido a sua cor quando criança, desde ser chamada por ''galinha da Angola'' e 

de ''amaldiçoada'' na escola, tanto por colegas, quanto pelos professores, até a ponto de forçá-la a se molhar com 

água sanitária para descolorir a pele ou pedir para o Papai Noel para ser branca. De acordo com Conceição 

Evaristo:
O que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados, e quando 
muito, semialfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da 
escrita? Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se o ato de ler oferece a 
apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção de vida. (...). Em se 
tratando de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por espaços 
culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura dominante, escrever adquire um 
sentido de insubordinação. (2006, p. 20-21)
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Considerando as palavras de Evaristo, é possível compreender que as composições e o canto de Karol 

Conka são marcados pelo “sentido de insubordinação”. Para Karol, seu trabalho tem justamente o objetivo de se 

comunicar com outras mulheres negras, de modo que, como a própria salienta, “cada letra, cada música [eu] fiz 

pensando no que vivi e escrevendo para mim, me colocando no lugar das pessoas, o que [eu] gostaria de ouvir de 

uma artista negra” (CONKA, 2013). A artista representa em suas composições, portanto, alteridades de raça e 

gênero sublimadas pela democracia racial e pelo patriarcado que compõem os mitos de origem do Brasil. 

Racismo, democracia racial e o feminismo negro de Karol Conka

O racismo pode ser definido como “a ideia de que as desigualdades entre os seres humanos estão fundadas 

na diferença biológica, na natureza e na constituição mesmas do ser humano” (GUIMARÃES, 2004.p.10-11). 

Nesse sentido, como fenômeno social é marcado pela artificialidade de uma correlação necessariamente 

antinatural de critérios raciais a um conjunto de normas hierárquicas geralmente veladas, porém efetivas. Segundo 

Schwarcz & Starling:

[...] o racismo, como conceito, é um marcador social de diferença, paralelo a outros, como classe, 
gênero, região, sexo, geração. Marcadores são, assim, repertórios de categorias ambivalentes, que, 
na mesma medida que traduzem hierarquias sociais, repõem novas ambiguidades estéticas, 
acusatórias e afetivas. [...] O racismo se distingue de outros fenômenos de hostilidade pelo fato de 
identificar pessoas e grupos pelo que aparentam, não pelo que fazem. (SCHWARCZ & 
STARLING, 2015, p.129)

Essa imputação de uma relação direta entre características fenotípicas e uma suposta inferioridade moral, 

intelectual e psicológica à população negra, como fenômeno social, faz parte de um repertório de argumentos 

discriminatórios já antigos. Que são resultantes da paradoxal tentativa de conciliação entre igualdade e 

desigualdade, tributária do Iluminismo humanitarista, que buscava naturalizar as dessemelhanças em sociedades 

em tese igualitárias. (SCHWARCZ, 1994, p.147).

Surgido como Estado e como nação independente a partir da ruptura política com Portugal, em 1822, o 

Brasil, se projeta “como desdobramento, nos trópicos, de uma civilização branca e europeia” (GUIMARÃES, 

1988, p. 09), marcada, tal como a ex-metrópole, pelo patriarcado escravista. Fruto dessa herança colonial formou-

se, então, a partir dessas marcas estruturantes da constituição social brasileira, um cânone cultural que privilegiou 

o padrão cultural masculino, branco e europeu, questionado somente a partir dos anos 1970, pelas políticas 

afirmativas. 

Sendo, no caso brasileiro, uma consequência de quase três séculos e meio de escravidão, instituição na qual 

juridicamente a população escravizada não era considerada cidadã, deste modo, no pós-abolição, o racismo 

justificado pela ciência foi a forma de explicação da desigualdade de tratamento entre brancos e negros. Assim, foi 
1.

estabelecida uma paradoxal dualidade entre igualdade perante a lei e a desigualdade social  Essa nova configuração 

social intensifica um debate racial já em curso, que tem como lugar comum imputar a presença africana no Brasil 
2

como responsável por um "entrave" à modernização do Estado. Ideia que, baseada no racismo cientifico  

1A Constituição do Império do Brasil de 1824 determinava igualdade jurídica entre os cidadãos (categoria que designava todas as pessoas 
livres, sem clivagens de cor). Por esse princípio, após a abolição da escravatura no Brasil (1888) todos os cidadãos são considerados 
perante a lei. Nesse sentido, diferentemente de outras sociedades escravocratas europeias e a norte-americana, no Brasil inexistiu um 
repertório legal que discriminasse efetivamente a população negra. Essa particularidade jurídica brasileira também corroborou à criação 
e difusão do mito da democracia racial no Brasil.
2 Conforme Santos “Os princípios do racismo científico foram discutidos por um número significativo de intelectuais brasileiros. O 
arsenal de argumentos exaltando a suposta raça ariana tornou o contexto intelectual propício para a divulgação dos mais importantes 
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3engendrará uma tentativa de eugenização da nação.  

Destarte, especialmente no período pós-abolição, a ideologia do “branqueamento” se transformou em um 

argumento preponderante para o discurso de modernização do Estado brasileiro. Baseava-se em teorias racistas 

que supunham a superioridade da raça branca face às demais, em especial a negra. Acreditava-se, igualmente, que o 

progresso brasileiro dar-se-ia pela miscigenação e pela proeminência da raça branca de matriz europeia na 

formação da “raça brasileira”. Essa teoria, conforme Schwarcz (2001-2016) e Hofbauer (2003) referia-se tanto ao 

clareamento do fenótipo quanto ao branqueamento cultural da população brasileira, pois, na leitura determinista 

das teorias “a miscigenação extremada era ao mesmo tempo sinal e condição da degenerescência”. (2016, p, 86-

87).

Ressignificando o "problema" da miscigenação no Brasil, a biopolítica de Estado iniciada na Era Vargas 

(1930 -1945) transformou raça e cultura em etnia, projetando, por conseguinte, modelos de assimilação da 

população negra e sua cultura à identidade nacional brasileira. (SCHWARCZ, 2007). Na prática, com esse novo 

ponto de vista, oficialmente “o preconceito racial era banido da sociedade brasileira que, daquele momento em 

diante, passou a rejeitar discursivamente o racismo” (FELIPE, 2014, 53). Segundo Silva:

Ao fazer do mestiço o tipo nacional, a era Vargas estabeleceu uma nova equação entre raça, 
ciência e política. E essa equação potencializou a miscigenação transformando-a na matriz da 
própria nacionalidade. A biopolítica pós-1930 “racializa” o Estado ao mesmo tempo que 
“refuta” o próprio racismo. Um tipo de inclusão exclusiva que valerá, sobremaneira, para o 
negro, que passa a ser incluído (ou assimilado) na nacionalidade ao mesmo tempo que é excluído, 
do ponto de vista racial, pela via do branqueamento. O que podemos chamar de componente 
“eugênico” da narrativa identitária nacional será a política de branqueamento. Esta não deixou de 
atender à ideia de “purificação” da população nacional, prometendo eliminar seu componente 
mais nocivo ou disgênico (o negro), mas também funcionou como um dispositivo fundamental 
na construção da ideia de inexistência do racismo, pois que baseada na miscigenação positiva. O 
mestiço seria a prova concreta de que o Brasil não era um país racista, o que ia ao encontro da 
nova política de unificação nacional da era Vargas. (2015, p.25)

Nesse contexto, surgem contestações à afirmação de superioridade ou inferioridade de uma raça sobre 

outra, de modo que uma visão positiva sobre a miscigenação passa a ser fomentada. Com efeito, “a partir da 

década de 1930, ela sofre uma reinterpretação, momento em que os principais estudiosos brasileiros do assunto 

passaram a destacar os aspectos positivos da mestiçagem, momento em que se consolida a ideia de democracia 

racial” (TADEI, 2002, p. 04). 

Essa ressignificação fragiliza a crença fixista nos paradigmas do evolucionismo social ou racismo científico, 

que seria fortemente alterada nesse período, quando o ideário modernista ressignifica a mestiçagem. Em 

Macunaíma (1928) Mario de Andrade mostrava um país hibrido, de raças e culturas cruzadas, assim como 

Gilberto Freyre, em Casa-grande & senzala (1933), em vez de entender a miscigenação como defeito, a 

transformava em uma forma de se escamotear o racismo, que seria absorvida pelo populismo varguista  

(SCHWARCZ, 2009).

Essa biopolítica de Estado teve ressonância internacional, sendo o Brasil considerado por pesquisa da 

UNESCO um caso exemplar de democracia racial. Esse discurso histórico sustentou-se tanto pela questão da 

nomes do pensamento social brasileiro. Identificamos como componentes de uma corrente, as figuras de Silvio Romero (1851-1914), 
Euclides da Cunha (1866-1909), Alberto Torres (1865-1917), Oliveira Vianna (1883-1951) e Nina Rodrigues (1862-1906). Esses 
intérpretes forneceram as categorias que alimentaram as discussões posteriores sobre raça e desenvolvimento do país” (2010, p.1).
3Ao tratarmos da biopolítica e discurso eugenista produzido no Brasil pré-Getúlio Vargas, compartilhamos do entendimento de Silva 
(2015, p.904) segundo o qual '' A eugenia será a ciência da espécie humana, considerada na sua diversidade racial. Será o saber da 
intervenção, inflexão sobre os desejados e indesejados, os eugênicos e disgênicos, os (bio)anormaisos que merecem ou não 
viver/procriar''.
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miscigenação quanto pela igualdade jurídica entre brancos e negros no pós-abolição. Tais circunstâncias 

históricas, porém, passam ao largo de demonstrarem alguma forma de filantropia para com os africanos e seus 

descendentes e, igualmente, de serem sinônimo de ausência de discriminação (SCHWARCZ, 2007).

Conhecido por difundir o ideário do mito da democracia racial brasileira o citado Gilberto Freyre, em Casa-

grande & senzala (1933), defendia a tese de que, no Brasil, brancos e negros conviviam harmoniosamente, mesmo 

no período escravista. Buscando as raízes da cultura nacional e sua relação nos grupos raciais formadores da 

sociedade brasileira, ou seja, brancos, indígenas e negros. Entretanto, Freyre, ao defender a tese da harmonia entre 

as raças, também estabelece hierarquias culturais entre elas:

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais 
harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de um ambiente de quase reciprocidade 
cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos 
atrasados [negros e índios] pelo adiantado [colonizador europeu]. (FREYRE, 2004, p.160)

Não obstante, essa contradição entre uma presumida harmonia entre as raças, que ao mesmo tempo 

pressupõe hierarquias culturais entre as mesmas, demonstra o caráter mítico da democracia racial e, por 

conseguinte, de seus usos sociais na atualidade. Porém, “mesmo reconhecendo a existência do preconceito, no 

Brasil, a ideia de harmonia racial se impõe aos dados e à própria consciência da discriminação” (SCHWARCZ, 

1999, p 309). A constituição da brasilidade, conforme Felipe (2014), foi abalizada em teorias de branqueamento, 

negando, outrossim, a cultura negra em diversos espaços sociais.  Segundo o autor:

[...] foi idealizado que os imigrantes e as imigrantes fossem incorporados na identidade nacional. 
Trata também de outro pensamento comum na formação da nacionalidade brasileira que é o 
discurso da mestiçagem que difunde a ideia de que a mistura de raças existentes no Brasil 
constituiu uma nação sem preconceito racial. [...] A elaboração dessa rede discursiva, baseada no 
branqueamento, na miscigenação, na democracia racial e na raça somente como um conceito 
biológico, compôs uma série de dificuldades para que a população negra e sua cultura fossem 
inseridas nos espaços sociais sem uma tutela do padrão europeu, o que deixou marcas na trama 
social até a atual.

Esses dispositivos de marginalização visavam a negação de conflitos raciais e a idealização de uma suposta 

harmonia entre as raças e em um ideal de branqueamento. Nesse sentido, é necessário levar em conta a 

artificialidade do conceito “raça”, que quando utilizado no intuito de justificar uma presumida superioridade da 

raça branca sobre a negra, é um dispositivo ideológico:

[...] trata-se de fato, de categorias cognitivas largamente herdadas da história da colonização, 
apesar da nossa percepção da diferença situar-se no campo do visível. É através dessas categorias 
cognitivas, cujo conteúdo é mais ideológico do que biológico, que adquirimos o hábito de pensar 
nossas identidades sem nos darmos conta da manipulação do biológico pelo ideológico. 
(MUNANGA, 2008, p.18)

Dessa forma, a produção e a classificação musical também têm como cerne critérios ideológicos baseados 

em uma estilística engendrada pela ideologia dominante, ao mesmo tempo em que a música também é utilizada na 

contramão do discurso dominante: “Ela tem sido termômetro, caleidoscópio e espelho não só das mudanças 

sociais, mas, sobretudo das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas” (NAPOLITANO, 

2002, p.77). Permite, outrossim, “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade cultural é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p.16-17). 

Considerando a relação entre discurso e ideologia, Pêcheux (1995) define como forma-sujeito do discurso o 

produto da dialética entre assujeitamento e assimilação. Dessa forma, a elaboração discursiva dos sujeitos é 
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resultado dos discursos sociais, interdiscursos, que são reelaborados pelas trajetórias identitárias dos sujeitos. São 

possuidoras de um sistema de referência do qual interagem e se apropriam. Não obstante, os discursos 

dominantes têm por objetivo reproduzir a ideologia dominante. 

Esta, por sua vez, produz efeitos de sentido segundo uma forma-sujeito, que carrega uma memória 

discursiva representada em formações discursivas. Conforme Orlandi (2012), as condições de produção 

discursiva incluem o contexto sócio-histórico e ideológico que equivalem ao contexto amplo, sendo o contexto 

imediato as circunstâncias da enunciação. A memória tem suas características, quando pensada em relação ao 

discurso e, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Segundo a analista:

Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 
chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna 
sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 
palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em 
uma situação discursiva dada [...] O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma 
de todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação 
com os sujeitos e com a ideologia. (ORLANDI, 2012, p. 31-32)

O Rap funciona como um instrumento de identidade e sociabilidade cultural, marcado por um discurso de 

marginalização, permeado por preconceitos relacionados à raça e classe social, em especial por esse tipo de música 

trazer, na maior parte dos casos, criticas sociais dentre as quais o racismo. Com efeito, ao analisarmos a produção 

musical de rappers coadunamos com a premissa de Pêcheux que entende que “a categoria do sujeito é a categoria 

constitutiva de toda ideologia” (1995, p. 149). Ainda, conforme o filósofo:

[...] toda prática discursiva está inscrita no complexo contraditório-desigual-sobredeterminado 
das formações discursivas que caracteriza a instância ideológica em condições históricas dadas. Essas 
formações discursivas mantêm entre si relações de determinação dissimétricas (pelos) 'efeitos de 
pré-construído' e 'efeitos transversos' ou de 'articulação' [...] de modo que elas são o lugar de um 
trabalho de reconfiguração que constitui, segundo o caso, um trabalho de recobrimento-reprodução-
reinscrição [...] a questão da prática discursiva levará necessariamente à questão do complexo das 
formações discursivas na forma-sujeito. (PÊCHEUX, 1995, p. 213-214, grifos do autor)

Enquanto Arte, a Música deve ser analisada como uma forma de representação social e um produto 

sociocultural que representa uma gama de experiências humanas, hábitos, atitudes, sentimentos, criações, 

pensamentos, práticas, inquietações, expectativas. Questões diversas movimentam e circulam em cada sociedade, 

de modo que, para além de um artefato estético, a Música reverbera discursos sociais: 

A arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra 
em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a 
sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto 
decorre da própria natureza da obra e independe do grau de consciência que possam ter a 
respeito os artistas e os receptores de arte. (CANDIDO, 2011, p.30)

Portanto, precedendo a análise da música, devemos analisar a posição e a função social do 

compositor/intérprete, a relação entre ele e sua obra e desta com o público que a recebe. Assim, “os sentidos 

resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo 

discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais amplo, contínuo” (ORLANDI, 2012, p.39).

Não é possível, portanto, passar ao largo das questões de gênero que se relacionam à construção histórica de 

discursos que atribuíram uma desigualdade ''natural'' das mulheres em relações aos homens. Nesse sentido, 

Bourdieu analisa:
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Torna-se evidente que, nessas matérias, nossa questão principal tem que ser a de restituir à dóxa 
seu caráter paradoxal e, ao mesmo tempo, demonstrar os processos que são responsáveis pela 
transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural. E, ao fazê-lo, nos 
pormos à altura de assumir, sobre nosso próprio universo e nossa própria visão de mundo, o 
ponto de vista do antropólogo capaz de, ao mesmo tempo, devolver à diferença entre o 
masculino e o feminino, tal como desconhecemos, seu caráter arbitrário, contingente, e também, 
simultaneamente, sua necessidade sociológica. (BOURDIEU, 2010, p.6)

Considera-se, então, o lugar social e cultural de Karol Conka, uma mulher negra que compõe e canta 

músicas que versam sobre o empoderamento da mulher negra, como afirma a própria cantora em entrevista:

É muito importante ter esse tipo de música porque existem muitas meninas [negras] frustradas 
precisando de uma palavra de conforto. E a mídia e a sociedade reforçam esse padrão e criam 
pessoas frustradas. Eu já passei por isso. Quando eu era mais nova, me sentia muito mal por ser 
diferente [negra]. Por isso, resolvi escrever músicas que ajudassem outras meninas que sentiam a 
mesma coisa que eu. Acredito que quando a gente ouve uma música com palavra de conforto, de 
alguém que te entende, a gente pode se sentir melhor. (CONKA, 2016)

Não obstante, para a cantora no universo do Rap o machismo é uma realidade bastante concreta, de modo 

que o fato de Karol ser uma mulher, em um ambiente artístico dominado por homens, tem maior peso do que a 

questão racial, já que, segundo ela, o Rap faz parte da cultura negra:

No Rap o problema não é ser negra, porque ele faz parte da cultura negra e tem uma raiz negra 
muito forte. O que torna difícil é ser mulher, é receber respeito sendo mulher. A gente só 
consegue respeito quando fala grosso, fala alto e faz um trabalho melhor do que os caras. Hoje eu 
entendo muito mais sobre o “negócio” que é o Rap do que muitos homens. Só que precisei me 
esforçar duas vezes mais pra ser reconhecida. (CONKA, 2016)

Coadunando com as afirmações da cantora, Rosa (2006) afirma que questões ligadas às identidades de 

gênero estão intimamente ligadas ao Rap, de modo que, tão importante quanto pensarmos as identidades dos 

homens negros, é pensarmos identidades e as questões de gênero especificas das mulheres negras, ainda incipiente 

no seguimento. Além disso, o autor salienta que:

No Rap feminino também ocorre a utilização de elementos que remetem ao colonialismo e ao 
escravismo para descrever a situação social atual, mas a perspectiva essencialista da nação, como 
um discurso masculino, é deslocada, abrindo espaço para um aprofundamento da crítica da 
objetificação do corpo negro decorrente do escravismo. (ROSA, 2006, p, 49)

Com efeito, é importante considerar a importância histórica do feminismo negro, já que, a partir dele, 

gênero e raça são pensados dialeticamente, uma vez que o movimento feminista, em sua origem, propõe-se a 

discutir a emancipação feminina e, não aspectos referentes a amalgama da raça. De acordo com Bonicci:

[...] [com o feminismo negro] surgem o aprofundamento nos estudos feministas negros no Brasil 
e sua capacidade de investigar o silêncio, as falas e as representações das mulheres negras e de cor 
na sociedade e na literatura para que se inicie a saída do subdesenvolvido feminismo negro no 
Brasil. (BONICCI, 2007, p. 101)

Portanto, ao analisarmos o discurso antirracista nas músicas de Karol Conka, deve ser considerado de 

antemão características intrínsecas a produção musical da cantora e, por conseguinte, as relações das suas 

experiências e seu ativismo enquanto uma mulher negra e feminista, que articula discussões sociais e reflexões 
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concernentes ao binômio gênero-raça.

Ser uma mulher afro-brasileira pressupõe a carga de pelo menos dois estigmas, o de ser mulher e negra, 

quando não raramente presente a exclusão estabelecida pela hierarquia de classes sociais. No manifesto, publicado 

on-line, Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero, a Fundadora e 

coordenadora executiva do Instituto da Mulher Negra de São Paulo, Sueli Carneiro, rememora os costumeiros 

estupros ocorridos nas senzalas e casas-grandes, praticados pelo colonizador. Citando Gilliam, Carneiro introduz 

seu texto afirmando que “o papel da mulher negra é negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre 

homens e mulheres é erotizada; e a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um romance”. 

(2013, s/ p).

Carneiro (2013) descreve que a mulher negra, embora também vítima da cultura faloetnocentrista, nunca 

pôde se reconhecer no mito de que por ser mulher nasce como sexo frágil, como a mulher branca. Segundo o 

texto, a mulher negra não foi poupada em sua fragilidade ao longo da História, visto que, trabalhando durante 

séculos como escravas nas lavouras e depois na Modernidade como quituteiras, domésticas e prostitutas, as negras 

não puderam se sentir contempladas totalmente nas reivindicações feministas iniciadas no século XIX na Europa. 

Indagando sobre qual das mulheres representa a mitológica matriarca e musa dos poetas, Carneiro conclui que a 

mulher negra tem o papel de representar a "antimusa" na construção da sociedade ocidental, e destaca outros 

estigmas associados à sua imagem, como "primitiva" e "diabólica".

A articulação em torno do feminismo negro, de acordo com Carneiro (2013), se faz necessária em toda a 

América Latina, por conta de sua história cultural, uma vez que o arquétipo da escrava negra é aquele que estrutura 

a hierarquia de gênero em nossa sociedade. A tese é a de que a mulher negra tem conseguido resistir culturalmente 

a no mínimo uma dupla opressão/castração, graças à memória de sua ancestralidade, o que corresponde a uma 

perspectiva particular na ação do movimento feminista de mulheres negras.

  

“Tô carregada de argumento”: Karol Conká tombando o racismo

As representações sociais são as interpretações que os indivíduos ou grupos constroem sobre determinada 

realidade. Esses sistemas de interpretação organizam e orientam nossas condutas, sendo tanto processo como 

produto dessa apropriação que os sujeitos fazem da realidade que os cercam, elaborando-a psicológica e 

socialmente (CHARTIER, 1990). Dessa maneira, indivíduos e grupos “estabelecem o sentido e o consenso sobre 

o sentido, em particular sobre a identidade e a unidade do grupo, que está na raiz da realidade da unidade e da 

identidade do grupo”. (BOURDIEU, 1996, p. 108).

Com efeito, é a partir dessas representações sociais que as rappers negras, como pertencentes a um grupo 

social mais amplo, retratam em suas músicas experiências vividas, positiva e negativamente, como mulheres 

negras, que têm significados sociais compartilhados coletivamente. Karol Conka, com o sucesso do rap Tombei, 

que se seguiu à uma série de músicas que tematizam o empoderamento da mulher negra, apresenta uma das 

principais temáticas da cantora. Nessa música, a cantora marca seu lugar social enquanto uma mulher negra que se 

reconhece como tal, no entanto constrói uma representação bem diferente da posição subalterna e marginalizada 

historicamente. A música diz: “Baguncei a divisão, esparramei/ Peguei sua opinião, 1-2 pisei/ Se der palpitação, 
4não dá nada, conta até três/ Negrita de Lacaia Carla que samba no bass” (CONKA, 2014). 

No verso supracitado, ao afirmar ter “bagunçado a divisão” ao “se esparramar” a cantora faz referência à 

4 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/karol-conka/tombei-feat-tropkillaz.html>. Acesso em: 21 mar. 2017.
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base ideológica do próprio racismo, uma presumida hierarquia entre brancos e negros. Por consequência, uma 

“divisão” que atribui aos negros uma restrição tácita de acesso a determinados ambientes e posições sociais 

historicamente ocupadas por brancos. Desse modo “se esparramar” significa sentir-se à vontade para ocupar, sem 

qualquer constrangimento, ambientes tidos como hegemonicamente brancos, “pisando” em possíveis “opiniões'' 

racistas de modo que quem as têm “vai ter que se misturar”.

Outrossim, é importante notar que Karol, na última frase da estrofe anteriormente citada, deixa de falar de 

si mesma e cria a personagem Carla, uma “negrita lacaia”, provavelmente uma empregada doméstica negra, que, 

mesmo estando em condições tidas como subalternas enquanto uma serviçal negra samba “no bass”. Karol trata 

do empoderamento da mulher negra, de maneira ampla não só para aquelas com melhores condições financeiras, 

mas também as “lacaias”, demonstrando que a subalternidade também é uma construção social.  

Por esse motivo a utilização do Samba, que é um ritmo considerado por muitos discursos racistas como 
5“música de preto” , e tem a sua origem atribuída às senzalas e favelas, motivo pelo qual esse estilo musical é 

conhecido popularmente como “a voz do morro”. A referência ao Samba denota empoderamento, pois 

comunica o direito da mulher negra em “sambar no baixo” sem qualquer constrangimento ou coibição.  Por esse 

raciocino, samba “no bass” (baixo em inglês) significa levar a “música de preto” para além do morro. Por analogia, 

o samba não seria apenas “a voz do morro” uma vez que não seriam as favelas, necessariamente, o lugar da 

população negra.

Além disso fica evidente no verso a enunciação de um discurso de resistência e de empoderamento da 

mulher negra, pois o exemplo da “negrita lacaia” demonstra que, as atitudes racistas daqueles que têm 

“palpitações” ao verem uma mulher negra em posição erigida, não terão qualquer efeito no sentido de impedi-la 

ou constrangê-la a ocupar esses espaços sociais. Restam aos incomodados, portanto, apenas “contar até três” e se 

conformar. Desse modo, não será ela submissa aos homens preconceituosos, o que fica claro na estrofe 

subsequente: “Se quiser conferir, vem cá, pra ver se aguenta/ Miro muito bem, enquanto você tenta/ Enquanto 

mamacita fala, vagabundo senta/ Mamacita fala, vagabundo senta” (CONKA, 2014).

Como é possível notar na estrofe supracitada, ela se mostra disposta e preparada para enfrentar os 

preconceituosos, que a discriminam por ser mulher e/ou negra: esses “vagabundos” vão “sentar”. A gíria “sentar” 

alude ao treinamento de cães, sendo um dos comandos básicos de obediência. Um cão “sentado” está, portanto, 

em posição de respeito e nessa condição manso e inofensivo. Por analogia, fica implícito nessa afirmação que 

aqueles que eventualmente possam não aceitar uma mulher negra como igual, nos mais variados espaços coletivos 

e eventualmente a agridam, receberão “respostas à altura”, assim como os cães normalmente recebem correções 

quando ficam hostis até deixarem de apresentar um comportamento agressivo.

Ou seja, da mesma forma que os cães podem sofrer repreensões para se tornarem obedientes e respeitar 

seus donos ao menos para evitar eventuais consequências da desobediência, assim também, os racistas e/ou 

machistas com ela “aprendem a sentar”, em sinal de respeito, mesmo que esse respeito seja conseguido por meio 

de coerção, via enfrentamento, para o qual não lhe falta argumentos. Ainda: “Causando um tombamento (oh)/ 

Também tô carregada de argumento (oh)/ Seu discurso não convence, só lamento (oh)/ Segura a onda, se não 

ficará ao relento (oh, oh, oh)” (CONKA, 2014). É possível notar nesse trecho que o “tombamento” e o discurso 

que não convence referem-se ao racismo e aos discursos de marginalização da população negra, respectivamente. 

5Diniz explica que a atribuição do Samba como '” música de preto” é decorrente da ação eugenista do projeto republicano de 
modernização da nação, iniciada pela então capital do pais (Rio de Janeiro). O autor salienta que “modernizar, para a elite dos primeiros 
anos do século XX, era retirar do Centro da cidade todos os traços de africanidade e de pobreza, empurrando a população mais humilde 
para as favelas e subúrbios” (DINIZ, 2006, p 16).
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De modo que, aqueles que insistam em atitudes ou discursos racistas ficarão “no relento” socialmente.

Em outra canção de sucesso, Gueto ao luxo, Karol fala sobre sua disposição e contentamento em romper 

paradigmas sociais e raciais. Descrevendo que veio do gueto e vai para o luxo. Ela ostenta. Demonstra a sua crença 

em seu empoderamento e na possibilidade de ascender na escala social.:

Do gueto ao luxo, do luxo ao gueto/ Gueto é luxo, luxo é gueto/ Eu gosto de luxo, nasci no 
gueto/ Gueto é luxo, luxo é gueto/ Calma, não se assuste eu vim do gueto, tô no luxo/ Ao som de 
preto eu vô com tudo/ No meu jogo eu sou o principal vencedor/ Do gueto ao luxo. (CONKA, 

6
2013a)    

7Na canção Bate a poeira Karol (2013b)  afirma que “Negro, branco, rico, pobre/ O sangue é da mesma cor/ 

Somos todos iguais/ Sentimos calor, alegria e dor”. Karol enuncia que todos deveriam ser iguais, 

independentemente de qualquer circunstância e discurso. Ela também faz menção ao escoamento do racismo no 

Brasil, onde esse tipo de preconceito embora em geral seja negado discursivamente, ainda é uma prática social 

recorrente:   

Pouco me importa sua etnia/ Religião, crença, filosofia/ Absorvendo sabedoria/ 
Desenvolvendo meu dia a dia/ [...] O preconceito velado tem o mesmo efeito, mesmo estrago/ 
Raciocínio afetado falar uma coisa e ficar do outro lado/ Se o tempo é rei vamos esperar a lei/ 
Tudo que já passei, nunca me intimidei/ Já sofri, já ganhei, aprendi e ensinei/ Tentaram me 
sufocar, mas eu respirei. (CONKA, 2013b)

 
Conforme Guimarães (2002), identificado como o mito fundador da nacionalidade brasileira, o ideal de 

democracia racial foi instituído nos anos 1930, como uma prática política do governo de Getúlio Vargas e retórica 

do ensaio sobre a História Social do Brasil criada por Gilberto Freyre, na obra Casa-grande & senzala. Guimarães 

descreve que ao ser instituído, o ideal da democracia racial traçou um percurso de interpretação antropológica do 

povo brasileiro, num rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico hegemônico, sendo 

contestado como política social somente nos anos 1970, pelo movimento negro. Ainda, segundo o sociólogo:

[...] a invisibilidade da discriminação racial no Brasil se deve ao fato de que os brasileiros, em 
geral, atribuem, à discriminação de classe a destituição material a que são relegados os negros. O 
termo 'classe', utilizado dessa maneira, passa a significar, ao mesmo tempo, condição social, 
grupo de status atribuído, grupo de interesses e forma de identidade social [...] 'raça' é não apenas 
uma categoria política necessária para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é também 
categoria analítica indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que a 
noção brasileira de 'cor' enseja são efetivamente raciais e não apenas de 'classe'. (GUIMARÃES, 
2002, p. 47-50)

Cabe ao Aparelho de Estado, em seus respectivos Aparelhos Ideológicos conduzir um interdiscurso de 

igualdade social. Para Althusser (1980), a reprodução das relações de produção é, em grande parte, assegurada 
8

pelo exercício do poder de Estado nos Aparelhos de Estado, em seu Aparelho (repressivo) de Estado  e nos 
9.

Aparelhos Ideológicos de Estado  Pêcheux (1995) determinou que os fundamentos de uma teoria materialista do 

6Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/karol-conka/gueto-ao-luxo.htm>. Acesso em 21 mar. 2017.
7Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/karol-conka/bate-a-poeira.html> Acesso em 21 mar. 2017.
8Segundo o que Althusser (1980) enumera, trata-se do governo, da administração, das forças armadas, da polícia, dos tribunais e das 
prisões.
9
Aquilo que Althusser (1980) designa por Aparelhos Ideológicos de Estado compreende certo número de realidades que se apresentam 

ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas. Considera como Aparelhos Ideológicos de Estado as 
instituições seguintes: O AIE religioso, o sistema das diferentes Igrejas; o AIE escolar, o sistema das diferentes escolas públicas e 
particulares; o AIE familiar; o AIE jurídico; o AIE político, o sistema político de que fazem parte os diferentes partidos; o AIE sindical; o 
AIE da informação, a imprensa, o rádio, a televisão etc.; e o AIE cultural, das Letras, Belas Artes, desportos, etc. Enquanto o Aparelho 
(repressivo) de Estado, unificado, pertence inteiramente ao domínio “público”, a maioria dos Aparelhos Ideológicos de Estado pertence 
ao domínio “privado”.
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discurso podem ser esclarecidos a partir das questões que envolvem as condições ideológicas da 
 produção/reprodução/transformação das relações de produção. A Ideologia de Estado e as determinações 

socioeconômicas figuram como elementos dentro do quadro em que dadas condições são efetuadas. Segundo 

Pêcheux (1995, p. 145), os Aparelhos Ideológicos de Estado constituem, simultânea e contraditoriamente, “o 

lugar e as condições ideológicas da transformação das relações de produção”. As condições contraditórias são 

constituídas em um momento histórico dado e para uma formação social determinada pelo conjunto complexo 

dos Aparelhos Ideológicos de Estado que ela comporta. De acordo com Pêcheux:

Compreende-se, então, porque em sua materialidade concreta, a instância ideológica existe sob a 
forma de formações ideológicas (referidas aos Aparelhos Ideológicos de Estado), que, ao mesmo 
tempo, possuem o caráter 'regional' e comportam posições de classe: os objetos ideológicos são 
sempre fornecidos ao mesmo tempo que a maneira de se servir deles - seu sentido, isto é, sua 
orientação, ou seja, os interesses de classe aos quais eles servem -, o que se pode comentar 
dizendo que as ideologias práticas são práticas de classes (de luta de classes) na Ideologia. 
(PÊCHEUX, 1995, p. 146, grifos do autor)

A desigualdade entre os níveis de formações discursivas, conforme Pêcheux (1995), como a que há sob a 

dominação da ideologia da classe dominante, é descrita como inevitável, instável e necessária, para que a classe 

dominante assegure a dominação e a reprodução dessa dominação exercida sobre a minoria política. As relações 

de desigualdade e subordinação entre os diferentes Aparelhos Ideológicos de Estado constituem a cena da luta 

ideológica de classes. O aspecto ideológico da luta para a transformação das condições de produção localiza-se, 

primeiramente, na luta para impor, no interior do complexo dos Aparelhos Ideológicos de Estado, novas relações 

de desigualdade-contradição-subordinação e de aliança.   

Desse modo, a produção musical os Aparelhos Ideológicos da Informação e da Cultura. Tais Aparelhos 

pertencem â Indústria Cultural. Conforme Silva (2006, p. 79), no contexto da sociedade de massas, o imaginário é 

engendrado por meio das “tecnologias do imaginário”. A indústria cultural constitui um sistema de elementos 

para a construção do Imaginário e “a Música é uma extraordinária tecnologia do imaginário”, exercendo um 

grande poder de persuasão. O sociólogo descreve essas estratégias como dispositivos de articulação, propagação, 

disseminação e cristalização do imaginário. A partir de leituras de Gilbert Durand; Martin Heidegger; Jacques 

Lacan e Michel Maffesoli, Silva (2006) descreve que o imaginário pode ser compreendido como uma língua, uma 

formação simbólica a qual cada indivíduo pertence, submete-se e participa como um inseminador dos valores 

partilhados concreta e virtualmente.

Segundo Silva (2006, p. 08), em sua forma mais ampla “todo imaginário é um desafio, uma narrativa 

inacabada, um processo, uma teia, um hipertexto, uma construção coletiva, anônima”. Sua estrutura é orientada 

como um trajeto errante, um percurso por um caminho vago, no qual o indivíduo/grupo participa através da 

assimilação, apropriação, distorção e acaso. O sociólogo pressupõe que o imaginário seja o espaço fundamental da 

constituição do sujeito e de sua vinculação com o meio social. 

O Rap empodera por meio da sua linguagem, principalmente por suas rimas e poesia. De acordo com Lacan 
10,

(1986)  o valor da palavra, enquanto ato de discurso, constitui um funcionamento coordenado com um sistema 

simbólico já estabelecido, imanente e dotado de variação semântica. De acordo com o psicanalista:

[...] nós podemos capturar em qualquer caso, como o mundo é colocado em movimento, como o 
real e o imaginário começam a ser estruturados, como se desenvolvem numa definição sucessiva 

10 Todas as traduções nossas.
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de variedade de cargas de objetos humanos, ou seja, nomeáveis. Todo esse processo encontra o 
seu ponto de partida nessa primeira referência imagética constituída por uma palavra 
significativa, o que torna uma estrutura chave na lei da palavra, humaniza o homem. (LACAN, 
1986, p. 03)

Conforme Pêcheux (1995), a produção de sentidos é uma circunstância definida pela posição de onde são 

articuladas as expressões linguísticas, um posicionamento referente a uma formação ideológica. O sentido de uma 

dada formação ideológica refere a uma reprodução das posições ideológicas marcadas pelo seu contexto em dado 

processo sócio-histórico. As formações discursivas regulam o que pode e deve ser dito a partir de dada conjuntura, 

que se sobrepõem como um fator determinante, marcado pela luta de classes e articulado como uma expressão 

linguística. Segundo Pêcheux (1995), a materialidade do discurso e do sentido ocorre quando os indivíduos são 

interpelados em sujeitos-falantes pelas formações discursivas, transparecendo a existência de uma simetria de 

adequação ao posicionamento de dada formação ideológica. Ao admitir o caráter polissêmico da linguagem, 

considera-se que os sentidos são produzidos mediante uma relação estabelecida entre as possíveis inscrições de 

uma mesma formação discursiva.

A linguagem pode ser reproduzida, somente, mediante a representação de uma memória significada como 

um conhecimento. Orlandi (1999) parte do pressuposto de que a formação discursiva constitui a materialidade da 

memória, que a priori é um signo social. O sentido do discurso instaura-se a partir das referências do imaginário 

que representam os signos discursivos como memória, estabelecendo uma dinâmica necessária de retomada de 

representações simbólicas dispersas, para a construção de um significado. Com isso, o sentido implícito em cada 

discurso não pode ser autônomo em relação a uma memória pré-existente. Assim, segundo Orlandi (1999), é 

possível compreender que a linguagem poderá produzir sentidos no interior de dada formação discursiva que 

reverbera os sentidos já produzidos e que estão dispostos numa memória discursiva. Em síntese, essa memória 

constitui uma referência no ato da produção de sentidos, materializada através das formações discursivas. A 

memória discursiva, um elemento simbólico, opera como um espaço de significância mediante o efeito de sentido 

das formações ideológicas delineadas por formações discursivas. 

Karol Conka interfere na cadeia de discursos sobre a mulher negra e periférica. Ela insere um novo sentido a 

ser compartilhado na memória discursiva, interpelada e assujeitada ao Aparelho de Estado de tradição 

escravagista e patriarcal do Brasil, que conta com o mito da democracia racial e diferenças gritantes entre gêneros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se demonstrar, nesse artigo, as articulações entre gênero e raça nas letras da rapper negra  Karol 

Conka. A partir das inferências realizadas, é perceptível que o discurso antirracista e feminista tem lastro histórico 

nas heranças do patriarcado escravista, estrutura fundante do Estado brasileiro.

Essa estrutura, por sua vez, teve elementos centrais historicamente reformulados na forma de desigualdade 

de gênero, do racismo e da negativa do preconceito de cor/raça através do mito da democracia racial, que 

naturalizaram um lugar social subalterno atribuído especialmente às mulheres negras. Ao contrapor esse lugar 

historicamente atribuído a esse grupo social, as letras da cantora empoem uma questão social latente, buscando 

problematizar essa subalternidade, ainda escamoteada por uma série de discursos que buscam negar a existência 

de desigualdade de gênero e ratificar o discurso do Brasil como um pais racialmente democrático. Ao fazê-lo, 

Karol reafirma seu local de fala e a memória social das mulheres negras, que demonstra a fragilidade desses 

discursos de coesão social nacional realizado, via de regra, pelo silenciamento de vozes, histórias e memórias 
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dissonantes do arquétipo adotado à identidade nacional brasileira.
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RESUMO

Este artigo examina os acontecimentos da economia brasileira que 
contribuíram para o fenômeno da informalidade no Brasil. Três fases são 
fundamentais para a discussão: a) prévia à República, baseada no 
escravismo e composta pelo período colonial (1530-1822) e imperial (1822-
1889); b) transição para o assalariamento e o nascimento do mercado de 
trabalho (1890-1929); c) transformações laborais pós 1930, englobando 
desde o governo Vargas até os eventos que impactaram o país após a 
redemocratização (1930-2013). Conclui-se que a gênese do mercado de 
trabalho brasileiro foi engendrada sob os signos da exclusão e da 
desigualdade, sendo a informalidade componente representativa desta 
realidade.

Palavras-chave: Trabalho Informal. Mercado de Trabalho. Economia 
Brasileira.

ABSTRACT

This paper examines the events of the Brazilian economy that contributed to 
the phenomenon of informality in the country. Three stages are central to the 
discussion: a) prior to the Republic, based on slavery and made up of the 
colonial (1530-1822) and imperial period (1822-1889); b) transition to wage 
labour and the birth of the labour market (1890-1929); c) labour 
transformations post 1930, encompassing from the Vargas government to 
the events that impacted the country after the return to democracy (1930-
2013). It is concluded that the genesis of the Brazilian labour market was 
engineered under the signs of exclusion and inequality, in which informality is 
a representative component of this reality.

Keywords: Informal Work. Labour Market. Brazilian Economy..
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INTRODUÇÃO
    

O
 artigo versa sobre um tema específico da Economia Social e do Trabalho, a informalidade, enfocando 

os principais acontecimentos da economia brasileira que contribuíram para sua gênese e composição 

no mercado nacional de trabalho. Considerando o tema proposto, este estudo é definido por um 

delineamento de caráter eminentemente qualitativo, caracterizando-se como um ensaio, tanto pelo método que 

utiliza, quanto por seu estilo de escrita, que conta com a exposição dos fatos acompanhados das argumentações 

julgadas pertinentes.

Quanto ao escopo teórico, a pesquisa realizada baseou-se em fontes secundárias relativas à evolução 

histórica da estrutura socioeconômica do Brasil, com foco em contribuições de autores críticos a este processo, 

tais como Prado Jr. ([1942] 2011, [1945] 2008, [1953] 1988), Furtado ([1958] 2007), Rangel ([1963] 1986), 

Fernandes ([1964] 1978, [1968] 2013) e Theodoro (2005, 2008), dentre outros intérpretes do país. Isso possibilitou 

formar um marco teórico que permite interpretar com similar teor a história nacional sob o ponto de vista do 

trabalho, favorecendo a apresentação sucinta dos principais contornos da construção do mercado de trabalho 

brasileiro e especificamente das origens da informalidade. A pesquisa se justifica uma vez que não é possível fazer 

qualquer análise mais acurada do trabalho no Brasil sem levar em consideração alguns pontos-chave do processo 

de formação do mercado e das relações trabalhistas no país. Além disso, é fundamental a concepção de que o 

referido processo continua condicionando o problema atual do emprego e da renda no Brasil.

No que diz respeito à estrutura do artigo, na segunda seção será discutido o período anterior à Proclamação 

da República (1530-1889), dividido em economia colonial (1530-1822) e Brasil Império (1822-1889), ambos 

baseados fundamentalmente no sistema escravista, considerado elemento central para a compreensão da 

formação do mundo do trabalho brasileiro e da questão da informalidade. A seção seguinte discorre sobre a 

transição desse sistema para o trabalho livre e assalariado no Brasil (1889-1930), enfatizando as implicações 

decorrentes da inserção da mão de obra imigrante de origem europeia e o ambiente de exclusão tanto econômica 

quanto social da época. Finalmente, aborda-se a economia brasileira no interregno 1930-2013, dividido-a entre 

um primeiro período que abrange desde a ascensão do governo Vargas até o final do regime militar (1930-1985), 

marcado por uma inflexão socioeconômica vinculada a aspectos de extrema contradição, e um segundo período 

referente aos acontecimentos que marcaram o cenário nacional em termos de mercado de trabalho desde a 

redemocratização (1985-2013), caracterizado por rápidas transformações ainda em curso no mercado de trabalho 

do país.

A economia brasileira antes da República e o sistema escravista 
(1530-1899) A economia colonial (1530-1822): A inexistência do 
mercado de trabalho 

Embora a maioria da literatura existente sobre a formação do mercado de trabalho no Brasil e de sua 

construção até o presente dê grande ênfase ao período republicano, é mister também considerar e analisar com 

diligência os acontecimentos ocorridos antes da Proclamação da República (1889). Até o final do regime imperial, 

o país teve como base fundamental e indispensável para a manutenção de seus arranjos institucionais o modelo 

baseado no sistema escravista. Esta questão específica e as suas inúmeras implicações econômicas e sociais são 

elemento central para a compreensão, na sua origem e na sua “herança”, das diversas configurações que o mundo 

do trabalho brasileiro assumiu desde o seu surgimento.
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A chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, inaugura a fase conhecida como pré-colonial. Após os 

primeiros contatos com os indígenas, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil (de grande valor no 

mercado europeu, muito utilizado para tingir tecidos). Para sua extração, valeram-se primeiramente do escambo 

em troca do trabalho indígena. A retirada da madeira continuou, construindo-se feitorias no litoral que nada mais 

eram do que armazéns e postos de permutas com os nativos. Apenas em 1530 foi organizada a primeira expedição 

com objetivos de ocupação, buscando povoar o território, além de iniciar o cultivo de cana-de-açúcar.

Assim, a colonização portuguesa e a escravidão no Brasil foram derivadas do surgimento da grande 
1

propriedade monocultura (plantation ), a partir de 1530. A população de Portugal girava em torno de dois milhões 
2

de habitantes à época, o que dificultava o fornecimento de mão de obra própria aos trópicos . Para os colonos 

europeus, inclusive os portugueses, não era atrativo cruzar o Atlântico para ser camponês. Conforme destaca Caio 

Prado Jr. (2008, p. 34):

a escravidão torna-se, assim, uma necessidade: o problema e a solução foram idênticos em todas 
as colônias tropicais e mesmo subtropicais da América. Nas inglesas, onde se tentaram, a 
princípio, outras formas de trabalho, aliás, uma semiescravidão de trabalhadores brancos, os 

3indentured servants , a substituição pelo escravo não tardou muito.

Para Sodré (1976), os diversos grupos indígenas que habitavam as regiões de produção escolhidas pelos 

colonos, bem como suas adjacências, foram os primeiros a serem submetidos ao sistema escravista português, 

subvertendo as primeiras relações cordiais estabelecidas entre ambos e instalando-se o processo de colonização. 

Depois de o trabalho indígena ter sido empregado na extração do pau-brasil, passou a ser também útil nas lavouras 
4

de cana-de-açúcar, com reações e inadaptações a esse sistema de produção ao qual foram submetidos .  Essa 

situação não perdurou no longo prazo, basicamente por dois motivos: a questão cultural e por conta do mercado. 

Sobre essa situação, Prado Jr. (2008, p. 35) destaca que

à medida que afluíam mais colonos e, portanto, aumentavam as solicitações de trabalho, ia 
decrescendo o interesse dos índios pelos insignificantes objetos com que eram dantes pagos pelo 
serviço. Tornam-se aos poucos mais exigentes e a margem de lucro do negócio ia diminuindo em 
proporção. [...], além disso, se o índio, por natureza, seminômade, se dera mais ou menos bem 
com o trabalho esporádico e livre da extração de pau-brasil, já não acontecia o mesmo com a 
disciplina, o método e os rigores de uma atividade organizada e sedentária como a agricultura. 
Aos poucos, foi-se tornando necessário forçá-lo ao trabalho, manter vigilância estreita sobre ele e 
impedir sua fuga e abandono da tarefa em que estava ocupado.

 
5A escravidão indígena teve seu apogeu entre 1540 até 1570 , sendo praticada principalmente no início da 

colonização portuguesa, especialmente nas áreas litorâneas do nordeste brasileiro. Todavia, foi perdendo espaço 

para a pressão dos lucros do tráfico negreiro. Isto evidencia que o trabalho escravo, em um contexto de escassez de 

oferta de trabalho europeia e de abundância de terras férteis, era fundamental para um sistema voltado quase que 

exclusivamente à produção de mercadorias para o exterior.

1Plantation (uma plantação): diz respeito ao tipo de sistema agrícola  que se baseia em uma monocultura de exportação mediante a 
utilização de latifúndios e mão de obra escrava.
2Portugal mal podia fornecer mão de obra para as expedições para o Oriente, que viviam o seu auge à época.
3Indentured servants: trabalhadores servis, presos a seus contratos de trabalho. Referente ao sistema de trabalho voluntário e, mais 
comumente, involuntário, em que os jovens pagavam sua passagem para o Novo Mundo trabalhando para um empregador por 
determinado número de anos. Foi amplamente utilizado no século XVIII nas colônias britânicas da América do Norte e especialmente 
usado como um caminho para jovens pobres da Grã-Bretanha e dos estados germânicos para conseguirem passagem para as colônias 
estadunidenses. Ver Donoghue (2013).
4Os portugueses chegaram a assimilar algumas das tribos nativas. Outras foram escravizadas ou exterminadas por enfermidades para as 
quais não tinham imunidade, ou morreram em guerras travadas nos dois primeiros séculos de colonização (entre grupos indígenas rivais 
e seus “aliados” europeus). Ver Boxer (2002) e Skidmore (2003).
5Para uma descrição pormenorizada da escravidão indígena na economia pré-colonial, ver Holanda (2006), Freyre (2006) e Prado Jr. 
(2008 2011).
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Barbosa (2008) afirma que o tráfico de escravos do continente africano para o Brasil foi determinante para a 

estrutura econômica e social do período, com um antagonismo essencial entre o comércio de escravos e o 

mercado de trabalho. Mesmo o escravo aparecendo como trabalhador, não podia negociar sua força de trabalho, 
6

coexistindo assim a inexistência de um mercado de trabalho  com a exploração de uma massa trabalhadora 

(FRANCO, 1997). Ao produzir para a Coroa Portuguesa não participavam do mercado, inexistente. Logo, o 

arranjo social escravista não era compatível com o arranjo social capitalista, ainda que no caso do Brasil o segundo 

tenha emergido do primeiro. Contudo, como ressalta Ianni (2004, p. 223), nessa dinâmica “o escravo estava 

ajudando a formar o operário”, havendo relação direta entre esses acontecimentos e o surgimento do mercado de 

trabalho no país.
7

Foi o tráfico de escravos africanos (altamente rentável para os traficantes ) que tornou possível a escravidão 

em grandes proporções no país, permitindo a estruturação da atividade monocultora e a sua configuração 

acabada. Neste ínterim, havia condições favoráveis para uma oferta bastante elástica de escravos. Essa demanda, 

conforme demonstra a tabela 1, foi significativa ao menos até 1850, período em que vigorou, de fato, o tráfico de 

escravos no país.
8Tabela 1 - Estimativa do número de africanos desembarcados  - Brasil (1501-1870)

Fonte: Adaptado de Alencastro (2000).

De acordo com Barbosa (2008), apesar desta imigração forçada e das atividades então em curso no país, o 
9

dinamismo socioeconômico era pífio no plano interno , socialmente negligenciado e economicamente travado. 

De um lado, os escravos, os quais não colocavam em risco a ordem social. De outro, os senhores, dependentes e 

aprisionados aos seus ativos. Apesar disto, e por conta dos “ciclos” de acumulação de riqueza (açúcar, mineração e 

café), ditados pelo mercado externo a Portugal, houve expressiva mobilidade regional e setorial (tráfico interno de 
10

escravos ). Assim, de fato, e apesar da estrutura da economia colonial, “um capital comercial nacional viera se 

formando nos poros da colônia” (MELLO, 1994, p. 54-55).

6Nos termos do autor, havia um “não-mercado de trabalho” (BARBOSA, 2008, p. 68).
7O tráfico de escravos da África para o Brasil chegou, em alguns momentos, a ser a principal e mais lucrativa atividade econômica 
brasileira. Ver Castro (1984) e Dias (1995).
8Não computadas, portanto, as mortes ocorridas nos navios que os transportavam da África para o litoral brasileiro, estimadas entre 20% 
e 40% do total de negros embarcados. Ver Gorender (2011) e Freyre (2006).
9Não serão investigadas de maneira mais aprofundada as diferenças regionais presentes no processo de formação do mercado de 
trabalho brasileiro, apesar do reconhecimento de que foram (e são) uma realidade. Ver Holanda (2006), Freyre (2006) e Prado Jr. (2008 
2011).
10“Nestes momentos, presenciava-se uma transferência interna de escravos das regiões estagnadas para as regiões dinâmicas, 
acompanhada de movimentos especulativos. Assim também se explica que a 'fome de riqueza' tenha sido acompanhada da 'fome do 
negro' no Brasil colonial” (BASTIDE; FERNANDES, 2008, p. 26).

Período Brasil (em milhares) 
1501-1550 - 
1551-1600 50,0 
1601-1650 200,0 
1651-1700 360,0 
1701-1740 605,1 
1741-1800 1.095,2 
1801-1830 1.000,4 
1831-1850 712,7 
1851-1870 6,4 
Total geral 4.029,8 
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11
Ao mesmo tempo, o trabalho livre era sufocado pela predominância da escravidão , transformando uma 

considerável parcela da população em trabalhadores economicamente e socialmente “desnecessários”. O 

trabalho escravo fazia sombra às demais formas de existência social. Não há, portanto, que falar em informalidade 

do trabalho no período em questão, sendo que até esse momento, no Brasil, a “história do trabalho era antes de 

tudo a história do escravo e de suas interações com os demais grupos sociais” (COSTA, 2010, p. 14). A estrutura 

colonial guardava papéis distintos para os escravos em relação aos homens livres pobres e desclassificados, apesar 

de ambos virem a compor o futuro “povo” que pouco a pouco, e como resultado futuro do desenvolvimento do 

capital, se moldaria a um mercado de trabalho particular, a partir de um processo de lenta e difícil proletarização 

(SIMONSEN, 2005).

O Brasil Império (1822-1889): O auge e o declínio do sistema escravista

O trabalho escravo, núcleo do sistema produtivo da economia colonial, foi paulatinamente substituído – de 

forma predominantemente excludente – pelo trabalho livre no decorrer do século XIX, processo este 

intensificado após 1850. Na primeira metade desse século, o mercado de trabalho ainda era inexistente, sendo esse 

o período em que mais chegaram escravos africanos ao Brasil, tendo o período imperial representado, assim, o 

auge do sistema escravista.

A chegada da corte portuguesa ao país, em 1808, desencadeou mudanças em toda a colônia. As pressões do 
12 13

capitalismo inglês  estimularam o processo de interiorização da metrópole . O ciclo do café, iniciado nos 

primeiros anos do século XIX, foi o responsável pelo aumento do tráfico de escravos até 1850, o que fez com que 

o litoral brasileiro recebesse maior quantidade de pessoas para serem enviadas às regiões onde havia plantações e 

também para algumas áreas urbanas, como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, (DIAS, 1995).

Por se tratar de uma sociedade hierarquizada dividida em classes sociais, destacam-se as alternativas 

econômicas peculiares adotadas pelos componentes desta estrutura. Sobre a configuração do trabalho desde a 

chegada da corte portuguesa até o fim do período imperial, Barbosa (2003, p. 71-72) destaca que

proliferaram típicas ocupações de elite. Eram os cabeleireiros, modistas, mestres de dança e os 
professores de línguas, que preenchiam os empregos honoríficos de caráter secundário. Bem 
abaixo, encontrava-se o “povo nobre” e o “povo mecânico”, todos rodeados de escravos. O 
povo nobre destacava-se por não realizar nenhum “oficio infamante”, devendo ostentar gastos e 
possuir escravos. […] ao seu lado, existia uma pequena camada flutuante, que incorporava um 
certo prestígio - professores, pequenos burocratas, contadores, parteiras - e alguns outros como 
boticários, músicos e capitães de embarcação. Ainda havia os raros laboriosos que lograram uma 
situação confortável, como alguns ourives, escultores, calafates, pedreiros, alfaiates, marceneiros 
e os vários tipos de comerciantes varejistas. […] o resto era o povo mecânico, a ralé, compondo 
um todo incoerente e heterogêneo, onde o estigma de cor estava sempre a obstar a ascensão 
social. Este segmento compunha uma população marginal, parcialmente inativa, concentrada 
nas cidades, sem classificação ou papel definido na reprodução do sistema, destacando-se pela 

11“Paralelamente ao mundo do trabalho escravo, espalhava-se uma massa amorfa e inorgânica de homens livres, 'a massa popular', 'os 
desclassificados', inúteis e inadaptados. Isto porque restavam poucas ocupações disponíveis ao trabalho livre, tal o caráter absorvente da 
escravidão e a instabilidade do sistema de produção voltado para fora” (BARBOSA, 2003, p. 70).
12Referentes ao compromisso assumido pela Coroa Portuguesa de pôr fim ao tráfico de escravos, a fim de atender aos interesses 
econômicos ingleses. Por exemplo, “em 1810 assinaram-se efetivamente dois tratados entre Portugal e Inglaterra: um de comércio, outro 
de aliança e 'amizade'” (PRADO JR., 2008, p. 108). Ver também Stein (1961), Couty (1988) e Klein (1989).
13Os comerciantes portugueses da época, ao perderem cada vez mais a intermediação comercial no Brasil, uniram-se pouco a pouco às 
famílias rurais e à produção. A partir daí, começou a ocorrer um processo de ajuste interno às pressões internacionais. Também os 
grandes investimentos locais protelavam o regresso da corte portuguesa. As concessões de obras públicas estimulavam os interesses 
particulares e faziam com que os principais homens de negócios quisessem permanecer no país. Assim instaurou-se o enraizamento dos 
interesses portugueses, pelas compras de terras, construções e estabelecimentos comerciais, revertendo-se na interiorização da 
metrópole (DIAS, 1995).
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fragilidade dos seus vínculos sociais.

Essas novas e diversas inserções ocupacionais abririam espaço apenas a pequenas margens de autonomia 

dentro da estrutura social, ficando evidente a distinção entre os diferentes segmentos da sociedade. Neste ínterim, 

de fato, e apesar de sua precariedade, o assalariamento quase assumia o caráter de privilégio econômico e social 

(FERNANDES, 2013). 
14

As reformas ditas “liberais” trazidas pelo processo de independência , no início do século XIX, e a 

instituição do Império do Brasil (1822-1889), ao invés de integrar os negros livres e de dar-lhes igualdade legal e 
15

social, os marginalizaram no novo regime . Com a instituição de importantes marcos legais, como por exemplo, a 
16 17

Lei de Terras, de 1850 , a interrupção legal do tráfico de escravos (Lei Eusébio de Queirós), também em 1850 , a 

Lei da Abolição da Escravatura (1888, sem qualquer estrutura de proteção aos recém-libertos) e o consequente 

movimento de imigração proveniente sobretudo da Europa (com intermediação do Estado), a mão de obra 

imigrante que chegou ao Brasil foi progressivamente se ocupando da produção nas lavouras de café. Havia uma 

participação normativa do Estado, regulando a transição, por meio de leis direcionadas tanto ao fim do sistema 

escravista quanto à viabilização de uma de mão de obra disponível ao capital (CONRAD, 1978). 

A tabela 2 mostra o fluxo de imigrantes para o país, indicando seu substancial incremento entre 1850 e 1859 

em relação às décadas anteriores. Contudo, é especialmente a partir de 1890 que ele ocorre em larga escala, 

mantendo-se nesse patamar elevado até 1930. Nesse período, conhecido como a época da “grande imigração” 

(1850-1930), estima-se que cerca de quatro milhões de imigrantes 

Tabela 2 – População imigrante – Brasil (1820-1930)

Fonte: Adaptado de Alencastro (2000, p. 225).

Chegaria, enfim, o nascimento do mercado de trabalho, por uma trajetória intrincada em que a Lei Áurea 

funcionou meramente como marco cronológico. Esse nascimento revelou seus vários matizes e a herança do 

sistema escravista, sendo o ponto inicial para o reposicionamento dos trabalhadores nacionais, imigrantes e ex-

Período Imigrantes 
(número de pessoas) 

1820-1829 9.105 
1830-1839 2.569 
1840-1849 4.992 
1850-1859 108.045 
1860-1869 108.068 
1870-1879 193.931 
1880-1889 448.622 
1890-1899 1.198.327 
1900-1909 622.407 
1910-1919 810.463 
1920-1930 909.256 

 

14Processo que culminou com a emancipação política do território brasileiro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1822). 
Ver Alencastro (2000), Boxer (2002) e Pandiá Calógeras (2009).
15Sabe-se, por exemplo, que na ocasião foram abertos postos públicos com a seleção baseada na meritocracia. Porém, grupos de origem 
negra foram banidos do processo pela alegação de que eram demasiadamente ligados ao antigo regime colonial. Foi o caso das tratativas 
sobre as condições e os salários a serem pagos aos milicianos (anteriormente à serviço do regime colonial) incorporados ao exército 
regular do império, em que somente os negros foram excluídos (CARDOSO, 1990; RUSSEL-WOOD, 1999).
16Além de alterar e regular a forma de aceder à propriedade da terra (inclusive das terras públicas) instituída nas duas décadas anteriores, a 
Lei de Terras procurou ainda definir os meios para operar a imigração, principalmente por incentivos de trabalhadores europeus pobres 
para trabalhar nas lavouras brasileiras (SMITH, 1990).
17“Não obstante a abolição do tráfico formal ter ocorrido em 1826 e, cinco anos após, serem declarados livres os negros que aportassem 
em terras brasileiras, a importação de africanos só terminaria efetivamente em 1850” (KOWARIC, 1994, p. 44).
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escravos, em relação aos que passaram a serem chamados de patrões e empregadores. Mas o mercado de trabalho 

não surgiu instantaneamente, pois antes teria uma existência incipiente, para aí sim se nacionalizar e se consolidar 

somente após 1930 (SLENES, 1997).

Estas foram as principais nuances do sistema escravista no Brasil. Inúmeros artifícios foram utilizados para 

uma transição mais suave rumo ao trabalho livre, como a própria proibição do tráfico de escravos em 1850, para 
18retardar o fim da escravidão e atenuar o ônus (desvalorização dos ativos) para os proprietários de homens , de um 

lado; bem como para atrair e disciplinar uma força de trabalho que pudesse substituir a mão de obra escrava 
19quando esta não mais existisse, de outro. Constituiu-se uma sociedade original , mesmo que dependente das 

oscilações e tendências da economia externa. Todavia, a concentração de renda e a desigualdade social resultaram 

em heranças que dificultariam a modernidade plena, quando dos primeiros movimentos efetivos em direção ao 

sistema capitalista.

Este foi um breve apanhado histórico sobre a questão do sistema escravista e de sua influência na formação 

do mercado de trabalho brasileiro, mostrando que a existência da precariedade, da informalidade, do subemprego 

atual têm raízes na forma em que se moldou esse período. Dentro desta perspectiva, os acontecimentos anteriores 

à Proclamação da República têm grande relevância.

Da Proclamação da República à Revolução de 1930(1889-1930): 
O surgimento do mercado de trabalho no Brasil
        

  O mercado de trabalho do Brasil se formou a partir de três pilares. O primeiro foi o dos ex-escravos, 

resultante do processo de transição da escravidão para o trabalho livre, pós-abolição de 1888, podendo estes 

finalmente ofertar sua mão de obra ao mercado de trabalho (GEBARA, 1986). O segundo foi o imigrante, 

principal fonte de mão de obra para o centro-sul do país nas últimas décadas do século XIX, sendo a principal 

força de trabalho empregada na indústria nascente (BEIGUELMAN, 1977). O terceiro foi o “elemento nacional 

livre”, composto por homens brancos livres e pobres, negros nativos, libertos, “fugidos”, e mestiços. Foram 

pessoas que durante o período colonial e o período da escravatura pós-independência compunham parte 

negligenciável da força de trabalho (KOWARICK, 1987, p. 81-82).

Após a Proclamação da República, o progresso viria supostamente da importação da mão de obra, tal como 

a ideia de “trabalho livre na pátria livre” (FERNANDES, 1978, p. 36-37). Porém, as relações sociais internas, estas 

não importadas, mas dependentes do capitalismo que surgia, demonstrariam a sua dominância sobre a mão de 

obra importada, apenas virtualmente proletarizada. Na prática, vigoraram várias modalidades de disponibilidade 

da força de trabalho composta de imigrantes, trabalhadores nacionais e ex-escravos. A construção do mercado de 

trabalho – ou a superação definitiva da inexistência de trabalho assalariado do período anterior – criou novas 

possibilidades de dominação e novas relações de trabalho, as quais por sua vez fizeram uso das mesmas práticas 

18Para a elite latifundiária brasileira, especialmente na década de 1880 (período em que o preço do escravo aumentou de 1,5 para faixa de 2 
a 3 Contos de Réis), o escravo foi sinônimo de custos onerosos (BARBOSA, 2003, p. 108). Desta forma, a Abolição também veio para 
amenizar as dificuldades econômicas e financeiras vividas pelos latifundiários (diminuindo os custos de produção). De tal sorte que os 
latifundiários estariam livres de quaisquer preocupações com a inserção do ex-escravo na sociedade e ainda passariam a ter opções de 
custos de produção mais baixos utilizando-se do trabalho livre, oferecido tanto pela grande quantidade de mão de obra ociosa nacional 
quanto pelos imigrantes europeus (COSTA, 1997).
19“A elevação do país à condição de sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, o processo de crescimento urbano, a evolução da 
atividade econômica e da ocupação na área rural, a transição para o trabalho livre, a imigração, destacam-se como fatores que 
contribuíram de forma definitiva para a conformação da sociedade brasileira em sua heterogeneidade e complexidade” (THEODORO, 
2008, p.12-13).
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patriarcais e autoritárias. Apesar do igualitarismo formal da República recém-instaurada, mantinha-se um 

conjunto de não-liberdades ao passo que o mercado de trabalho, então teoricamente possível, manifestar-se-ia no 

máximo como realidade incompleta e fragmentada (BARBOSA, 2003).

Uma parte da população liberta, até então escrava, juntou-se ao contingente de homens livres, dedicando-
20se, em sua maioria, a economia de subsistência ; outros, a alguns ramos assalariados, especialmente os modestos 

serviços urbanos. O surgimento do mercado de trabalho, ou a ascensão do trabalho livre, como base da economia, 

foi acompanhado pela entrada significativa de uma população trabalhadora no setor de subsistência e em 
21atividades mal remuneradas , sendo que foi esse processo que deu origem ao que décadas mais tarde denominou-

se no Brasil como informalidade. Verifica-se que o perfil de ocupação da força de trabalho assumiu, então, nova 

configuração (THEODORO, 2005).

Sobre este ponto, Costa (2010) ressalta que absolutamente em nenhum momento da história do Brasil as 

instituições ligadas direta ou indiretamente ao trabalho atingiram os trabalhadores como um todo, configurando 

um conjunto muito escasso de direitos, sendo que desde o início do trabalho assalariado no país, boa parte da 

população negra economicamente ativa nunca teve real acesso ao mercado de trabalho. Neste contexto, Theodoro 

(2005, p. 96) aponta que:

existiram particularidades no que concerne à passagem da economia de base escravocrata à 
economia baseada no trabalho livre. Observa-se, de um lado, um processo de reagrupamento da 
mão de obra escrava nas regiões mais dinâmicas, [...] para onde se dirigiu, numa etapa posterior, a 
maior parte dos imigrantes. Não houve, como nos Estados Unidos, regiões que concentravam os 
trabalhadores escravos (estados do Sul), e outras, os trabalhadores livres (o Norte). No Brasil, a 
abolição significará a perda de espaço de trabalho para os ex-escravos. Em sua grande maioria, 
eles não serão assalariados. Com a imigração massiva, os ex-escravos vão se juntar aos 
contingentes de trabalhadores nacionais livres que não têm oportunidades de trabalho senão nas 
regiões economicamente menos dinâmicas, na economia de subsistência das áreas rurais ou em 
atividades temporárias, fortuitas nas cidades.

Conforme Theodoro (2008), nos últimos anos da escravidão ganharam importância no Brasil as ideias que 

primavam pela mão de obra de origem europeia em relação aos trabalhadores nacionais. De um lado, os nativos 

libertos e livres eram considerados incapazes de se adaptar ao trabalho formal. Por outro, no que diz respeito aos 

ex-escravos, estes eram tidos como inaptos para a relação assalariada.

A abolição da escravidão colocou a população negra em uma situação de igualdade política e civil em relação 

aos demais cidadãos. Todavia, as possibilidades de inclusão socioeconômica desta população eram bastante 

limitadas e, no mercado de trabalho, a entrada contínua de imigrantes europeus deslocava a população negra livre 

para funções subordinadas. Este processo foi marcado pela ausência de políticas públicas em favor da população 

negra livre e dos ex-escravos, além do implemento de iniciativas que contribuíram para que o horizonte de 

integração dos ex-escravos ficasse restrito a atividades subalternas na sociedade (THEODORO, 2008).

Furtado (1998) também argumenta nesse sentido, fazendo referência à provável percepção que boa parte da 

população negra liberta nesse período possivelmente teve perante a abolição, sendo que a submissão desse grande 

grupo de pessoas por tantos anos ao regime escravista resultou em sua exclusão social após o fim definitivo dos 

anos de escravidão, adiando sua assimilação e dificultando o desenvolvimento econômico e social do país. 

Adicionalmente, o autor explica que o mecanismo do sistema de trabalho assalariado, cuja importância cresceu 

20Economia de subsistência: baseada na agricultura e/ou na pecuária e utilizada somente com a finalidade de alimentar e de vestir a 
própria família ou grupo social, não produzindo excedentes para o comércio.
21“Se bem não existam estudos específicos sobre a matéria, seria difícil admitir que as condições materiais de vida dos antigos escravos se 
hajam modificado sensivelmente após a abolição, sendo pouco provável que esta última haja provocado uma redistribuição de renda de 
real significação” (FURTADO, 1998, p. 138).
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rapidamente pouco tempo depois de sua implantação, apresentou diferenças profundas no que se refere à 

economia exclusivamente de subsistência.

Ademais, Furtado (1998) destaca o fato de que, em geral, a maior parte da população livre e liberta estava na 

área rural, inserida no setor de subsistência. Essa situação explica em alguma medida, de acordo com o referido 

autor, por que a substituição da mão de obra escrava não se realizou internamente com a força de trabalho nacional 

disponível, ou seja, por que se utilizou o artifício da imigração para ocupar os postos de trabalho que tinham sido 

liberados pelos escravos. Com efeito, a parcela da população que vivia da economia de subsistência não seria bem 

adaptada ao trabalho assalariado regular. Além disso, ainda de acordo com o autor, tratava-se de uma população 

difícil de ser recrutada, devido à sua dispersão em vastas áreas do território nacional.

Outra questão, inter-relacionada à anterior, refere-se à migração do campo para as cidades. Conforme 

Dedecca e Baltar (1997, p. 70), “a ausência de uma tradição de trabalho assalariado da população que migrava do 

campo para a cidade facilitava a sua inserção direta no setor informal”.

Indo um pouco mais além, Gonçalves (2002) explica que os ex-escravos recém-chegados à cidade, desde 

que contemplassem o perfil de empregados, aumentavam o contingente de trabalhadores disponíveis no mercado, 

pressionando para baixo os salários dos que já se encontravam trabalhando. Não obstante, aqueles que não 

cumpriam os requisitos de qualificação para o trabalho industrial urbano, tinham a informalidade como 

possibilidade de ocupação que lhes desse alguma renda e que lhes garantisse minimamente a sua sobrevivência. De 

acordo com este argumento, as atividades desenvolvidas na informalidade cumpriam um papel social e 

econômico que era o de ocupar os trabalhadores “desqualificados” e que viviam em uma situação de pobreza e de 

desemprego.

Assim sendo, verifica-se que o mercado de trabalho no Brasil decorreu do surgimento do trabalho livre, 

com intermediação do Estado, através especialmente do processo de abolição da escravidão e de suas inúmeras 

implicações, moldado por uma política de imigração. Esse mercado de trabalho nasceu dentro de um ambiente de 

exclusão tanto econômica quanto social. O Estado criou as condições para a consolidação e a existência de um 

excedente estrutural de trabalhadores, esses que no futuro constituiriam o nascimento do mercado informal de 

trabalho brasileiro.

Economia brasileira e mercado de trabalho no Brasil Pós 1930
Do governo Vargas ao fim do regime militar (1930-1985): Avanços e 
retrocessos

A reforma jurídica empreendida com a ascensão de Getúlio Vargas ao governo, que criou vínculos mais 

duradouros entre empregados e patrões, agregou-se a reforma econômica, sob a forma de reserva de mercado. No 

Brasil, a heterogeneidade específica dos trabalhadores pode ser analisada a partir de um conjunto de fatores, tais 

como: a existência de um excedente estrutural prévio de mão de obra exorbitante inicialmente não criado pelo 

capital e depois constantemente recriado por este (RANGEL, 1986); a ocorrência de mudanças rápidas na sua 

composição, em virtude de uma estrutura industrial pautada pela descontinuidade (BALTAR, 2003); e, por último, 

a aceleração do crescimento demográfico a partir de 1940 (BARBOSA, 2008).

O interregno 1930-1980 foi de crescimento, modernização e urbanização acelerada do país. Esse período 

foi caracterizado por grandes transformações, muito em função da implantação da indústria brasileira, ainda no 

governo Vargas, sendo que até o final da década de 1920 a ação estatal era, sobretudo, normativa, passando a ser 
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fortemente intervencionista depois de 1930.
22

Dessa forma, o referido período – conhecido na literatura econômica como desenvolvimentista  – é 

considerado de grande evolução do mercado de trabalho. Em primeiro lugar, ocorreu uma forte concentração da 

população nas cidades, sendo que em 1940 quase dois terços da população brasileira vivia nas zonas rurais e um 

quase terço nas cidades; já nos anos oitenta esse quadro se inverteu, passando de mais de dois terços da população 

morando em regiões urbanas e de um terço da população morando nas zonas rurais. Senão, veja-se:

Tabela 3 – População e taxa de urbanização - Brasil (1940-1980)

   Fonte: IBGE (2016a, 2016e). Elaboração própria.

Sobre esse interregno, Martine et al (1990, p.122) esclarecem que:

o número de cidades de mais de quinhentos mil habitantes passou de três para catorze, [...] 
cidades de mais de quinhentos mil habitantes em 1940, reuniam um pouco mais de 10% da 
população total do país, enquanto em 1980, concentrava 62% da população urbana, o que 
representava quase um terço da população total do país. Nesse período é importante considerar 
também o papel do Estado no contexto, como agente de investimento estatal, agente 
responsável pela modernização econômica. No caso os anos de 1930, quando o Estado 
promoveu uma série de medidas para forjar uma força de trabalho no sentido de ajudar a 
indústria naquele momento. Cabe assim salientar que questões como emprego, desemprego e 
subemprego não eram de muita importância, o papel do Estado era dar condições para o país sair 
do subdesenvolvimento, e se engajar no processo de crescimento econômico.

Essa rápida mudança resultou na propagação de cinturões de pobreza nas cidades, habitados por 

populações desfavorecidas, engajadas em atividades precárias, ligadas ao comércio ambulante, ao trabalho 

doméstico e outros com características semelhantes, ou seja, ao dito trabalho informal. Observa-se, conforme 

destaca Theodoro (2009), que o crescimento da população urbana resultou de um fluxo cada vez mais robusto da 

população para as grandes cidades, o que provocou, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas, a concentração 
23da pobreza . Os problemas urbanos tornam-se cada vez mais complexos, especialmente após os anos cinquenta. 

A economia brasileira veio assim a se caracterizar como um sistema que, ao curso de toda a sua história, tem (re) 

produzido a exclusão, como já apontado também antes da Proclamação da República. De sua parte, a ação do 

Estado parece ter sempre reforçado o status quo, em favor do fortalecimento e da consolidação de um modelo de 

crescimento que concentra fortemente a riqueza, por um lado, e restringe-se à gestão da miséria, de outro.

Ano População 
(número de habitantes) 

Taxa de urbanização (%) 

1940 41.236.315 31,24 
1950 51.944.397 36,16 
1960 70.992.343 44,67 
1970 94.508.583 55,92 
1980 121.150.573 67,59 

 

22Para Bielschowsky (1988, p.7), o desenvolvimentismo pode ser entendido como a “ideologia de transformação da sociedade brasileira” 
calcada em um projeto econômico que busca à industrialização como possibilidade de superação do subdesenvolvimento e da pobreza, 
entendendo que esse processo não ocorre espontaneamente via mercado, isto é, a indução ativa do Estado seria indispensável, como 
agente planejador do desenvolvimento e/ou investidor direto. Para Fonseca (2004, p.226), três elementos constituíram um “núcleo 
duro” do desenvolvimentismo, que são a defesa: i) da industrialização; ii) do intervencionismo pró-crescimento; iii) do nacionalismo, 
delimitando o papel do capital estrangeiro e sempre o subordinando a um “projeto nacional”.
23“O mercado de trabalho no Brasil, que nasceu em condições bastante peculiares, [...] parece se consolidar depois de 1930, reforçando 
algumas de suas características. O setor de subsistência dos anos 1800 foi a primeira forma de repositório dos excluídos. Um século mais 
tarde, verifica-se a existência de um contingente considerável da população em situação de pobreza e se reproduzindo principalmente a 
partir de relações de trabalho não assalariadas e sem proteção; em suma, na informalidade” (THEODORO, 2009, p. 120).
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Neste ínterim, conforme Dedecca (2005), o período de industrialização brasileira (1930-1985) foi marcado 

por um modelo político de regulação ativa do Estado, cerca de metade da população ocupada não tinha acesso ao 

sistema de proteção social construído a partir da década de 40, especialmente quanto à instituição do salário 
24

mínimo e de toda uma legislação de regulação das leis do trabalho (CLT) . Isso se traduziu em um mercado de 

trabalho caracterizado pela extensa presença de contratos de trabalho estabelecidos informalmente, gerando um 

debate constante sobre o mercado de trabalho brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, por haver um forte 

descompasso entre o pujante crescimento econômico e o anêmico desenvolvimento social.

O desemprego foi a característica mais saliente da primeira metade dos anos oitenta, mas foi o agravamento 

da distribuição de renda que se constituiu na marca principal do conjunto deste decênio. A propósito, como 

assinala Costa (2010), ocorreu um arrefecimento verificado ao longo da década de 1980 em comparação a um 

significativo movimento anterior no sentido de organizar a economia e aumentar o grau de formalização do 

trabalho.

Da redemocratização ao século XXI(1985-2013): Os (Des) Ajustes no 
mercado de trabalho

Entre o início da década de 1980 e o final da década de 1990 o Brasil passou por dificuldades devido à crise 
25econômica iniciada ainda nos anos setenta . No processo de redemocratização (1979-1988), o aumento contínuo 

da inflação acompanhado de uma retração do crescimento econômico teve como resultado uma forte recessão. 

No final dessa mesma década, conhecida na literatura econômica como “a década perdida”, o Brasil contava com 

uma grande rede de aglomerados urbanos, concentrando nela grande parte de toda a população do país. Esse 

quadro somado à conjuntura econômica e, consequentemente, ao aumento do desemprego 

Tabela 4 – Evolução percentual das taxas médias anuais de desemprego,
inflação e PIB – Brasil (1981-1998)

Fonte: IBGE (2016d, 2016b, 2016c). Elaboração própria.

A informalidade foi reforçada por uma retração econômica ainda maior a partir da década de 1990, como 

resultado de ajustes orquestrados pelos governos então vigentes (Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar 

Franco (1993-1994) e de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)), tais como a abertura comercial, a nova 

política industrial e as privatizações. A reestruturação da produção, produto destes ajustes, introduzida, sobretudo 

pelas empresas, levou à demissão em massa jamais como visto na história da industrialização do país. O 

desenvolvimento e a incorporação de equipamentos automatizados e de novos métodos de organização e de 

gestão do trabalho aceleraram o processo de racionalização assentado na desverticalização e na emergência de 

Ano Desempreg
o 

Inflação PIB Ano Desempre
go 

Inflação PIB 

1981 7,9 95,2 -4,28 1990 4,3 1.476,7 -5,05 
1982 6,3 99,7 0,81 1991 4,8 480,2 1,25 
1983 6,7 211,0 -2,92 1992 5,7 1.157,8 -0,30 
1984 7,1 223,8 5,39 1993 5,3 2.708,2 4,67 
1985 5,3 235,1 7,91 1994 5,1 1.093,9 5,33 
1986 3,6 65,0 7,50 1995 4,6 14,8 4,42 
1987 3,7 415,8 3,61 1996 5,4 9,3 2,15 
1988 3,8 1.037,6 -0,05 1997 5,7 7,2 3,38 
1989 3,3 1.782,9 3,20 1998 7,6 3,9 0,04 

 

24Frisa-se que essas medidas referiam-se a algumas parcelas e não a totalidade da força de trabalho.
25Especialmente em virtude das crises do petróleo (1973 e 1979), do aumento dos juros internacionais (1978 e 1982) e de seus respectivos 
desdobramentos.
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sistemas de subcontratação de produtos e serviços. A terceirização constituiu-se em uma das estratégias mais 

importantes de diminuição dos custos do trabalho, o que significou a substituição de empregos regulares e com 

certo padrão de conquistas, por empregos precários e temporários, muitas vezes sem regulamentação.

Neste sentido, Bettiol (2009) destaca que esse contexto marcou os anos noventa com alguns aspectos 

importantes que contribuíram para o aumento do desemprego e, também, para o aumento dos níveis de 
26informalidade. Por exemplo, o processo de globalização, a já citada reestruturação produtiva da economia , as 

27novas formas de relação entre o Estado e a sociedade civil, caracterizadas pelas práticas neoliberais , que 

provocara mudanças significativas em toda a sociedade e consequentes alterações no mundo do trabalho. A autora 

ainda frisa que, para um entendimento mais amplo destas questões, não se pode deixar de considerar a trajetória 

histórica do processo socioeconômico, que redesenhou um novo quadro nas relações sociais após a crise 

econômica mundial característica da década de 1970.

Segundo Dedecca (2005) e Fonseca et al (2013), houve mudança no modelo econômico adotado no Brasil 

na década de 1990 em relação ao modelo vigente desde 1930. Se o último estava centrado no desenvolvimento da 

base produtiva e nos mercados internos, o primeiro, que promoveu a reestabilização econômica, implementou um 

processo de ampla abertura comercial que expôs abruptamente à concorrência externa a base produtiva local, 

considerada pelos policy makers da época como a via possível para a modernização econômica. 

A nova dinâmica econômica, estabelecida a partir do início dos anos 90, jogou sistematicamente 
contra o mercado de trabalho. A baixa capacidade de geração de novas oportunidades de 
emprego, em um contexto de restrita regulamentação social, induziu que tal problema se 
manifestasse principalmente pela proliferação de ocupações de baixos rendimento e 
qualificação. Nesse contexto, pode-se dizer que o problema de emprego continuou extrapolando 
a situação de desemprego (DEDECCA, 2005, p. 109).

Se a década de 1990 foi marcada pela estabilização econômica, pela abertura comercial e pela flexibilização 

das relações no mercado de trabalho, a primeira década do século XXI foi a de diminuição das desigualdades 

socioeconômicas, favorecida por uma conjuntura externa excepcionalmente favorável e modificações internas da 
28

composição estrutural da demografia , o que também permitiu a retomada da geração de empregos formais, 

apesar do grau de informalidade manter-se sempre em níveis elevados, como indicado na tabela 5.

26A análise feita por Ramos (2002) reforça esta visão de que o aumento da informalidade estaria mais associado a um componente 
estrutural do que cíclico. O autor chama a atenção para as significativas mudanças na composição setorial da ocupação ocorridas no 
mercado de trabalho urbano durante a década de 1990, em particular a significativa expansão do setor de serviços e a contração da 
indústria de transformação.
27O neoliberalismo caracteriza-se por apoio à liberalização econômica, privatização, livre-comércio, mercados abertos, 
desregulamentação e reduções nos gastos do governo, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia.
28Sobre a questão do chamado “bônus demográfico” e de seus impactos socioeconômicos a partir da década de noventa no Brasil, ver 
Chahad e Pozzo (2013) e Alves (2010).
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29Tabela 5 – Grau de Informalidade (%) - Brasil (1992-2013)

Fonte: IBGE/PNAD (2016f).

Nota 1: não há informações disponíveis para os anos de 1994, 2000 e 
2010, o que é justificado pelo fato de que nesses anos a PNAD não foi 
elaborada.
Nota 2: as séries históricas consultadas foram iniciadas em 1992 e 
encerradas em 2013, o que define seu corte temporal.

No ciclo virtuoso que então se inaugurou, verificou-se moderado avanço dos indicadores do mercado de 

trabalho, como a recuperação do emprego e da massa real de rendimentos do trabalho a patamares semelhantes 

aos do final dos anos oitenta. A despeito dos sinais da conjuntura, várias foram as dificuldades para a retomada de 
30

um padrão de desenvolvimento  mais consistente e robusto, por conta do não enfrentamento de alguns 
31

problemas crônicos, de cunho tanto econômicos quanto sociais  (FONSECA, 2013; OECD, 2009; IPEA, 2009).

 Ano   definição I definição II definição III 
1992 56,4 59,0 53,5 
1993 57,2 59,7 54,4 
1994  - -  -  
1995 57,8 59,7 54,6 
1996 57,8 59,5 54,9 
1997 58,0 59,4 54,8 
1998 58,8 59,8 55,5 
1999 59,6 60,7 56,2 
2000 -   -  - 
2001 58,1 58,3 54,8 
2002 58,2 58,4 54,9 
2003 57,4 57,6 54,1 
2004 56,6 56,6 53,4 
2005 55,5 55,5 52,4 
2006 54,7 54,3 51,4 
2007 53,3 53,4 50,6 
2008 51,5 50,9 48,5 
2009 50,9 50,4 48,0 
2010 -   - -  
2011 47,5 47,1 45,4 
2012 47,0 46,3 44,8 
2013 46,4 45,4 44,2 

29O IBGE dispõe de três definições distintas para grau de informalidade, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, apresentando resultados estatísticos diferentes entre si. São elas o resultado das seguintes divisões: i) Definição I: 
(empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores 
por conta própria); ii) Definição II: (empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria + não-remunerados) / (trabalhadores 
protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria + não-remunerados + empregadores); iii) Definição III: 
(empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores 
por conta própria + empregadores).
30Há autores que categorizam a década de 2000 como sendo “novo-desenvolvimentista”. Ver Bresser-Pereira (2006), Sicsú et al (2007) e 
Fonseca (2013).
31Basta lembrar que apesar de estar no piso das séries históricas mensuradas desde o censo de 1960, a desigualdade brasileira atualmente 
está entre as doze mais altas do mundo (CHAHAD; POZZO, 2013).
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Na década de 2000 houve medidas que indicaram o aprofundamento da flexibilização e outras que 

tenderam a reforçar a perspectiva de ampliar a regulação do trabalho. No primeiro caso, a “agenda flexibilizadora 

continua persistindo e avançando em alguns aspectos, tais como a elevação da taxa de rotatividade, o aumento da 

jornada de trabalho, a ampliação da contratação atípica e o avanço da remuneração variável” (KREIN et al, 2011, p. 

32). Foram aprovadas muitas medidas que reforçaram a lógica do processo de flexibilização em diversos aspectos 

da relação de emprego e, de acordo com Galvão (2010), a flexibilização na década de 2000 não foi concebida 

genericamente, mas sim para públicos específicos (pessoa jurídica, micro e pequenas empresas, jovens), e 

implementadas através de alterações na legislação ordinária. Essa realidade resultou grandemente da inserção do 

país na lógica do capitalismo globalizado, dificultando a regulação pública e fortalecendo as soluções autônomas, 

com aumento do poder discricionário dos empregadores em determinar as condições de uso e remuneração do 

trabalho. A flexibilização avançou com a terceirização, a subcontratação, a contratação como pessoa jurídica, a 

permanência de alta ilegalidade e informalidade (BALTAR et al, 2010). 

Já no caso da regulação do trabalho merecem destaque na década de 2000 a valorização do salário mínimo, a 

ampliação do seguro-desemprego no decorrer da crise de 2008 e 2009, o movimento de aumento da formalização 

do emprego, a nova regulamentação do estágio, o estímulo para inclusão do autônomo na seguridade social, dentre 
32

outras  (KREIN et al, 2011).

Todos estes acontecimentos resultaram na precarização do trabalho e no alto grau de informalidade, o que 

na atualidade aparece como característica marcante no mercado de trabalho brasileiro. Em que pese o fato de que 

até 2013 as pesquisas tenham apontado que os números da informalidade do trabalho caíram paulatinamente, o 

quadro que se avizinha caso não haja maior coordenação dos agentes envolvidos não é nada animador, quanto a 

uma diminuição mais rápida, sólida, efetiva e sustentável dos números da informalidade no Brasil. Antunes (2009, 

p. 252) destaca as características da informalidade existente no Brasil atual. Segundo o autor,

em plena era da informatização do trabalho, do mundo maquinal e digital, estamos conhecendo a 
época da informalização do trabalho, dos terceirizados, dos precarizados, dos subcontratados, 
dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial, do subproletariado. A informalidade é 
concebida em sentido amplo, desprovida de direitos, fora da rede de proteção social e sem 
carteira de trabalho. Desemprego ampliado, precarização exacerbada, rebaixamento salarial 
acentuado, perda crescente de direitos, esse é o desenho mais frequente da classe trabalhadora.

Diante do processo de globalização do capital e das novas tecnologias, segundo Theodoro (2009), vão 

aumentar as taxas de crescimento da produção, porém, sem aumento correspondente e suficiente de empregos 

formais. Além disso, conforme Dedecca (2005), uma vez que o problema do emprego foi sistematicamente 

acomodado na informalidade, esta exclusão econômica e social histórica é um claro sinal de ausência de brechas 

no mercado de trabalho, as quais possam acomodar aqueles que não conseguem um emprego protegido. No caso 

do Brasil, a perspectiva real em um horizonte de médio prazo é de queda tímida das atividades informais, o que não 

basta para a resolução definitiva do problema. Por isso, o estudo desta problemática se faz tão relevante.

Resumindo o conjunto de acontecimentos do mercado de trabalho no Brasil, relativo à sua construção 

histórica, nas palavras de Bettiol (2009, p. 788-789):

A história do mercado de trabalho no Brasil esteve sempre permeada pela exclusão e pela 
existência de aspectos de extrema contradição, urbanização acelerada acompanhada de forte 
concentração de pobreza, diferenças de renda e de acesso ao emprego formal. Derivando-se 
disso, uma informalidade histórica, [...] que reproduz, por sua vez, os mecanismos 
historicamente constituídos. [...] os problemas e condições agravadas na economia brasileira a 

32Para uma explanação pormenorizada de cada uma dessas medidas, ver Nunes (2010).

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



partir de 1980, a desestruturação do mercado de trabalho, assim como o desassalariamento, o 
desemprego, e a adoção das políticas neoliberais a partir de 1990, contribuíram ainda mais para a 
precarização dos empregos e trabalho com carteira assinada. Nesse contexto foi necessário 
destacar historicamente o papel do Estado no processo de criação e consolidação de um 
mercado de trabalho no país. Há que se considerar que ao abolir a escravidão sem adoção de 
iniciativas complementares na absorção produtiva dos ex-escravos como mão de obra livre, o 
Estado estabeleceu as bases de perpetuação da exclusão de parte da população brasileira. Apesar 
de alguns esforços, a ação do Estado sobre o mercado de trabalho sempre foi marcada pela ideia 
do crescimento econômico, como única política de emprego [...] o Estado assumiu uma posição 
de corresponsabilidade no que se refere à perpetuação das desigualdades e suas consequências, 
sendo o trabalho informal uma de suas vertentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esta pesquisa objetivou apresentar e analisar os principais acontecimentos da economia brasileira que 

contribuíram para a construção do mercado de trabalho no país, com ênfase para o fenômeno da informalidade. A 

partir desta breve explanação crítica no que tange à história do Brasil sob o ponto de vista da Economia Social e do 

Trabalho, cabe ressaltar os seguintes aspectos gerais:

i. na economia brasileira antes da Proclamação da República, calcada no sistema escravista, mesmo o 

escravo aparecendo como trabalhador, coexistia a inexistência de um mercado laboral com a exploração de uma 

massa trabalhadora. O trabalho livre era sufocado pela predominância da escravidão, transformando um 

considerável contingente de brasileiros em trabalhadores socialmente desnecessários. Com uma sociedade 

hierarquizada, o assalariamento quase assumia o caráter de privilégio econômico e social. Constituiu-se uma 

sociedade original mesmo que dependente das oscilações e tendências da economia externa. Todavia, a 

concentração da renda e a desigualdade social resultaram em heranças que dificultariam a modernidade plena, 

quando dos primeiros movimentos efetivos em direção ao sistema capitalista. Esse contexto mostra que a 

existência da precariedade, da informalidade e do subemprego atual tem raízes na forma em que se moldou este 

período. Nesta perspectiva, os acontecimentos anteriores à República têm grande relevância, sendo fundamentais 

para a compreensão da formação do mercado nacional de trabalho formal e, sobretudo, informal;

ii. na transição do sistema escravista para o assalariamento (sistema capitalista) no Brasil, compreendida 

entre o final do século XIX e o final da década de 1920, surgiu o mercado de trabalho brasileiro. Deste processo 

emanaram novas possibilidades de dominação e novas relações de trabalho, as quais por sua vez fizeram uso das 

mesmas práticas patriarcais e autoritárias anteriores. Apesar do igualitarismo formal da jovem República, 

mantinha-se um conjunto de não-liberdades ao passo que o mercado de trabalho manifestar-se-ia, no máximo, 

como realidade incompleta e fragmentada. Verificou-se que o mercado de trabalho no Brasil foi criado pelo 

surgimento do trabalho livre, com intermediação do Estado, através sobretudo da abolição da escravidão, 

moldado por uma política de imigração. Esse mercado de trabalho nasceu dentro de um ambiente de exclusão 

tanto econômica quanto social. O Estado criou condições para a consolidação e a existência de um excedente 

estrutural de trabalhadores, esses que mais tarde construiriam o nascimento do chamado mercado informal de 

trabalho brasileiro;

iii. a década de 1930 marca uma inflexão socioeconômica do Brasil, com modificações profundas da 
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estrutura produtiva e do mercado de trabalho no país. Entre 1930 e 1980 é notório o crescimento, a modernização 

e a urbanização do país, pautado por um modelo político de regulação e indução industrial ativo do Estado, 

caracterizado por importantes transformações jurídicas das relações trabalhistas. Mas essas mudanças também 

geraram cinturões de pobreza nas cidades, com o engajamento em atividades precárias e de caráter informal. 

Entre meados de 1980 e 2000, devido às sucessivas crises econômicas, o quadro se agravou: no final da década de 

oitenta, havia uma rede de aglomerados urbanos no Brasil, concentrando nela a maioria da população do país, 

tendo o aumento do desemprego degenerado na ampliação da informalidade. Houve mais retração a partir da 

década de 1990, resultante de ajustes econômicos dos governos vigentes. Achatamento dos salários, explosão da 

informalidade e do desemprego aberto, além da flexibilização dos direitos trabalhistas, pareciam indicar um 

retorno ao passado, mirando velhas realidades já presenciadas durante a origem da inserção capitalista brasileira. 

Da década de 2000 em diante houve moderada diminuição das desigualdades socioeconômicas, com a adoção de 

medidas que tenderam a reforçar a ampliação da regulação do trabalho, mas acompanhadas de outras que 

aprofundaram sua flexibilização.

 Por fim, é oportuno observar que esta pesquisa não pretendeu esgotar o assunto, tampouco auferir 

conclusões definitivas a respeito da temática da construção do mercado de trabalho no Brasil, complexa por 

excelência. Todavia, como visto no decorrer deste artigo, pode-se afirmar que a gênese do mercado de trabalho 

brasileiro foi engendrada historicamente sob o signo da exclusão e da desigualdade, sendo a informalidade uma 

componente representativa desta realidade. Os acontecimentos descritos resultaram na precarização do trabalho, 

o que na atualidade aparece como característica marcante no mercado de trabalho brasileiro. Em que pese o fato 

de que nos últimos anos os números da informalidade venham caindo paulatinamente, o quadro que se avizinha 

não é nada animador caso não sejam coordenadas ações que visem à redução mais rápida, sólida, efetiva e 

sustentável em relação a esse problema crônico do Brasil e da economia brasileira, que acomete grande parte de 

seus cidadãos/agentes.
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RESUMO

A Economia do Crime arma que, além das variáveis demográcas e 
socioeconômicas, o espaço é fator fundamental para o estudo da criminalidade. 
Devido a falta de evidências empíricas sobre a relação entre espaço e crime para as 
cidades brasileiras, este estudo busca identicar autocorrelação espacial para o 
crescimento da taxa de homicídios, no período de 2000 a 2010, nas cidades brasileiras, 
mais especicamente para áreas mínimas comparáveis. Para isso, foram aplicados 
testes de diagnósticos de dependência espacial, através de técnicas de econometria 
espacial. O estudo comprovou seu principal objetivo, ou seja, o espaço é importante 
para o estudo da criminalidade nas cidades brasileiras, detectando o efeito spillover 
espacial, além de detectar clusters com elevadas taxas de homicídios nas regiões 
Norte e Nordeste, e clusters com comportamento oposto nas regiões Sul e Sudeste. O 
modelo, controlado por variáveis demográcas e socioeconômicas, que apresentou o 
melhor ajuste foi o Spatial Durbin Model (SDM).

Palavras-chave: Taxa de Homicídios. Espaço. Spillover.

ABSTRACT

The Crime Economy asserts that beyond demographic and socioeconomic variables, 
space is fundamental to the study of crime. Due to the lack of empirical evidence on the 
relationship between space and crime in Brazilian cities, this study aims to identify spatial 
autocorrelation for the growth of the homicide rate, from 2000 to 2010, in Brazilian cities, 
specically to comparable minimum areas. Spatial dependence diagnostic tests were 
applied through spatial econometric techniques. The study conrmed its main 
objective, i.e. that space is important to the study of crime in Brazilian cities by detecting 
the spatial spillover effects as well detect clusters with high homicide rates in the North 
and Northeast regions, and clusters with opposite behavior in the South and Southeast. 
The model, controlled for demographic and socioeconomic variables, presented that 
the best t was the Spatial Durbin Model (SDM).

Keywords: Homicide Rate. Space. Spillover.
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INTRODUÇÃO
A criminalidade é um fenômeno mundial não recente e há muito tem sido objeto de interesse de 

pesquisadores das ciências sociais, tanto por se tratar de um problema contemporâneo de proporçãomundial, 

quantoportersemostrado,atravésdofracassodealgumaspolíticaspúblicas, um fenômeno de enorme 

complexidade (Silva et al. 2012). As estatísticas criminais brasileiras são pouco animadoras e, embora sejam 

positivas em determinados locais, estão longe de se mostrarem satisfatórias no que tange à completude do 

território, no entanto, os esforços para compreender tal problema devem ser incessantes (Waiselfisz, 2011).

No Brasil, a crescente e permanente criminalidade tem desafiado os estudiosos das ciências sociais, 

tornando-se, principalmente a partir da década de 1980, objeto de pesquisa de muitos teóricos, em uma tentativa 

de explicar o crescimento da criminalidade, bem como seus efeitos sobre a vida das populações urbanas, 

buscando compreender os meios destinados à gestão do controle do crime, da punição e seus efeitos, pode-se 

citar como exemplo o trabalho de Araújo Jr. e Fajnzylber (2001). No âmbito mundial, a criminalidade é há séculos 

objeto de estudo, inicialmente focado na figura do indivíduo e sua personalidade, posteriormente, sob a 

influência de sociólogos, compreendendo o crime como um fenômeno social.

A ciência econômica tem se debruçado sobre o tema da criminalidade, revestindo-a com os seus 

paradigmas. De acordo com a visão canônica da teoria econômica o agente depara-se com um custo ou benefício 

no exercício da atividade criminosa, numa tentativa de maximizar a utilidade esperada. O eminente teórico Gary 

S. Becker (1968) representa um marco na entrada das ciências econômicas no estudo da criminalidade. 

Utilizando-se de modelagem microeconômica para analisar o comportamento racional do indivíduo que opta 

pelo ganho ilícito ao ganho lícito. Os trabalhos de Ehrlich (1973), Sah (1991) e Glaeser et al. (1995) são exemplos 

de estudos que se utilizaram da modelagem individual para estudar criminalidade.

No contexto brasileiro, a criminalidade tem se mostrado um desafio para os teóricos, a exemplo de seu 

comportamento descrito na Figura 1.1. A análise desta identifica uma redução, particularmente nos anos 2000, da 

violência nos estados do Sudeste (SE) vis à vis o aumento na região nordeste (NE). Trabalhos como os de 

Lamarca e Vetore (2013) sugerem que a elevação da violência no NE ocorre por causas independentes as que 

explicam a redução no Sudeste. Segundo os autores, a ocorrência das políticas públicas efetivas para o combate à 

violência nesta região seria responsável pela drástica redução das taxas de homicídios. Por outro lado, a maioria 

dos estados nordestinos não se mostraram efetivos no combate à violência, o que, consequentemente, não 

alterou suas taxas históricas.

Figura 1.1 - Taxa de homicídio média das cidades brasileiras entre 1988 e 2010

Com base nas observações empíricas, a hipótese levantada pelo trabalho é de que, ao intensificar o 
combate ao crime em uma cidade da região metropolitana que apresenta altas taxas de homicídios faz com que 
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haja um deslocamento do crime para as áreas vizinhas. Esta migração se justificaria em função da presença de 
áreas conturbadas, já que as fronteiras municipais não são claras. Nas cidades em que existem políticas efetivas de 
combate ao crime, o criminoso, ou a atividade criminosa, acaba se deslocando para áreas em que a presença 
coercitiva do Estado não se dê tão eficazmente. Esta movimentação traz alterações para as cidades vizinhas, 
favorecendo a prática de atividades criminosas e, inevitavelmente, aumentando a taxa de homicídios.

De acordo com a hipótese supracitada, entende-se que, para uma política pública ter êxito, não deve apenas 

focar nas cidades mais violentas, pois isto traria consequências perversas para as regiões circunvizinhas, 

comportamento observado por Menezes et. al. (2013) ao analisar as taxas de homicídio entre os bairros da cidade 

do Recife, mas há que se abarcar também a vizinhança, mesmo que esta apresente baixas taxas de criminalidade. 

Exposta a importância da migração para a compreensão do fenômeno da criminalidade, o presente 

trabalho busca identificar se existe migração do crime entre as cidades brasileiras, bem como, pretende calcular o 

impacto das características socioeconômicas no comportamento das taxas de crescimento dos homicídios entre 

estas cidades. Mais especificamente, a unidade de observação serão as Áreas Mínimas Comparáveis-AMC. Para 

tanto, tal estudo inicialmente perpassa por uma revisão da literatura acerca dos temas citados, em seguida discute-

se a estratégia empírica, seguindo com a descrição dos dados e apresentação dos resultados, para, enfim, tecermos 

discussão e as conclusões acerca dos temas.

REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção realiza uma breve revisão de literatura a respeito de trabalhos publicados sobre economia do 

crime, o qual perpassa tanto pela literatura nacional quanto internacional, identificando diferentes aspectos em 

diferentes localizações.

Nos últimos anos é possível identificar uma considerável elevação no número de estudos publicados que 

exploram a distribuição espacial de crimes violentos, tanto no Brasil como no mundo. Na literatura internacional, 

podem ser citados, por exemplo, os trabalhos de Blumstein e Rosenfeld (1998); Cortiça (1999); Baller et al (2001); 

Messner e Anselin (2004); Cohen e Tita (1999); Morenoff  et al. (2001) e Griffiths e Chavez (2004). No Brasil, 

temos os trabalhos de Ratton et. al. (2011), Silva e Beato (2013), Menezes et. al. (2013).

Os trabalhos citados têm consistentemente demonstrado dois aspectos. Primeiro, a subpopulação de 

maior risco de vitimização de homicídio é composta por homens, jovens e negros, que vivem em comunidades 

urbanas desfavorecidas. Em segundo lugar, homicídios apresentam um padrão não aleatório de concentração 

espacial positiva, significando que é possível encontrar áreas com níveis semelhantes de violência, a saber, cluster.

A teoria ecológica da criminalidade demonstrou que a padronização espacial dos crimes não pode ser 

explicada apenas pelas características socioeconômicas do lugar (Sampson e Groves 1989). Em vez disto, a 

análise espacial da literatura de crime sugere que as concentrações de crime são o resultado de processos sociais 

específicos ou mecanismos que são manifestas de tal forma que os crimes em um único local influenciam os 

níveis e padrões de crimes em lugares próximos ou "conectados".

O valor principal desses estudos é servir como um lembrete constante de que o espaço é importante 

quando se pretende entender o comportamento da criminalidade. Refutando a noção de que os bairros e mesmos 

as cidades são analiticamente independentes, sendo assim, é preciso considerar de que forma os resultados 

observáveis nestas unidades dependem das ações e atividades ocorrendo em seu entorno (Sampson 2004; 

Morenoff  et al. 2001). No entanto, embora muitas explicações plausíveis tenham sido oferecidas, os resultados 

empíricos revelam pouco em termos de apoiar declarações definitivas sobre a natureza exata dos processos que 

influenciam a criminalidade através do espaço.
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A estratégia de modelagem individual desenvolvida por Becker (1968) e empregada na maioria dos estudos 

é, em parte, responsável pela ausência de uma maior formalização do mecanismo de difusão do crime no espaço. 

A maioria dos trabalhos empíricos, entretanto são desenvolvidos com variáveis agregadas nas áreas de interesse 

da análise: estado, cidades, bairros.

Por hipótese, considera-se que as áreas próximas podem influenciar umas às outras, estima-se um modelo 

não espacial, e utilizam-se os resíduos para testar a presença de dependência espacial para com base em testes 

estatísticos sugerir o modelo espacial mais adequado.

Outro modo de considerar a existência de efeitos espaciais, ou seja, spillover, é considerar o fenômeno da 

migração intermunicipal da criminalidade. A partir de 2004 observa-se um processo de interiorização da 

violência, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste (Menezes e Uchoa, 2014).

Segundo Waiselfisz (2011), tem-se que a partir do final da década de 90 as grandes metrópoles deixam de 

ser os grandes polos de violência. A taxa de homicídios elevou-se bastante nas capitais que estão fora do eixo das 

grandes metrópoles e nas cidades do interior do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Apesar de não se ter estudos apontando a migração da atividade criminosa entre as cidades do Rio de 

Janeiro (RJ) devido a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), é possível observar com base nos 
1dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ)  que houve um aumento nos índices de criminalidade das 

regiões da Baixada Fluminense e nas regiões de Niterói e São Gonçalo. Sendo assim, os indicadores apontam para 

uma possível relação espacial da criminalidade no estado do Rio de Janeiro.

Trabalhos como o de Cohen e Tita (1999) argumentam que a disseminação da atividade ilícita se propaga 

através do espaço basicamente de duas maneiras. i) Criminosos observam oportunidades em cidades que 

apresentam baixa criminalidade ou indivíduos de uma dada região copiam o comportamento criminoso de 

delinquentes de uma região distinta sem que haja, necessariamente, o contato direto entre tais bandidos, 

basicamente há uma imitação de comportamento; ii) Outra forma que o crime pode gerar efeito 

transbordamento é quando há contato direto entre indivíduos que se deslocam no espaço a fim de disseminar o 

modus operandi de suas quadrilhas.

Dentro da lógica socioeconômica que o crime percorre, tal trabalho confere relevo ao aspecto da 

econometria espacial na determinação da atividade criminal, buscando compreender como as características do 

ambiente podem influenciar na criminalidade. Para tanto, utilizar-nos-emos de trabalhos como os de 

Brantimgham e Brantimgham (1995), atentando para a importância do ambiente e seus elementos na escolha das 

vítimas e dos locais destinados ao crime.

ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

Esta seção tem como meta expor as técnicas de econometria espacial e sua relevância para tratar questões 

em que o espaço é determinante do comportamento individual. Como pôde ser observado na seção 2, para 

estudar a criminalidade, o espaço é, de fato, importante. Além desta breve apresentação, esta seção ainda conta 

com mais duas subseções onde serão abordados a estratégia para uso de um modelo econométrico espacial e a 

interpretação dos parâmetros, respectivamente.

1http://www.isp.rj.gov.br/resumoaisp.asp 
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Os modelos de regressão linear buscam identificar o impacto de uma determinada variável de interesse 

sobre o comportamento médio de uma dada variável dependente qualquer, como descrito no modelo (3.1) 

abaixo:

Onde Y é um vetor Nx1 que contém as informações da variável dependente, l  é um vetor de Xx1 de uns n

associado ao parâmetro a dos coeficientes, X denota uma matriz NxK das variáveis independentes,    é um vetor 

Kx1 e                        o vetor do termo de erro, onde     são independentes e identicamente distribuídos (iid) para 

todo i com média zero e variância 

A estratégia de estimação dos coeficientes de (3.1) mais comumente empregada é o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO). Para esta estratégia ser implementada com êxito, faz-se necessário que o modelo 

esteja bem especificado e que as variáveis independentes sejam exógenas, ou seja, não estejam correlacionadas 

com os erros da regressão (Wooldridge, 2003).

Neste sentido, a existência de correlação espacial implica que a trajetória dos vizinhos é importante para 

compreender o comportamento da variável que se deseja explicar. Uma vez que não há na regressão nenhum 

termo que capte este efeito, o mesmo vai para o resíduo e, por conseguinte, as variáveis independentes ficam 

endógenas e os erros não aleatórios no espaço, tornando os estimadores de MQO enviesados (Anselin e Bera 

(1988), Lesage (2009)).

ESTRATÉGIA ESPACIAL E ESTIMA

Seguindo o raciocínio descrito na introdução deste capítulo, uma alternativa para efetuar uma estimação 

consistente seria inserir no modelo as informações das áreas vizinhas que possam estar influenciando a variável 

dependente. Entretanto, neste caso surgiria uma super parametrização, pois ao admitir-se uma relação de 
2

dependência entre um conjunto de n observações e localidades, surgem n  - n relações, o que inviabiliza o 

processo de estimação.

Seguindo Ord (1975) e Whittle (1956) a solução para esta super parametrização consiste em impor uma 

estrutura de dependência espacial (matriz espacial). Esta estrutura, quando imposta, gera um processo conhecido 

como processo de autocorrelação espacial (spatial autoregressive process).

Uma abordagem alternativa a estimação do MQO é começar com um modelo mais geral que inclua a 

questão espacial, ou seja, a relação das variáveis independentes e dependentes com seus vizinhos. Neste estudo, 

seguiremos uma estratégia proposta por Elhorst (2010), dessa forma, o modelo que servirá de ponto de partida 

será o Spatial Durbin Model (SDM), que tem sua forma funcional dada pela equação (3.2) a seguir:

onde a variável WY denota a interação endógena, ou seja, a observação Y  está, de alguma maneira, sendo j

afetada e afetando a observação Y , para todo        WY é a interação exógena que denota a relação entre as j

variáveis independentes.    é conhecido como o coeficiente espacial autoregressivo e    representa um vetor Kx1  

de parâmetro fixos desconhecidos. 
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Quando a interação espacial ocorre apenas na variável dependente tem-se o modelo Spatial Autoregressive 

Model (SAR), quando há dependência espacial no termo de erro, denominado de heterroscedasticidade espacial, 

tem-se o Spatial Error Model (SEM), descritos pelas equações (3.3) e (3.4), respectivamente.

Não é comum detectar a dependência espacial nas variáveis dependentes, independentes e no termo de 

erro. Com isso, a melhor maneira de encontrar o processo que representa o verdadeiro processo gerador de 

dados é seguir com a estratégia de Elhorts (2010).
2A estratégia consiste em estimar o MQO e aplicar o teste LM robusto  proposto por Anselin et al. (1996), 

com o intuito de detectar se há autocorrelação espacial na variável dependente e/ou heteroscedasticidade 

espacial no processo gerador de dados, caso a hipótese de não autocorrelação espacial juntamente com a hipótese 

do termo de erro não ser correlacionado espacialmente sejam rejeitadas, tem-se que o espaço é relevante para o 

fenômeno analisado em questão. Desse modo, estima-se primeiro o modelo mais geral, o SDM, que inclui a 

matriz de vizinhança na variável dependente e nas independentes, em seguida, através de testes de razão 

verossimilhança, testa-se as seguintes hipóteses na equação 3:2:                   caso a hipótese nula seja aceita, o 

SDM pode ser reduzido para o SAR e                 , novamente se a hipótese nula for aceita o SDM será 

simplificado para o SEM. 

Esta estratégia foi utilizada por trabalhos no Brasil, por exemplo, Lima e Menezes (2015) e Resende et al 

(2015). A Figura 3.1 ilustra a estratégia de escolha dos modelos, a qual é baseada em Elhorst (2010) e Halleck Vega 

e Elhorst (2015).

Figura 3.1 Estratégia para escolha do modelo

2
Basicamente a intuição por trás do teste é que o espaço não é relevante, dessa forma, rejeitando a hipótese nula, tem-se que 
incorporar o espaço na modelagem econométrica.

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



A presença de autocorrelação e heterogeneidade espacial alteram não apenas a forma de estimação dos 

coeficientes, mas também sua interpretação. Os estimadores de MQO são interpretados como o efeito marginal 

da variável independente sobre aquela que se deseja explicar. Entretanto, na presença de autocorrelação espacial o 

efeito da variável dependente defasada propaga-se para seus vizinhos geográficos (Lesage, 2009), este fenômeno 

modifica a interpretação dos parâmetros estimados nos modelos espaciais, pois estes devem levar em 

consideração não apenas o efeito direto dos mesmos, mas também a contribuição dos vizinhos.

Observe que, no modelo sem autocorrelação espacial, a interpretação dos coeficientes é direta, onde      , na 
equação 3.1, mede o efeito marginal do aumento em uma unidade da variável explicativa xi na variável dependente 
x . 

Em modelos com a presença de autocorrelação espacial a interpretação dos parâmetros é mais complexa. 
Caso esse ponto não seja levado em consideração os estudos apresentarão conclusões equivocadas.

Lesage e Pace 2009 demonstraram em seu livro, com base no modelo espacial mais expandido - SDM, como 

deve ser feita a interpretação dos parâmetros. Reescrevendo o SDM dado pela equação (3.2) tem-se que:

A menos que não haja dependência espacial, a derivada de Yj com respeito a x  é diferente de zero e 1r

potencialmente diferente de    . Sendo este o caso:

A mudança na variável explicativa de uma região tem um efeito potencial de alterar a variável dependente de 

outra região. A diagonal principal da matriz de interação capta o efeito direto, que contém o "feedback loop", ou seja, 

a região i afeta ela mesma, através dos impactos que ela gera nos seus vizinhos, enquanto os elementos fora da 

diagonal captam os efeitos indiretos. A magnitude destes efeitos irá depender: (1) da posição da região no espaço, 

(2) do grau de conectividade entre as regiões, (3) do parâmetro       que mede o sentido da dependência espacial e 

(4) do parâmetro      . 

REVISTA ELETRÔNICA 22 DOCUMENTO/MONUMENTO



Uma vez que os impactos variam entre regiões (observações), Pace e Lesage (2006) sugerem utilizar uma 

medida média de variação no impacto, a medida natural consiste na soma das linhas (ou colunas) da matriz S  (W) r

extraindo assim um valor médio para todas as regiões. Para tanto, calcula-se o traço da matriz e encontra-se:

A inferência sobre os valores estimados é feita com base no cálculo da dispersão dos mesmos, empregando 

Cadeia de Markov com procedimento de Monte Carlo (MCMC).

Neste trabalho foi utilizado a matriz de peso espacial para os k- vizinhos mais próximos, sendo k = 20. 

Como os dados são para AMC, optou-se por não utilizar a matriz de peso espacial dada pelo inverso da distância.

DADOS 

Esta seção está dividida em duas partes. A primeira seguirá com a habitual análise descritivas dos dados. Na 

segunda seção, explorar-se-á a análise dos dados espaciais, na qual será possível diagnosticar que o espaço é 

relevante para o estudo do crime. Esse diagnóstico é importante, pois, segundo Elhorst (2000), Lesage (1999a) e 

Anselin (1988), caso haja autocorrelação no termo de erro, os estimadores de mínimos quadrados continuam sem 

viés, porém, perdem sua eficiência. No caso de autocorrelação na variável dependente, caso estime-se via MQO, 

os estimadores tornar-se-ão viesados e perderão a consistência.

ANALISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS ESPACIAIS 

O artigo foi desenvolvido com base em variáveis obtidas a partir de dois bancos de dados: os censos 
3demográficos de 2000 e 2010 e o DATASUS . Dos Censos foram obtidas as variáveis socioeconômicas e, a partir 

das informações anuais contidas no DATASUS, de 2000 a 2010, foi montado o banco com as taxas de homicídio.

A base de dados foi elaborada em nível de área mínima comparável (AMC), uma vez que o número de 

municípios brasileiros aumentou de 3.951 em 1970 para 5.507 em 2000, chegando a 5.564 em 2010. Dessa forma, 

as mudanças nos contornos e áreas geográficas dos municípios, devido à criação de novos municípios, impedem 
4comparações intertemporais consistentes de variáveis demográficas, econômicas e sociais em nível municipal . 

Logo, faz-se necessário a agregação dos municípios em áreas mínimas comparáveis (AMC). Devido à falta de 

dados para algumas variáveis, foram excluídas 127 observações, de modo que, a amostra é composta de 4.140 

observações das 4267 áreas mínimas comparáveis.

A Taxa de homicídios 2000-2010 será a variável dependente, as variáveis independentes foram adotadas com 

3DATASUS é o nome do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. Trata-se de um órgão da 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde com a responsabilidade de coletar, processar e 
disseminar informações sobre saúde.
4
Informações obtidas no IPEA.  http://www.ipeadata.gov.br/iframe_dicionario.aspx? width=1074&height=480.
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base na literatura. Para evitar problemas de causalidade reversa todas as variáveis independentes são datadas de 

2000, assim a Taxa de homicídios 2000-2010 não pode interferir no comportamento das variáveis independentes. 

A taxa de homicídios é definida como a quantidade de homicídios por 100 000 habitantes. Por sua vez, os 

homicídios são considerados como Crimes Violentos Letais e Intencionais – CVLI. Seguindo autores, tais como 

Cook (2009), Kelly (2000) e Menezes et al. (2013), foram consideradas variáveis demográficas e socioeconômicas 

como variáveis que, possivelmente, explicam a taxa de homicídios.

Na Tabela 4.1 está descrito o comportamento médio das variáveis demográficas e socioeconômicas 

utilizadas neste trabalho.

Fonte: Elaboração Própria 

  

ANÁLISE ESPACIAL DOS DADOS 

O objetivo desta seção é comprovar a autocorrelação espacial na variável dependente, ou seja, na Taxa de 

crescimento de homicídios 2000-2010. Para isto, o primeiro teste geral para identificação de autocorrelação 

espacial é a estatística I de Moran, dada pela expressão a seguir:

Onde N é a quantidade de unidades espacial indexada por i e j, é a variável de interesse no estudo (Taxa de 

crescimento de homicídios 2000-2010), Y é a média de Y, W representa a matriz de peso espacial, neste caso, a matriz ij 

dos 20 vizinhos mais próximos. Essa estatística varia entre -1 e 1. 

Na Tabela 4.2 pode ser observado que o valor da estatística global do I de Moran é 0.11, indicando 

autocorrelação positiva, de modo que, áreas mínimas comparáveis que revelam alta Taxa de crescimento de homicídios 

2000-2010, possuem vizinhos semelhantes.
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Tabela 4.2 I - Moran Global

Fonte: Elaboração Própria

Apesar do I de Moran ser significante, é importante aplicar a versão local desta estatística, dada pela equação 

(4.2) a fim de detectar quais regiões apresentam padrões similares e, assim, detectar clusters.

Onde I  é a estatística calculada para a área mínima comparável i. As demais variáveis são as mesmas j

utilizadas na estatística global dada pela equação (4.1).

A melhor maneira de interpretar a estatística I de Moran local é através do mapa de clusters.

Figura 4.1 Mapa de clusters do crescimento da Taxa de homicídios 2000-2010

A Figura 4.1 revela a distribuição espacial das estatísticas I de Moran locais. As regiões em vermelho 

representam as AMC's que, além de possuírem taxa de crescimento de homicídio elevadas, estão cercados de 

vizinhos que apresentam semelhante comportamento. Essas áreas estão tipicamente na região Nordeste (NE) e 

Norte (N), além da região norte do estado de Minas Gerais que fica na região Sudeste (SE) do país.

Para as regiões em azul, a conclusão é oposta à afirmação acima. Essas áreas concentram-se, sobretudo, na 

região Centro Oeste (CO), Sul (S) e Sudeste (SE). Isso sugere que a violência na primeira década deste século 

apresentou taxas de crescimento mais acentuadas nas regiões N/NE do país. Além destas áreas, ainda há as 
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regiões que revelam altas taxas de crescimento de violência, porém, estão cercadas por regiões de baixa 

criminalidade. Tais regiões estão marcadas no mapa com a cor rosa. As regiões que estão marcadas com a cor roxa, 

demostram situação oposta, ou seja, detém baixa taxa de criminalidade, todavia, seus vizinhos possuem taxas 

elevadas.

Ainda, é possível recorrer ao estimador de densidade Kernel para analisar a concentração espacial da Taxa 

de homicídios. O estimador de densidade Kernel desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da 
5amostra , correspondendo ao raio de influência, e então é aplicada uma função matemática de 1, na posição do 

ponto, a 0, na fronteira da vizinhança. O valor para a célula é a soma dos valores kernel sobrepostos, divididos pela 

área de cada raio de pesquisa (Silverman,1986).

As Figuras 4.2 e 4.3 descrevem, respectivamente, a concentração das taxas de homicídios dos municípios 

brasileiros em 2000, e a sua taxa de crescimento entre 2000 e 2010. A análise da Figura 4.2 sugere que a 

concentração dos homicídios não é um fenômeno estadual e sim, municipal. O mesmo mostra que a prevalência 

dos homicídios não ocorre de forma homogênea no estado, ao contrário, estão concentradas principalmente nos 

principais centros urbanos das cidades da região SE e no estado de PE, que é um dos estados mais desenvolvidos 

da região NE.

Outras áreas onde se observa grande concentração de homicídios são os estados do Centro Oeste 

Brasileiro, mais precisamente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Sul do Estado do Pará. Estes 

últimos caracterizam-se por apresentarem ocupação recente, mais precisamente no final dos anos 60 e por serem 

pouco populosos, o que naturalmente contribui, para elevação das taxas de homicídios.

As alarmantes taxas anteriormente apresentadas, motivaram os principais Estados da região Sudeste: Rio 

de janeiro e São Paulo e o estado de Pernambuco a adotarem políticas públicas, no início dos anos 2000, com o 

intuito de amenizar o quadro acima descrito. As políticas públicas aqui citadas estão descritas em Sapori (2011). O 

trabalho de Menezes et al. (2013), por exemplo, avalia o impacto da política de redução da criminalidade para o 

5
 Com base no centroide de cada AMC.

Figura 4.2 Kernel 1 - Taxas de homicídios das cidades brasileiras no ano 2000. 
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estado de Pernambuco. Por conseguinte, observa-se uma queda em média de 40% nos homicídios das cidades 

citadas.

Concomitantemente, as características de área de fronteira que existiam nas cidades do Centro-Oeste vão 

sendo reduzidas nos anos 2000. A população de algumas cidades desta região mais do que dobrou no período em 

análise, o que juntamente com a chegada do setor público e estabelecimento da urbanização são responsáveis por 

uma drástica redução da violência nestas áreas.

A análise da Figura 4.3 demonstra ter havido uma redução nas taxas de crescimento da violência nas 

localidades onde elas eram mais intensas, nominalmente: Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro e os estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Exceção para o sul do Pará, área que apresentava elevadas taxas de 

homicídios em 2000 e apresenta um forte crescimento das mesmas entre 2000 e 2010.

Os demais estados brasileiros, claramente os da região nordeste, não implementam políticas efetivas de 

combate à criminalidade, por conseguinte, a mesma continua a crescer a taxas históricas, ultrapassando a média 

Brasileira e da região Sudeste. A partir da aparente inexistência de uma contaminação espacial do crime entre os 

estados a questão que se coloca é como este se propaga entre os municípios, ou seja, quando o governo do Estado 

toma a decisão de agir em determinados municípios onde é possível observar altas taxas de homicídio, quais as 

consequências desta ação sobre seus vizinhos.

RESULTADOS 

Esta seção é destinada à análise dos resultados com o intuito de demonstrar a importância do espaço, 

juntamente com os fatores demográficos socioeconômicos, na compreensão do comportamento da taxa de 

Figura 4.3 Kernel 2 - Crescimento das Taxas de Homicídios das cidades brasileiras 
entre 2000 e 2010. 
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6homicídios das cidades brasileiras , procurando captar algum efeito de spillover das variáveis consideradas e 

também os efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas.

Na Tabela 5.1 estão contidos os resultados da estimação do modelo por MQO e as estatísticas de teste para 

detecção de dependência espacial, tanto no termo de erro quanto na variável dependente, além do teste I de Moran 

com base nos resíduos da regressão. A variável dependente é a Taxa de crescimento de homicídios 2000-2010, 

sendo explicada pela Taxa de homicídios em 2000 e por características demográficas e socioeconômicas, 

conforme foram descritas no capítulo anterior.

A Taxa de crescimento da população, Proporção (%) de domicílios monoparentais, % de mulheres chefes de família e % de 

adultos com 4 anos de estudos não foram significantes. Alguns sinais foram diferentes dos esperados, como por 

exemplo, a variável % de pobres em 2000, que apresentou sinal negativo sugerindo uma correlação negativa, de 

modo que quanto maior for a % de pobres em 2000 menor será o crescimento da taxa de homicídios. Já a variável 

% de jovens (15-25) apresentou correlação positiva, esse resultado também foi encontrado no trabalho de 

Menezes et al. (2013).

A estimação via MQO despreza a questão espacial do fenômeno estudado, desta forma, pode-se incorrer 

no problema de viés de variável omitida. Para checar se, de fato, o espaço importa, aplicou-se o teste I de Moran nos 

resíduos da regressão. Como pode ser observado na Tabela 5.1, o valor da estatística de teste foi significante a 1%. 

Ainda, aplicaram-se mais dois testes de diagnóstico de autocorrelação espacial, um para o termo de erro e outro 

para a variável dependente, a saber, o teste do Multiplicador de Lagrange Robusto (RLM). O teste RLM indica se há 

dependência no termo de erro e/ou na variável dependente. Sendo assim, comprova-se o efeito spillover, ou seja, a 

taxa de homicídio da região i afeta a taxa da região j, para todo          .  Além disso, há características não 

observáveis que também estão correlacionadas espacialmente, uma vez que ambos os testes foram significantes a 

1% e, assim, rejeitando a hipótese nula de não autocorrelação espacial.

 

6
Como já foi exposto ao longo do texto, principalmente no Capítulo 4, a unidade geográfica de observação é a AMC, entretanto, 
neste capítulo a terminologia AMC será substituída por cidade a fim de tornar o texto mais compreensivo.

Tabela 5.1 - Mínimos Quadrados Ordinários 

Nota: *p<0.1; **p<0.05; *<0.01   p-valores baseados em 10.000 procedimento Markov Chain Monte Carlo 
(MCMC) método. 
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Em virtude dos argumentos mencionados, o estudo confirma sua hipótese de que o espaço é relevante para 

estudar o crescimento da taxa de homicídios das cidades brasileiras. O efeito spillover existe e, sendo assim, ao 

promover política de segurança pública sem considerar este efeito poder-se-á incorrer em resultados distintos dos 

desejados.

Uma vez confirmada a autocorrelação espacial, como foi exposto na metodologia, a estratégia é estimar um 

modelo completo, o SDM, e testar se ele pode ser reduzido para um modelo que incorpore autocorrelação espacial 

na variável dependente, o SAR, ou para o modelo em que a autocorrelação espacial se dê no termo de erro, o SEM 

Elhorst (2010).

Parte dos resultados estimados para o SDM foram incluídos na Tabela 5.1. Como foi exposto na estratégia 

empírica, os coeficientes dos modelos espaciais não devem ser interpretados da mesma maneira que o modelo 

estimado via MQO. O efeito spillover é dado pelo parâmetro     que, no caso em questão, foi positivo, sugerindo que 

cidades que apresentam altas taxas de crescimento da violência afetarão de forma positiva a taxa de criminalidade 

de seus vizinhos.

A Tabela 5.2 contempla o teste da razão de verossimilhança (log-likelihood ratio). Com base nesse teste, pode-

se rejeitar ou aceitar a hipótese de simplificação do modelo. No caso da hipótese de redução para um SAR, tem-se 

que                   então, com base no valor da estatística de teste, pode-se rejeitar essa hipótese. No que diz respeito 

a hipótese de simplificação para o modelo SEM, tem-se que                 todavia, também rejeita-se tal hipótese. 

Essa é a estratégia explicitada na Figura 3 da metodologia.

Com base no teste da razão de verossimilhança tem-se que o modelo adequado é o Spatial Durbin Model, com 

isso a interpretação dos parâmetros estimados não se dá do mesmo modo que no modelo de MQO. Note que, 

dada a influência do vizinho há, além do efeito direto, o efeito indireto e, pela soma destes dois, tem-se o efeito 

total.

Vale salientar que os impactos diretos quantificam a relação direta entre a taxa de homicídios da unidade 

Tabela 5.2 - Efeito diretos e indiretos. 

Nota: *p<0.1; **p<0.05; *<0.01 p-valores baseados em 10.000 procedimento Markov chain Monte 

Carlo (MCMC) método. 
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geográfica i face a variações de suas próprias características demográficas e socioeconômicas, ou seja, é a mesma 

interpretação dos coeficientes estimados por MQO, ao passo que os impactos indiretos mensuram o efeito na taxa 

de homicídios da mesma unidade geográfica i, em decorrência da variação nas características demográficas e 

socioeconômicas da unidade geográfica j.

Conforme os valores para os efeitos direto e indireto na Tabela 5.2, observa-se spillover positivo na variável 

Taxa de homicídios em 2000, dado pelo efeito indireto de 0.54. Caso uma determinada cidade apresente um aumento 

nessa variável, seu vizinho incorrerá em um aumento na Taxa de crescimento de homicídios. Pode-se entender esse 

resultado como uma espécie de contaminação, pois as cidades que apresentam acentuadas taxas de homicídios 

tenderão a registrar taxas de crescimento de homicídios menores, dado que já detém uma larga base, portanto, suas 

taxas de homicídios crescerão menos, por outro lado, afetará, de forma positiva, a Taxa de crescimento de homicídios 

dos seus vizinhos.

A Taxa de crescimento população mostrou-se não significante, enquanto que a População em 2000 apresentou 

efeito direto positivo e significante. De fato, espera-se que o tamanho da população esteja correlacionado 

positivamente com a criminalidade. A intuição é que grandes aglomerados populacionais tenderiam a marginalizar 

seus habitantes.

A Renda per capita e o Ídice de Gini apresentaram efeito direto estatisticamente iguais a zero. Todavia, os efeitos 

indiretos são significantes e opostos entre si. O fato de ter vizinhos com alta renda per capita diminui sua taxa de 

crescimento de homicídios, enquanto que cidades com alto nível de desigualdade de renda gera transbordamento 

espacial do crime. Trabalhos como Amin et al. (2009) mostram que a renda per capita tem um efeito dúbio, de 

modo que não há como afirmar que sociedades mais ricas são menos violentas.

As variáveis que captam o desemprego foram significantes. A % de desempregado, apesar de contribuir para o 

aumento da criminalidade, não apresenta efeito sobre as cidades vizinhas, ao passo que a % de desocupados (jovens) 

apresenta efeito apenas sobre seus vizinhos. A questão do desemprego como causa do aumento da violência foi 

estudado por Beato e Reis (1999) e por Sapori e Wanderley (2001). Tais autores afirmam que não foi observado 

uma relação causal entre desemprego e aumento de violência.

Há um fato interessante, a variável % de jovens (15-25) apresentou o sinal positivo. Note que o efeito indireto 

não é significante. Hartung e Pessoa (2007) encontraram resultado semelhante, assim como Menezes et al. (2013). 

A explicação para esse resultado decorre do fato de que uma maior proporção de jovens implica numa maior 

proporção de indivíduos em idade criminal ativa. São os jovens que mais sofrem violência homicida no Brasil, pois 

a atividade criminal dada pelo tráfico de drogas demanda, em sua maioria, mão de obra jovem. Se a proporção de 

jovens no presente for elevada, significa que há aproximadamente 15 a 20 anos atrás a taxa de fecundidade 

apresentava padrões elevados. Donohue e Levitt (1999) encontraram relação positiva entre a taxa de fecundidade e 

a de criminalidade para os Estados Unidos.

As variáveis % de domicílios monoparentais e % de negros contribuem para o aumento da violência, ou melhor, 

estão correlacionadas positivamente com o crescimento da taxa de homicídios. Sabe-se que a cor da pele não é um 

determinante do comportamento dos indivíduos, porém, a herança colonial escravocrata impôs aos negros 

condições de desenvolvimento adversas o que, por sua vez, pode favorecer seu ingresso na vida ilícita. Os lares 

monoparentais podem estar correlacionados positivamente com a atividade criminal devido à ausência de creches 
7e de escolas de tempo integral . Dado que o chefe da família, em sua maioria, passa a boa parte do dia trabalhando, 

7 
O Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul publicou estudo revelando a carência de vagas nas creches e pré-

e s c o l a s  d o  B r a s i l .   h t t p : / / w w w 1 . t c e . r s . g o v . b r / p o r t a l / p a g e / p o r t a l / 
t c e r s / a d m i n i s t r a c a o / g e r e n c i a d o r _ d e _ c o n t e u d o / n o t i c i a s / E s t u d o % 2 0 d o % 2 0 T C E - R S % 
20aponta%20car%EAncia%20de%20vagas%20na%20educa%E7%E3o%20infantil
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seus filhos gozam de uma liberdade plena, já que fica apenas um turno na escola. Com isso, podem ser aliciados 

para a atividade criminosa com mais facilidade.

Em suma, este capítulo buscou apresentar os principais resultados deste estudo. Mostrou-se que o espaço é 

importante para o estudo da criminalidade, no que diz respeito a taxa de homicídios. Uma vez comprovada à 

importância do espaço, para não incorrer no problema de viés da variável omitida, foram estimados modelos que 

incorporaram a questão espacial na modelagem e, seguindo a estratégia de Elhorst (2010), aplicaram-se testes de 

diagnósticos de autocorrelação espacial e de razão de verossimilhança para a escolha do modelo que, neste caso, 

foi o SDM. Além disso, estimou-se os efeitos diretos e indiretos, pois, a interpretação dos parâmetros não pode ser 

feita de forma semelhante aos parâmetros do MQO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo investigar a relação entre as características do espaço e a criminalidade nas 

cidades brasileiras, tendo como proxy a taxa de homicídios. O estudo foi inovador por ter adotado área mínima 

comparável como unidade geográfica. Além de incluir o espaço, como uma variável importante no estudo da 

criminalidade, também foram inseridas na análise variáveis demográficas e socioeconômicas.

Buscou-se averiguar se o espaço, ou melhor, a vizinhança é relevante para o estudo do crescimento das taxas 

de homicídios nas cidades brasileiras. Aplicou-se inicialmente a estatística I de Moran global à variável Taxa de 

crescimento de homicídios 2000-2010 e observou-se autocorrelação espacial positiva, porém, com o intuito de analisar 

onde ocorrem essas autocorrelações utilizou-se o I de Moran local, com isso, detectou-se a existência de clusters. 

Nas regiões N/NE há cidades com elevadas taxas de crescimento de homicídios com vizinhos que apresentam 

semelhante comportamento, enquanto que as regiões S/SE registram comportamento oposto aos das regiões 

N/NE.

Estimou-se ainda os efeitos diretos e indiretos, dado que foi comprovado a importância do espaço e, assim, 

observou-se que as variáveis Taxa de homicídios em 2000 e Índice de Gini apresentaram efeito spillover positivo, 

sugerindo que, caso a desigualdade seja reduzida na cidade J, o crescimento da taxa de homicídios na cidade i, para 

todo             tende a diminuir. As demais variáveis apresentaram efeito spillover negativo.

Dessa forma, fica comprovada a hipótese deste trabalho. O espaço é relevante para a compreensão da 

criminalidade, dada pela taxa de homicídios, nas cidades brasileiras. Portanto, a adoção de políticas de segurança 

pública deve atentar para este fato caso desejem propor ações que sejam efetivas.
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RESUMO

No Brasil, tem sido notório o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Porém, as 
mulheres ainda são as principais responsáveis pela execução das atividades dentro dos domicílios. O 
uso de tecnologias nos domicílios brasileiros pode ser útil para liberar as mulheres para o mercado de 
trabalho. Este estudo tem como objetivo analisar o efeito do uso de tecnologias como fator de 
liberalização da mulher para o mercado de trabalho na área rural brasileira. No Brasil ainda são 
poucos trabalhos que relacionam a utilização de tecnologias como um fator positivo para liberar a 
mulher para o mercado de trabalho. A metodologia utilizada foi o modelo de regressão logística. As 
variáveis binárias permitiram avaliar a relação entre o uso de tecnologias nos domicílios sobre a 
participação da mulher no mercado de trabalho. Os resultados apontaram que considerando os 
bens duráveis máquina de lavar e freezer existe uma associação positiva dessas tecnologias e a 
ocupação da mulher no Brasil rural, visto que os afazeres domésticos apresentam um percentual de 
redução sobre a taxa de ocupação da mulher no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Mulher. Mercado de trabalho. Afazeres Domésticos e Tecnologias.

ABSTRACT

In Brazil, it has been known the increase in women's participation in the labor market. However, women 
are still mainly responsible for the implementation of activities within households. The use of technology 
in Brazilian households can be useful to free women to the labor market. This thesis aims to analyze the 
effect of using technologies such as women's liberalization factor for the labor market in the Brazilian 
countryside. In Brazil, few studies relate the use of technology as a positive factor in freeing the woman 
to the labor market. In the international literature, it is observed that there is still no consensus among 
the authors in fact the technologies can help women to join the workforce. The methodology used is 
the logistic regression model. From dummies will evaluate the effect of the use of technology in 
households on the participation of women in the labor market. The results indicate that considering the 
durable goods washing machine and freezer there is a positive association of these technologies and 
the woman's occupation in rural Brazil, as homemaking have a percentage reduction on women's 
employment rate in the labor market.

Keywords: Woman. Labor Market. Home production and Technology.
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INTRODUÇÃO

N
o Brasil, no ano de 2014, 51,6% da população eram mulheres e 48,4% homens. Indivíduos do sexo 

masculino são maioria em apenas três estados brasileiros, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Porém, 

mesmo as mulheres sendo a maioria da população, ainda não são maioria atuando no mercado de 

trabalho. De fato, 26,7 milhões de mulheres estavam inativas, contra 9,1 milhões de homens, (IBGE, 2014)

A modernização das relações sociais, o nível de escolaridade mais elevado e uma participação mais efetiva da 

mulher no mercado de trabalho têm ocasionado mudanças nos arranjos familiares. A mulher é chefe de família em 

39,8% dos domicílios brasileiros, situação essa que está relacionada ao maior acesso dessas mulheres ao mercado 

de trabalho. O nível de ocupação das mulheres com 15 anos ou mais de idade é de 61,9%, onde 30,6% delas 

recebem até um salário mínimo de rendimento mensal, (IBGE, 2015).

As mulheres têm, em média, 8 anos de estudo, enquanto os homens possuem 7,5 anos. Porém, a média 

salarial das mulheres é menor em relação aos rendimentos dos homens. A média de salário das mulheres é de R$ 

1.763,00, enquanto a dos homens de R$ 2.293,00. As mulheres, em média, têm uma renda inferior aos homens em 

23,1% (IBGE, 2015).

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho não significa que as mulheres deixaram de 

exercer atividade laboral no domicílio. Do total de mulheres que trabalham fora do domicílio, aproximadamente, 

38,5 milhões exercem dupla jornada, ou seja, trabalho fora e dentro do domicílio. As mulheres, tanto as que 

trabalham fora como as que não trabalham, dedicam em média 21 horas semanais a execução dessas atividades 

domésticas, enquanto os homens dedicam 10 horas semanais (IBGE, 2015).

De maneira geral, considerando grande parte dos países em desenvolvimento, os salários das mulheres são, 

em média, 24% inferiores aos dos homens na mesma função. Ademais, 50% das mulheres que fazem parte da 

população economicamente ativa feminina participam do mercado de trabalho. Já entre os homens, esse índice 

chega a 77%. As mulheres são responsáveis, em sua grande maioria, pelo trabalho doméstico não remunerado. 

Quando se comparam a alocação do tempo das mulheres com a dos homens nas atividades do lar, pode-se 

verificar que as mulheres acabam por exercer quase duas vezes e meia mais atividades domésticas do que os 

homens (ONU, 2015).

Com intuito de diminuir o tempo dedicado a realização dos afazeres domésticos, as famílias têm adquirido 

bens duráveis como, por exemplo, a máquina de lavar roupas. Em 2004, segundo dados da PNAD (2015), 34,3% 

das residências do país possuíam máquina de lavar, percentual esse que subiu para 58,7% em 2014. Dentre as cinco 

regiões brasileiras, a região Sul é a que possui maior percentual,77,8%, seguida pelo Sudeste, 72,8%, Centro-Oeste 

62,2%, Norte 35,4% e Nordeste 29,6%.

Os avanços tecnológicos como a maior criação e disseminação de uso de tecnologias nos domicílios 

brasileiros são utilizados com o intuito de facilitar as atividades domésticas e a partir do seu uso, melhorar a 

alocação do tempo das mulheres entre trabalho fora do domicílio, trabalho doméstico e lazer. De forma a 

contribuir com o tema esta dissertação tem como objetivo analisar o efeito do uso de tecnologias como fator de 

liberalização da mulher para o mercado de trabalho na área rural brasileira no ano de 2012. Especificamente, 

busca-se ainda caracterizar o crescimento do uso de tecnologias nos domicílios da área rural brasileira e a 

participação feminina no mercado de trabalho. 

Deste modo, levando em consideração que ainda são poucas as pesquisas no Brasil que tratam dessa 

problemática, específica do uso de tecnologias como fator de participação feminina no mercado de trabalho e 

levando-se em consideração que ainda são incipientes as pesquisas mais aprofundadas nessa área, considera-se 



que seja relevante tratar dessa problemática.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As primeiras menções que se tem em relação ao trabalho da mulher na agricultura brasileira remontam o 

período colonial. Nesse período a família constituía uma unidade produtiva e todos os membros trabalhavam 

juntos para garantir o seu sustento. O chefe da família era o homem, visto administrava a renda da família. As 

mulheres e os filhos trabalhavam como auxiliares do chefe da família. Às mulheres ainda cabia a função de cultivo 

para a subsistência e a realização de atividades domésticas (OSAKABE, 2005). 

Na década de 1970, com a chegada da eletricidade no campo, as famílias passaram a fazer uso de 

eletrodomésticos, que são bens duráveis que tem por finalidade facilitar as atividades no domicílio. Porém, o 

trabalho no campo, desde a criação e cultivo, até a comercialização sempre fora exercido pelo homem. Sendo 

consideradas reduzidas as possibilidades para que as mulheres possam gerar renda, assim a mulher tinha o espaço 

do domicílio no qual exercia sua função central e seu principal local de trabalho. Porém, ela deveria ajudar 

diariamente os homens nas suas atividades laborais fora do domicílio, e mesmo assim, ficava com as funções de 

cuidar da casa, preparar comida e, cuidar dos filhos de maneira integral [SCHAAF (2001); SILVA, 2012].

O programa nacional “Luz para Todos” foi lançado em 2003, após uma análise dos dados do Censo 2000 do 

IBGE, e apontava a existência de um contingente de dois milhões de famílias no meio rural brasileiro que viviam 

sem energia elétrica. Cerca de 90% dessas famílias, estavam abaixo da linha de pobreza. Assim, buscou-se a 

ampliação de acesso à energia elétrica como um vetor de desenvolvimento social e econômico desse grupo, 

contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica facilitou a 

integração dos programas sociais do governo federal, além do acesso a serviços de saúde, educação, 

abastecimento de água e saneamento (BRASIL, 2003).

Antes dos anos de 1980, a mulher que tinha atividade laboral no campo não era reconhecida como força de 

trabalho, não possuía direitos trabalhistas e nem poderia participar de sindicatos para trabalhadores rurais. Porém, 

as mulheres passaram a ser mais consideradas no meio rural devido à situação socioeconômica a partir da 

modernização da agricultura. A estrutura agrícola se transformou, expulsou um grande número de pequenos 

agricultores e alterou a organização interna dos pequenos estabelecimentos, ocorrendo a perda da autoridade 

masculina (SILVA, 2012). 

Existe uma clara divisão de gênero no mercado de trabalho para as famílias residentes nas propriedades 

rurais, onde ao homem é atribuído o papel de chefe da família e de responsável pela unidade de produção e à 

mulher é atribuído um papel secundário nesta organização, mesmo que realize as mesmas tarefas do marido. As 

atividades de cultivo para subsistência, realizada pelas mulheres, são geralmente exercidas próximas ao local de 

residência casa, permitindo combinar melhor esta atividade com os afazeres domésticos e as demais 

responsabilidades tidas como femininas, como cuidado com os filhos, lavar, passar e cozinhar (BONI, 2006).

As mulheres que trabalham no meio rural, ainda que exerçam atividades remuneradas, esporadicamente, 

passam a adquirir novos valores de consumo, representando uma possibilidade de independência financeira e uma 

maior identidade social. Essas mulheres que passam a exercer atividade remunerada, ainda que ocasionalmente, 

passam a ter uma percepção de como a renda é pensada e investida dentro da propriedade. Vale ressaltar que ainda 

persistem características de identidade, típicas de um rural tradicional, como a realização das tarefas domésticas 

que permanece uma atribuição exclusivamente feminina (BARROS et al, 2014).

O envelhecimento da população brasileira, por exemplo, interfere na alocação do tempo das pessoas entre 



as atividades fora de casa e as dentro de casa, pois não somente as crianças dependem das mulheres (no caso as 

mães), mas também grande parte dos idosos.  Os cuidados com os idosos, assim como os com as crianças se 

constitui como uma atividade feminina. Dessa maneira, as mulheres não enfrentam mais uma dupla jornada, mas a 

tripla, com mudanças na distribuição do tempo das mulheres com o cuidado pessoal e o lazer, tempo esse 

amplamente consumido com o mercado de trabalho e o cuidado da família (SABOIA; SOARES, 2007).

Segundo Oliveira e Nina (2014), em geral as mulheres residentes da área rural apresentam um menor nível 

de escolaridade, situação essa que não as permites conseguir trabalhos com maiores qualificações. Então tem 

como opção de mercado de trabalho a linha de produção de alguma indústria ou a permanência no trabalho no 

campo. Os autores consideram que os agravos referenciados pelas trabalhadoras que exercem atividade 

remunerada e também executam as atividade domésticas são: sobrecarga de trabalho, dores nos membros 

inferiores, bem como nas costas, que pode desencadear lesões por esforços repetidos e doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho, além do estresse, exposição a ruídos, além da exposição às radiações solares e a 

possibilidade da exposição crônica a agrotóxicos.

Em busca de melhorias na qualidade de vida, a humanidade tem investido cada vez mais em tecnologias, que 

possibilitam um maior conforto, e voltados muitas vezes a proporcionar facilidade ao desenvolvimento de muitas 

tarefas. Isto é válido na medida em que há uma busca na melhora da qualidade de vida equilibrando as atividades 

laborais com o tempo de lazer (RIBEIRO, 2008).

Na literatura internacional, a análise feita por Cardia (2008), nos anos de 1940-1950, nos Estados Unidos 

mostra que, embora a revolução da tecnologia doméstica tenha sido importante, essas tecnologias por si só não 

alteram suficientemente a forma de atuação das mulheres no mercado de trabalho. Já que a tecnologia raramente 

reduz o tempo de trabalho não remunerado das mulheres e até mesmo, paradoxalmente, produz alguns aumentos 

no trabalho doméstico. 

No Reino Unido, de 1975 a 1999, constatou-se que uma queda nos preços dos eletrodomésticos entre 7% a 

28% pode representar um acréscimo de 10% a 15% na participação da mulher no mercado de trabalho. Existindo 

assim uma forte relação negativa entre o preço relativo dos aparelhos e participação feminina, com um efeito 

quantitativo considerável (CAVALCANTI; TAVARES, 2008).

Para os EUA, segundo Greenwood, Seshadri e Yorukoglu (2005), existe uma tendência contínua no tempo 

de uma menor dedicação das mulheres aos afazeres domésticos, sendo mais uma engenheira doméstica do que 

uma trabalhadora doméstica. Esta e outras forças mecânicas vão assim revolucionar o mundo do trabalho para a 

mulher e uma grande parte do total da energia da mulher serão conservados para a utilização em áreas mais amplas 

e construtivas.

Nos Estados Unidos observou-se que a introdução de novas e melhores tecnologias de uso doméstico 

podem explicar mais da metade do aumento na participação feminina na força de trabalho. O restante do aumento 

percebido pode ser explicado pela diminuição da diferença de gênero.  Quando a carga de trabalho doméstico é 

grande, simplesmente não é viável para as mulheres entrar no mercado de trabalho (GREENWOOD; 

SESHADRI; YORUKOGLU, 2005)

O estudo realizado por Aguiar e Hurst (2006) para os Estados Unidos puderam constatar que o tempo 

dedicado pelas mulheres ao trabalho doméstico, especialmente mulheres casadas que trabalham, mostra que esse 

tempo caiu consideravelmente entre os anos de 1965 a 2003. A maior utilização de eletrodomésticos por parte das 

mulheres pode explicar 40% da participação das mesmas no mercado de trabalho, pois com a participação no 

mercado de trabalho, as mulheres dispõem de um tempo menor para a realização dos trabalhos domésticos e o uso 

dos eletrodomésticos pode trazer uma maior facilidade (PIRANI; LEÓN; LUGAUER, 2008).



Segundo Ecksteins e Lifshitz (2011) o acesso a eletrodomésticos pode mudar o uso do tempo das mulheres. 

Com a observação de dados históricos pode se verificar que o acesso aos eletrodomésticos no domicílio foi um 

fator importante para explicar o aumento da participação da mulher na força de trabalho no século passado no 

EUA. Assim verificou-se que 42% da mudança na oferta de trabalho nos EUA podem ser atribuídas à melhoria na 

tecnologia de produção doméstica

Na literatura nacional, Hirata e Kergoat (2008) discordam que as horas utilizadas com a limpeza da casa e a 

manutenção dos objetos tenham diminuído com as tecnologias usadas no domicílio. O tempo poupado pelos 

eletrodomésticos é usado ainda nos afazeres domésticos e familiares, como cozinhar ou cuidar dos filhos. Ainda 

segundo o autor, as ações públicas sociais, como o acesso à creche ajuda bem mais a mulher a trabalhar fora do que 

o emprego da tecnologia dentro de casa. 

De acordo com Covolan e Carvalho (2014), os eletrodomésticos tem o intuito de poupar tempo feminino, o 

que pode afetar positivamente à oferta de trabalho das mulheres. Essas mudanças tem se apresentado favoráveis a 

maior inserção da mulher no mercado de trabalho, pois o uso de eletrodomésticos tornam as tarefas domésticas 

mais eficientes, sendo que estes podem ser “operados” por qualquer pessoa da família sem necessariamente ser a 

mulher.

Pode se perceber que o tempo dedicado pelas mulheres para o trabalho doméstico tem mostrado uma 

pequena queda, ainda não se pode afirmar que exista uma relação exata, mas o uso dos eletrodomésticos pode ser 

um fator dessa diminuição de trabalho não remunerado das mulheres. Podendo ser explicado pela aquisição de 

bens duráveis e pelo acesso a novas tecnologias que visem facilitar os cuidados domésticos. Assim esse estudo tem 

como hipótese a ser analisada, que os eletrodomésticos apresentam um efeito positivo na ocupação da mulher no 

mercado de trabalho.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para avaliar os efeitos das tecnologias sobre o trabalho da mulheres com idade entre 

14 e 55 anos residentes no área rural brasileira no ano de 2012 foi baseada no modelo que envolve variável de 

resposta dicotômica dependente (binária), conhecido como modelo Logit.

O modelo de regressão logística tem como objetivo produzir, um modelo que permita a predição de 

valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis 

explicativas contínuas e/ou binárias.

No presente trabalho, a variável binária dependente (Y) assume valor 1 (um) para a mulher que estiver 

ocupada e 0 (zero) para as mulheres que se encontram desocupadas. As variáveis explicativas (X) são constituídas 

pela posse de tecnologias no domicílio como: máquina de lavar, fogão, geladeira e freezer, que são as variáveis de 

interesse desse estudo. E pelas características familiares dessas mulheres como: total de componentes da família, 

número de crianças no domicílio, raça ou cor, idade das mulheres, anos de escolaridade, horas dedicadas à 

execução de afazeres domésticos, estado civil e marido desempregado.

Desta forma, para calcular o efeito de cada variável na probabilidade de um indivíduo estar desocupado ou 

não foi utilizado o modelo Logit, baseado em Greene (2003).

Assim, o modelo considera Y = 1 para a probabilidade do evento ocorrer e Y = 0 para a probabilidade do 

evento não ocorrer, desta forma tem-se que:



Na matriz         as variáveis explicativas foram representadas por x, que permitem determinar o efeito da 
tecnologia na participação da mulher no mercado de trabalho no período de 2002 a 2012.

No presente estudo utilizou-se, em um primeiro momento, a seguinte função básica: 

Onde foram utilizados máquina de lavar, fogão, freezer e geladeira como proxy para tecnologia. 

Como variável dependente, será utilizada a taxa de ocupação (Y) que foi formada por uma variável binária, 

onde para a construção dessa variável foi considera a ocupação da mulher na semana de referência da 

pesquisa da PNAD. 
Posteriormente, foram obtidos os efeitos marginais de variações na qualificação da mulher na 

probabilidade de ocupação. Os efeitos marginais (a variação percentual da probabilidade do evento 

ocorrer quando uma variável independente é modificada) são calculados por meio dos coeficientes 

estimados      . Assim, o efeito marginal, para o modelo logit, pode ser obtido através da seguinte 

formulação matemática:

Desta maneira, quando a variável é qualitativa, o efeito marginal mede em quanto pode mudar a 

probabilidade em função do aumento de uma unidade a mais em determinada característica. Como a tecnologia é 

o principal foco desse trabalho utilizou-se o cálculo do efeito marginal para captar o quanto a posse de um bem a 

mais pode modificar a probabilidade de um indivíduo estar ou não ocupado. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analise preliminar dos resultados

Esta seção apresenta a análise descritiva dos dados utilizados na pesquisa como a participação da mulher no 

mercado de trabalho, por idade, por escolaridade, por raça, número de componentes da família e número de 

crianças nos domicílios bem como apresentará as horas dedicadas a execução de afazeres domésticos e a posse de 

tecnologias no domicílio por essas mulheres.

Buscando atender um dos objetivos específicos dessa pesquisa que é caracterizar a participação feminina no 



mercado, serão apresentados a descrição dessa participação feminina no mercado de trabalho no Brasil rural.

A população economicamente ativa (PEA) é formada por pessoas que estão trabalhando ou estão buscando 

se inserir no mercado de trabalho em alguma atividade remunerada. Ao longo do período analisado pode se 

observar que o percentual médio da PEA é de 65,76% (Figura 01). Uma possível justificativa para essas quedas na 

PEA rural seja o fato retratado por Boni (2006) que aponta que a mulheres muitas vezes ficam com papéis 

secundários, como lavar, passar e cozinhar e assim acabam por deixar de participar da força de trabalho.

A PEA está dividida em pessoas ocupadas e desocupadas. O termo ocupadas refere-se as pessoas que 

possuem algum ofício em um período de referência, sendo esse ofício remunerado, não remunerado, por conta 

própria ou como um empregador. Na figura 02 são apresentadas as taxas de ocupação da população feminina 

rural, considerando as mulheres com idade entre 14 e 55 anos.

No ano de 2002 a taxa de ocupação das mulheres era de 56%, e pode se observar que ele foi se elevando ao 

longo do período analisado e no ano de 2012 essa ocupação era de 58,45%, um crescimento de 4,37% (Figura 02). 

Segundo Silva (2012) a mão-de-obra feminina passou a ser mais considerada no meio rural devido à mudanças no 

meio rural como, a modernização que expulsou um grande número de pequenos agricultores.

Mesmo com a maior participação e ascensão da mulher no mercado, pode-se observar que estas ainda 



exercem atividades voltadas para as atividades no domicílio e manutenção familiar conforme foi citado pelos 

autores [SCHAAF, 2001; BONI, 2006 e SILVA, 2012], atividades que muitas vezes não são consideradas 

relevantes, mas que possuem grande valor para a manutenção familiar dessas mulheres.

Para atender um dos objetivos específicos desse estudo, que é caracterizar o crescimento do uso de 

tecnologias nos domicílios do Brasil rural serão abaixo apresentados os dados descritivos a posse de tecnologias 

para essas mulheres.

É característico da sociedade por questões culturais que a realização dos afazeres domésticos cabe em sua 

grande maioria às mulheres, conforme Bruschini e Ricoldi (2009) e Vidal Neto (2009). No Brasil Rural, no ano de 

2002 as mulheres dedicavam 28 horas semanais em média para a realização dos afazeres domésticos, conforme 

apresentado na Figura 04.

Na Figura 04, foram apresentados os dados referentes a posse de tecnologias no domicílios rurais do Brasil. 

E como tem se apresentado a evolução da posse dessas tecnologias ao longo do período de 2002 a 2012 nos 

domicílios rurais brasileiros.

Uma possível justificativa para o aumento verificado entre 2003 a 2011possa se dar ao fato que alguns 

autores como Hirata e Kergoat (2008) e Cardia (2008) consideram que as horas diminuídas com a utilização de 

tecnologias no domicílio é usado ainda na realização de outros afazeres domésticos como cozinhar e cuidar dos 

filhos. 

Segundo Ribeiro (2008), a humanidade busca cada vez mais fazer uso de tecnologias que objetivam a 

melhoria da qualidade de vida, e assim possa fazer o equilíbrio entre o trabalho e o tempo dedicado ao lazer. As 

tecnologias voltadas para o domicílio, como os eletrodomésticos, são criadas para proporcionar maior agilidade na 

realização das tarefas domésticas e qualidade do tempo dedicado a realização dessas.

A utilização de fogão a gás nos domicílios manteve-se estável em média em 92,15% dos domicílios no 

período de 2002 a 2006.  E veio apresentando um ligeiro crescimento no uso, na área rural a partir de 2007, 

chegando em 94,14% dos domicílios e em 2012 esse percentual, conforme a Figura 08, já havia chegado a 96,28% 

dos domicílios situados na área rural do Brasil (Figura 04).

A posse de geladeira é outra tecnologia que mostrou crescimento dentro dos domicílios: em 2002 a posse era 

de 56,65%, e em 2012, esse percentual já havia aumentado 29,73 pontos percentuais chegando a 86,38% dos 

domicílios (Figura 04). A posse de freezer no ano de 2002 era de 14,58% dos domicílios e ao longo do período veio 



apresentando uma elevação e chegando a 22,32% dos domicílios rurais no ano de 2012, um aumento de 7,74 p.p..

O uso da máquina de lavar roupas é a aparelho que desenvolve, de forma automática, todas as etapas da 

lavagem de roupa, desde a entrada de agua na máquina, passando pelos processos de agitação e enxague, até o de 

centrifugação, segundo a PNAD. Esse eletrodoméstico apresentou um considerável crescimento, pois em 2002, a 

posse era de 8,58% nos domicílios e, em 2012, atingiu a marca de 20,46% das residências (Figura 04).

Nos últimos anos o cenário do agronegócio no Brasil apresentou-se muito positivo e esse sem dúvida foi um 

fator relevante para a maior participação da mulher no mercado de trabalho.  

Resultados a partir da aplicação do Modelo Logit

Esta seção apresenta quatro formas de estimação diferentes do modelo de regressão Logit. O primeiro 

modelo denominado Modelo 1 é o modelo geral que engloba tanto mulheres casadas como solteiras, sejam elas 

com ou sem crianças no domicílio. O segundo modelo denominado Modelo 2 representa somente as mulheres 

casadas com e sem crianças no domicílio. O modelo 3, por sua vez, considera somente as mulheres solteiras com 

ou sem crianças no domicílio. E o modelo 4 considera mulheres casadas e solteiras, mas sem crianças. Cabe 

ressaltar que todas as análises de resultados feitas estão embasadas na Tabela 01.

Os modelos Logit utilizados nessa pesquisa têm por objetivo mostrar se existe algum grau de associação 

entre a utilização de tecnologias no domicílio e a taxa de ocupação no mercado de trabalho das mulheres no Brasil 

rural.

Para verificar o efeito das tecnologias no domicílio sobre a taxa de ocupação das mulheres para o Brasil rural, 

serão utilizadas as variáveis: máquina de lavar, fogão, geladeira e freezer, que são as variáveis de interesse nesse 

estudo. São variáveis de resposta binária, onde 1 representa a posse dessas tecnologias e 0 representa os domicílios 

que não possuem tecnologias.  

Considerando inicialmente as variáveis de interesse desse estudo, para o modelo 1, a variável máquina de 

lavar mostrou-se associada à participação da mulher no mercado de trabalho. O efeito marginal foi positivo e 

estatisticamente significativo. Para o modelo 2 que considera somente as mulheres casadas a posse de máquina de 

Figura 04: Posse de tecnologias nos domicílios do Brasil rural em %, no período de 2002 a 2012, em 
%. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da Pnad (IBGE, 2002 -2012). 

 



lavar também apresentou relação positiva sobre a participação feminina no mercado de trabalho. Já os modelo 3 e 4 

a posse de máquina de lavar roupas não apresentou nenhuma relação significativa com a ocupação das mulheres no 

mercado de trabalho.

Considerando a posse de freezer, no modelo 1, 2, 3 e 4 a posse desse eletrodoméstico apontou um relação 

positiva na taxa de participação da mulher, em todos os modelos. O efeito marginal também foi estatisticamente 

nos quatro modelos de regressão apresentados.

A utilização de tecnologias como a máquina de lavar e o freezer, mostrou uma associação positiva com a 

participação da mulher no mercado de trabalho. Segundo Greenwood; Seshadri; Yorukoglu (2005), Aguiar e Hurst 

(2006) e Pirani; Léon; Lugauer, (2008), existe uma tendência continua no tempo de uma menor dedicação das 

mulheres, principalmente mulheres casadas, aos afazeres domésticos, pois com a participação da mulher no 

mercado de trabalho, elas dispõem de menos tempo para a realização dos trabalhos domésticos e a utilização de 

tecnologias nos domicílios pode trazer essa facilidade. 

Considerando a posse de fogão a gás, observa-se que essa tecnologia não apresentou nenhuma relevância 

para as mulheres em termos de taxa de participação no mercado de trabalho. Levando-se em conta uma escala de 

essencialidade do bem, geladeira e fogão podem ser considerados prioritários em relação à máquina de lavar 

roupas e freezer. Talvez esse fato possa ser explicado pela elevada posse desse bem pelas famílias, um percentual de 

mais de 96% das famílias possuem fogão em seus domicílios. Independente da condição da mulher, este bem 

estará presente nos domicílios. 



Tabela 01: Efeitos marginais para o modelo logit para o ano de 2012, no Brasil Rural.   

Variável dependente: Ocupação Modelo 1: 

Modelo geral 

Modelo 2: 

Casadas 

Modelo 3: 

Solteiras 

Modelo 4: 

Sem crianças Variáveis explicativas  

Máquina de Lavar 
0,021 

(0,001)** 

0,028 

(0,013)** 

0,026 

(0,026)ns 

0,018 

(0,014) ns 

Freezer 
0,092 

(0,098)*** 

0,083 

(0,012)*** 

0,080 

(0,029)*** 

0,093 

(0,013)*** 

Geladeira 
– 0,071 

(0,012)*** 

– 0,053 

(0,017)*** 

– 0,036 

(0,029)ns 

– 0,044 

(0,021)*** 

Fogão 
0,037 

(0,021)* 

0,028 

(0,032)ns 

0,063 

(0,049)ns 

0,048 

(0,036) ns 

Número de componentes da família 
0,000 

(0,004)ns 

0,017 

(0,005)*** 

-0,014 

(0,010)ns 

0,002 

(0,004) ns 

Mulheres entre 1 e 4 anos de estudo 
0,033 

(0,012)*** 

0,097 

(0,016)*** 

0,018 

(0,026)ns 

0,095 

(0,017)*** 

Mulheres entre 5 e 8 anos de estudo 
0,021 

(0,013)ns 

0,066 

(0,018)*** 

0,069 

(0,036)** 

0,072 

(0,018)*** 

Mulheres entre 9 e 11 anos de estudo 
0,094 

(0,015)*** 

0,137 

(0,020)*** 

0,120 

(0,036)*** 

0,239 

(0,022)*** 

Mulheres com 12 anos ou mais de estudo 
0,263 

(0,022)*** 

0,283 

(0,023)*** 

0,287 

(0,060)*** 

0,307 

(0,028)*** 

Horas semanais na execução de afazeres 

domésticos 

– 0,006 

(0,000)*** 

– 0,009 

(0,000)*** 

– 0,005 

(0,000)*** 

– 0,005 

(0,000)*** 

Mulheres de cor branca 
0,008 

(0,008)ns 

0,014 

(0,011)ns 

– 0,016 

(0,020)ns 

– 0,001 

(0,012)ns 

Mulheres com idade entre 18 e 19 anos 
0,121 

(0,023)*** 

– 0,082 

(0,023)** 

0,082 

(0,060) ns 

– 0,014 

(0,033) ns 

Mulheres com idade entre 20 e 24 anos 
0,291 

(0,015)*** 

0,070 

(0,023)*** 

0,296 

(0,042)*** 

0,229 

(0,025)*** 

Mulheres com idade entre 25 e 29 anos 
0,382 

(0,013)*** 

0,181 

(0,021)*** 

0,353 

(0,041)*** 

0,282 

(0,025)*** 

Mulheres com idade entre 30 e 39 anos 
0,445 

(0,010)*** 

0,231 

(0,017)*** 

0,455 

(0,027)*** 

0,365 

(0,018)*** 

Mulheres com idade entre 40 e 49 anos 
0,443 

(0,010)*** 

0,241 

(0,016)*** 

0,459 

(0,025)*** 

0,365 

(0,014)*** 

Mulheres com idade entre 50 e 55 anos 
0,392 

(0,013)*** 
 

0,195 
(0,019)*** 

0,403 
(0,031)*** 

0,307 
(0,017)*** 

Número de crianças no domicílio 
– 0,023 

(0,004)*** 

– 0,026 

(0,006)*** 

-0,001 

(0,010)ns 
– 

Marido desempregado – 
– 0,208 

(0,038)* 
– – 

Número de observações 18925 15790 3135 8691 

R2 Ajustado 0,107 0,102 0,139 0,099 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da PNAD (IBGE, 2012). 
*** Denota significância ao nível de 1%. ** Denota significância ao nível de 5%. * Denota significância ao nível de 10% e os 
denota não significativo. Nota: Os valores entre parêntese referem-se ao erro padrão. 



Para a variável geladeira observou-se que ocorreu uma relação negativa com a taxa de ocupação da mulher 

no mercado de trabalho. No modelo 1, 2 e 4, a posse de geladeira apresentou uma associação negativa na 

participação feminina no mercado de trabalho, ao nível de 1% de significância. No modelo 3, em que se considera 

somente mulheres solteiras, a posse de geladeira não se mostrou estatisticamente significativa sobre a ocupação 

das mulheres no mercado de trabalho. Uma possível explicação para este resultado pode estar associado às 

políticas de transferência do governo federal, como bolsa família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

que possibilitou a compra de equipamentos mais necessários sem que as mulheres estivessem que optar por 

trabalhar.

Uma possível justificativa para tal efeito pode ser embasada segundo, Hirata e Kergoat (2008) onde 

consideram que as horas poupadas com a utilização de tecnologias nos domicílios é usada ainda nos afazeres 

domésticos como cozinhar e cuidar dos filhos. Cardia (2008) considera como um fator importante a utilização de 

tecnologia nos domicílios, porém não considera que esses alterem suficientemente a forma de atuação das 

mulheres no mercado de trabalho, pois esse tempo extra será utilizado em outros afazeres domésticos.

Quanto as demais variáveis utilizadas nesse modelo, o número de componentes das famílias, no modelo 1, 

mostrou se estatisticamente não significativo. Para o modelo 2 a relação foi positiva, ou seja, ocorrendo o aumento 

de um integrante na família aumenta a probabilidade da mulher trabalhar em 1,7 p.p., ao nível de 1% de 

significância. Para o modelo 3 e 4, observou-se que o número de componentes da família não foi estatisticamente 

significativo sobre a ocupação da mulher.

Para os grupos de escolaridade das mulheres as mulheres sem instrução foram consideradas como grupo 

base para comparação. No modelo 1 pode se observar que mulheres entre 1 a 4 anos de escolaridade tem um 

aumento de 3,3 p.p na taxa de ocupação no mercado de trabalho. No modelo 2 o aumento foi de 9,7 p.p na taxa de 

ocupação, ambos modelos foram estatisticamente significativo. No modelo 3 a escolaridade não se mostrou 

estatisticamente significativa. E observando o modelo 4 contatou-se o aumento na taxa de ocupação foi de 9,5 p.p.

Para as mulheres entre 5 a 8 anos de escolaridade, comparadas as mulheres sem escolaridade, observa-se que 

no modelo 1 não é estatisticamente significativo sobre a ocupação das mulheres. Para o modelo 2 o fato das 

mulheres terem entre 5 a 8 anos de escolaridade mostrou uma relação positiva em 6,6 p.p, sendo estatisticamente 

significativo. No modelo 3 essa associação também foi positiva em 6,9 p.p. e para o modelo 4 o efeito marginal foi 

positivo em 7,2 p.p, ambos estatisticamente significativo.

Considerando as mulheres com escolaridade entre 9 a 11 anos de estudo, observou-se que o efeito marginal 

foi positivo para todos os modelos apresentados. No modelo 1 esse grupo de escolaridade está positivamente 

relacionado a taxa de ocupação no mercado de trabalho, em 9,4 p.p comparados às mulheres sem instrução. No 

modelo 2, essa associação foi de 13,7 p.p para taxa de ocupação das mulheres se comparadas ao grupo sem 

instrução. Para o modelo 3 esse efeito foi positivo em 12,0 p.p. sobre a ocupação, e para o modelo 4 a correlação foi 

de 23,9 p.p. (Tabela 01)

Analisando a ocupação das mulheres com 12 anos ou mais de escolaridade, verificou-se que no modelo 1 

ocorreu um aumento de 26,3 p.p comparadas as mulheres sem escolaridade. Para o modelo 2 o aumento na 

ocupação foi de 28,3 p.p. Para o modelo 3 esse aumento apresentado foi de 28,7 p.p. E para o modelo 4 o aumento 

foi ainda mais evidente em 30,7 p.p. comparadas as mulheres sem nenhuma instrução.

Conclui-se que à medida que se aumenta o grau de escolaridade das mulheres maior a possibilidade dessas 

mulheres estarem ocupadas no mercado de trabalho, considerando um percentual de elevação bastante alto à 

medida que vai se elevando a escolaridade. Segundo Soares e Izaki (2002), o aumento no nível educacional, 

apresenta uma relação positiva ao aumento de participação das mulheres no mercado de trabalho, pois o custo de 



oportunidade de realizar tarefas domésticas não compensa financeiramente. 

Com relação ao tempo dedicado aos afazeres domésticos eles apresentam uma relação negativa com a taxa 

de ocupação das mulheres. No modelo 1, um aumento no tempo dedicado aos afazeres domésticos mostrou uma 

redução de 0,6 p.p na taxa de ocupação da mulher no mercado de trabalho. Para o modelo 2 essa redução foi de 0,9 

p.p. No modelo 3 essa associação foi negativa em 0,5 pontos percentuais e para o modelo 4 o efeito marginal foi 0,5 

p. p negativos, considerando um nível de 1% de significância. Esses resultados apontam que as tarefas domésticas 

são um importante trabalho não remunerado, quando são realizados pelos moradores da residência, sem o qual as 

demais atividades do dia-a-dia da família seriam mais complicadas. Quando a carga de trabalho doméstico é 

grande, acaba não sendo viável a participação das mulheres no mercado de trabalho (GREENWOOD; 

SESHADRI, YORUKOGLU, 2005).

No que diz respeito à raça das mulheres, observou-que, para os quatro modelos de regressão Logit 

utilizados, essa variável não apresentou efeito sobre a probabilidade de a mulher trabalhar no Brasil rural.

Com relação a idade, considerou-se como grupo base àquelas mulheres com idade entre 14 e 17 anos. 

Observou-se que a faixa etária entre 18 e 19 anos em comparação com a idade de 14 a 17 anos, no modelo 1 

apresentou uma relação positiva em 12,1 p.p, sendo significativo esta relação. O modelo 2, para mulheres casadas, 

mostrou uma redução para essa faixa etária de 8,2 p.p, porém significativo. Para o modelo 3, que considera 

mulheres solteiras, e para o modelo 4, que considera os domicílios sem crianças, essa faixa etária não foi 

estatisticamente significativa sobre a ocupação das mulheres.

Considerando a faixa de idade entre 20 a 24 anos, o efeito marginal foi positivo sobre a ocupação das 

mulheres em comparação a idade de 14 a 17 anos. No modelo 1 essa faixa etária apresentou uma ampliação de 29,1 

p.p na taxa de ocupação. Para o modelo 2 o aumento observado foi de 7,0 p.p. No modelo 3 a relação foi positiva 

em 29,6 p.p e observando o modelo 4 verificou-se que ocorreu um aumento de 22,9 p.p, sendo o valor 

significativo.

Para a idade de 25 a 29 anos o efeito marginal também foi positivo e estatisticamente significativo. Verificou-

se que no modelo 1 ocorreu uma elevação na ocupação da mulher em 38,2 p.p quando comparadas a mulheres 

com idade entre 14 e 17 anos. Para o modelo 2, que considera mulheres casadas, ocorreu elevação de 18,1 p.p. O 

modelo 3 mostrou uma elevação de 35,3 p.p e o modelo 4 apresentou uma correlação positiva de 28,2 pontos 

percentuais na taxa de ocupação feminina.

Comparando a faixa etária de 30 a 39 anos com a de 14 a 17 anos observou-se que a ocupação apresenta uma 

relação bastante positiva para a faixa de 30 a 39 anos, considerando o nível de 1% de significância. O efeito 

marginal positivo observados para os modelos 1, 2, 3 e 4 foram de 44,5 p.p, 23,1 p.p, 45,5 p.p e 36,5 p.p, 

respectivamente.

Analisando a ocupação da faixa etária de 40 a 49 anos de idade em relação a faixa de 14 a 17 anos verificou-se 

que para no modelo 1 o aumento na taxa de ocupação nessa faixa etária foi de 44,3 p.p. No modelo 2 a associação 

foi positiva em 24,1 p.p, para o modelo 3 esse aumento na ocupação foi de 45,9 pontos percentuais e considerando 

o modelo 4 a elevação observada foi de 36,5 p.p, e esse percentual é significativo.

Considerando a ocupação para a faixa de idade de 50 a 59 anos, estatisticamente significativo para todos os 

modelos analisados observou-se uma relação positiva na taxa de ocupação, onde no modelo 1 ocorreu um 

aumento de 39,2 p.p, para o modelo 2 a elevação foi de 19,5 p.p. No modelo 3 o aumento verificado foi de 40,3 p.p 

e observando o modelo 4 a elevação foi de 30,7 p.p.

Assim, de acordo com os resultados, observou-se que com o aumento da idade existe uma tendência de 

crescimento na oferta de horas trabalhadas das mulheres. Isto pode ocorrer, porque a medida que a idade avança as 



mulheres vão adquirindo mais experiência no mercado de trabalho. Além disso, com o avanço da idade as 

mulheres diminuem as possibilidades de terem filhos (MONTE; GONÇALVES, 2008).

Levando-se em conta o número de crianças nos domicílios, observou-se que, para o modelo 1 e para o 

modelo 2 a relação é inversa, ou seja, o aumento de crianças no domicílio reduz a probabilidade da mulher 

trabalhar. No modelo 1 a redução mostrou se de 2,3 pontos percentuais e para o modelo 2 a redução foi de 2,6 p.p 

estatisticamente significativo. Já para o modelo 3, mulheres solteiras, o fato de ter crianças no domicílio não é 

estatisticamente significativo sobre a participação da mulher no mercado de trabalho.

Situação essa que também foi verificada pelos autores Soares e Izaki (2002) e Saboia e Soares (2007). Estes 

argumentam que um número maior de filhos reduz a possibilidade de ocupação das mulheres no mercado de 

trabalho, pois estes acabam por serem mais dependentes nos cuidados e esses cuidados acabam por serem 

realizados pelas mulheres, já para mulheres solteiras com filhos isso pode ser um incentivo para a atuação no 

mercado de trabalho.

No modelo 2, que representa as mulheres casadas e incluiu a variável marido desempregado, observou-se o 

fato do cônjuge estar desempregado reduz a ocupação da mulher no mercado de trabalho em 20,8 p.p.  Uma 

possível justificava talvez se deva ao fato que, do total de mulheres casadas de 15790, apenas 149 tem marido 

desempregado e desses 149, 111 mulheres não trabalham. 

Ainda existe uma cultura inerente na sociedade de que existem papéis pré-estabelecidos quanto ao que 

atribuição de homens e quais são atribuições das mulheres. Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho 

começa a ocorrer mudanças na relação entre os dois sexos, com a mulher em busca de conquistar um lugar antes 

ocupado somente por homens.

Não importa se a mulher tem uma alta renda, se é considerada chefe de família, se está ocupada; ela sempre 

gastará mais tempo com afazeres domésticos que os homens nas mesmas posições. No atual mundo moderno e 

globalizado a mulher tem buscado encontrar sua identidade, buscando conquistar seu espaço igualitário no 

mercado de trabalho e buscando lidar com as pressões sociais que são impostas do que é visto como obrigatório 

das mulheres.

A mulher tem buscado aumentar seu nível de escolaridade, buscado adquirir bens duráveis que lhes 

permitam uma maior liberalização para a realização de outras atividades. Assim a mulher tem assumido sua 

identidade, tornando-se independente financeiramente, tendo o poder de ditar leis de mercado, passando a ter 

direito de escolha. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse estudo foi analisar o efeito do uso de tecnologias nos domicílios como fator de 

liberalização da mulher para o mercado de trabalho na área rural brasileira. Para este fim utilizou se microdados 

oriundos da PNAD do ano de 2012 e fez se uso do modelo que envolve variável dicotômica binária, o modelo 

Logit. 

Os resultados observados mostraram que existe uma associação positiva entre a posse de máquina de lavar 

roupas e freezer e a ocupação da mulher no mercado de trabalho. Situação essa que não foi verificada para a posse de 

fogão e geladeira. Assim considera-se que a posse de máquina de lavar esteja mais associada a ocupação da mulher 

no mercado de trabalho, pois este está diretamente relacionado ao tempo gasto na execução de afazeres 

domésticos.

Os afazeres domésticos, conforme dados apesentados, estão negativamente relacionados a ocupação das 



mulheres, pois existindo uma carga de trabalho doméstico muito grande, acaba sendo inviável a participação da 

mulher no mercado de trabalho, e a associação positiva de bens duráveis como a máquina de lavar à ocupação da 

mulher pode ser visto como um fator positivo para a diminuição da carga de trabalho doméstico feminino.

O aumento da escolaridade da mulher, bem como o aumento da faixa etária, tendem a aumentar a ocupação 

da mulher no mercado de trabalho, pois como uma escolaridade maior a pessoa é considerada melhor preparada e 

como uma idade mais avança a mulher apresenta mais responsabilidade e esses são fatores positivos sobre a 

ocupação da mulher no mercado de trabalho.

O número de crianças no domicílio pode influenciar negativamente a ocupação da mulher no mercado de 

trabalho, levando em conta que crianças demandam mais cuidados e esses acabam por ser realizados 

principalmente pelas mulheres.

Assim verificou-se que a mulher tem buscado cada vez estar mais participativa no mercado de trabalho 

buscando se profissionalizar a galgar seus objetivos e melhor qualidade de vida. Pois a mulher ao participar do 

mercado de trabalho, pelo fato de estar empregada, pode ser considerado um fator de mudança econômica e 

social, e estas se relacionam ao processo de desenvolvimento da sociedade como um todo. Levando-se em conta a 

possibilidade de ocorrência da endogeneidade e considerando a relevância do estudo sugere-se para pesquisas 

posteriores a correção da endogeneidade com a utilização de variáveis instrumentais.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo decompor o índice de Theil-T para as mesorregiões 
pernambucanas analisando o comportamento das desigualdades pelo Produto 
Interno Bruto e pela renda média para os anos de 2002 e 2012. A ideia central é a de 
examinar se a desigualdade existente no estado é dada por problemas econômicos 
ou pela má distribuição de renda existente em Pernambuco. Os principais resultados 
obtidos indicam que pelo PIB, a mesorregião mais desigual é o Sertão Pernambucano; 
pela análise da renda média, a mesorregião mais desigual é a Metropolitana de 
Recife. No geral, constatou-se que a desigualdade medida pela renda média é a que 
melhor explica a desigualdade existente em Pernambuco, ainda que tenha 
apresentado, de um modo geral, redução ao longo do período analisado. 

Palavras-chave: PIB. Renda. Crescimento Econômico.

ABSTRACT

This paper provides na analysys of the decompose the Theil-T index for the Pernambuco 
mesoregions by analyzing the behavior of inequality by the GDP and the average 
income for the period 2002-2012. The central idea is to examine whether the existing 
inequality in the state is due to economic problems or the distribution of income. The 
main results indicate that by GDP the most unequal mesoregion is the Sertão 
Pernambucano; By the analysis of the average income the most unequal mesoregion is 
the Metropolitana de Recife. In general it was veried that the inequality measured by 
the average income explains better the inequality existing in Pernambuco, althought it 
has presented, in a general way, reduction throughout the analyzed period.

Keywords: GDP. Average Income. Economic Growth.
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INTRODUÇÃO

A desigualdade de renda brasileira medida pelo coeficiente de Gini, que é a medida de desigualdade de renda 

mais comumente utilizada, apresentou redução no grau de concentração de renda do País onde passou de 0,570 

em 2004, para 0,497 em 2014. Segundo Barros et al (2006) uma queda dessa magnitude na concentração de renda 

tem, potencialmente, elevados impactos sobre a redução da pobreza e da extrema pobreza. Tal fato ocorre quando 

a renda média dos mais pobres cresce mais rapidamente que a renda média nacional. Os autores ainda verificaram 

que, no Brasil, a desigualdade é maior quando observada a partir das grandes regiões, de forma mais acentuada 

entre as regiões Nordeste e Sudeste.

Nessa mesma direção, Salvato e Souza (2008) observaram que esta desigualdade de renda traz 

consequências não só para a região, mas também para toda a nação, contribuindo para uma maior pobreza e menor 

desenvolvimento do país. Já Monteiro Neto (1997) verificou que, a região Nordeste não consegue reduzir a 

disparidade de renda per capita em relação à do resto do país nos períodos de crescimento devido ao baixo 

investimento.

Dessa forma, com o objetivo de investigar o grau de desigualdade de renda no Nordeste brasileiro no 

período de 1995-2004 a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD), Siqueira e 

Siqueira (2006) observaram que, a fonte preliminar da redução na desigualdade da distribuição total de renda no 

Nordeste está na desigualdade decrescente dentro dos estados e não na redução das diferenças na renda média 

entre eles.

Já Caldas e Menezes (2010), também para os estados do Nordeste, realizaram uma decomposição do índice 

de Theil-T em cinco níveis: inter-rural/urbano, intergêneros, inter-racial, intergrupos educacionais e intragrupos 

educacionais. A partir de dados da PNAD para os anos de 1996, 1999, 2001 e 2006. As autoras concluíram que a 

distribuição de renda é menos desigual no Brasil do que no Nordeste e em seus respectivos estados; que as 

disparidades de renda urbana e rural também se reduziram, tanto no Brasil quanto no Nordeste, mas não em todos 

os estados nordestinos.

Neste contexto, o Nordeste desperta o interesse dos pesquisadores e alguns estudos vem sendo aplicados à 

região, porém, a literatura direcionada a Pernambuco é escassa. Nesse Sentido Santos et al (2015) realizaram a 

decomposição do índice de Theil-T para as mesorregiões pernambucanas, consideraram quatro tipos de 

informação: gênero, situação do domicilio (rural/urbano), escolaridade e setor de atividade. Para tanto, utilizaram 

a renda de todos os trabalhos a partir dos dados dos Censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. Dentre os 

principais resultados as autoras encontraram que a maior desigualdade de renda na área urbana está no São 

Francisco Pernambucano, enquanto que a Mata Pernambucana apresentou a menor disparidade de renda rural. 

Sendo que, a disparidade de renda nas mesorregiões pernambucanas e no estado de Pernambuco depende, em 

maior parte, da desigualdade nos setores de atividade e menos da diferença de renda entre os níveis de instrução. 

O Estado de Pernambuco por estar dentre uma das principais economias do Nordeste, tendo como polos 

de desenvolvimento o setor de confecção do Agreste; a fruticultura irrigada na mesorregião do São Francisco; na 

Zona da Mata, a plantação de cana de açúcar, mais recentemente, a instalação de indústrias alimentícia e 

automobilística; além do polo gesseiro e do comércio no Sertão Pernambucano; e tendo o Complexo Industrial 

Portuário Governador Eraldo Guedes (Porto de Suape), localizado na Região Metropolitana de Recife, onde se 

transacionam as importações e exportações do estado, é objeto de estudo neste artigo.

Diferentemente da estratégia de comparar a amostra por mesorregiões, faz-se necessário investigar o 

comportamento das disparidades de renda a partir das microrregiões pernambucanas.  Neste trabalho, será 
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realizada a decomposição do índice de Theil-T a partir da metodologia de Akita (2000), com um enfoque diferente 

do correntemente encontrado na literatura; parte-se de uma analise desagregada da desigualdade do Produto 

Interno Bruto (PIB) - para verificar se a desigualdade pernambucana é dada por limitações econômicas existentes 

na região e a renda média anual dos trabalhadores - considerada a partir da remuneração média em valor nominal, 

para verificar se a desigualdade existente em Pernambuco é explicada pela desigualdade social.

Serão utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), PIB dos municípios 2012, 

em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), publicado nas Contas Nacionais (2014). Enquanto que para a população 

serão utilizados dados da renda média disponibilizados pelo Ministério do Trabalho do Programa de 

Disseminação das Estatísticas do Trabalho. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED).

 A partir de dados dos setores primário, secundário e terciário para as microrregiões pernambucanas no 

período de 2002 a 2012. Para que seja possível verificar qual mesorregião apresenta maior desigualdade. Ao 

considerar o PIB é possível observar se há uma desigualdade considerável no índice, já que o problema pode ser 

considerado pela desigualdade econômica do estado; enquanto que a desigualdade pela renda média demonstrará 

se essa desigualdade é dada pela má distribuição de renda existente no estado.

No sentido de se atingir o objetivo proposto serão realizadas duas análises, uma a partir do PIB que é por 

definição um agregado macroeconômico que mede o fluxo da renda gerada em uma localidade durante um 

período determinado de tempo. Enquanto a outra será realizada a partir da renda média que segundo Siqueira e 

Siqueira (2006) quando são estabelecidas políticas de combate à pobreza e desigualdade de renda, supõe-se 

geralmente que a convergência da renda média das microrregiões melhore a equidade no estado, reduzindo, 

consequentemente, a desigualdade. Particularmente, uma maior convergência intra-regional na renda média pode 

realmente conduzir a uma redução mais intensa na desigualdade de renda total.

Por fim, este artigo está dividido em cinco seções além desta introdução. Na seção 2 será realizada uma 

descrição da economia pernambucana. A seção 3 discutirá acerca do referencial teórico, o qual apresenta alguns 

dos artigos que abordaram os determinantes da desigualdade de renda a partir do Theil-T. A seção 4 descreverá o 

método de análise, a área de abrangência e a fonte dos dados utilizados. A seção 5 versará sobre os resultados 

decorrentes da decomposição do índice proposto a Pernambuco. Após serão efetuadas as considerações finais. 

NOTAS SOBRE A ECONOMIA PERNAMBUCANA

Nos estudos realizados para o Nordeste, observa-se que os piores indicadores relacionados à pobreza e a 

distribuição de renda pertencem a essa região. Caldas e Menezes (2010), Silva e Fonseca Neto (2012) e Soares 

(2007) entram em acordo quando abordam que o Nordeste tem a mais expressiva renda per capita, devido a fluxos 

migratórios do interior para as grandes cidades. Sendo que Soares (2007) aborda a escolaridade como principal 

causa das disparidades, e não os diferentes níveis de remuneração por setores. 

Dessa forma, no ano de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para o Estado de 

Pernambuco foi de 0, 673, dentre os Estados brasileiros tal classificação equivale a 19º posição. A metodologia 

para o cálculo deste índice e de seus subíndices é o do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Observa-se na Tabela 1 uma estatística básica do IDHM e seus subíndices, o IDHM máximo pertence 

ao município de Recife (0,788), localizado na Região Metropolitana do Recife e o pior IDHM fica a cargo do 
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município de Manari (0,487) município localizado no Sertão Pernambucano. 

Tabela 1 - Valores médios, máximos e mínimos para o IDH dos municípios pernambucanos e seus sub-
índices segundo classificação do PNUD 2010

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

De acordo com Brito e Rocha (2011), os altos índices de desigualdade ocorrem em locais com alta 

elasticidade concentração. Ou seja, no caso de haver um crescimento econômico, esse pouco influenciará os mais 

pobres, dado a estrutura da distribuição de renda da região. O Quadro 1 informa o índice de Gini pernambucano e 

o do Brasil. Percebe-se que o índice de Gini pernambucano reduziu cerca de 16% de 1999/2012 e o do Brasil caiu 

cerca de 11% de 1999/2012. E, ao longo do período analisado, o Gini pernambucano caiu mais que o do Brasil, 

porém isso ocorre no período em que, sempre que o Gini pernambucano cai, o do Brasil também cai, menos que 

proporcional ao índice pernambucano.

Quadro 1 - Índice de Gini

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012).

O Gráfico 1 mostra a participação das mesorregiões no PIB, observa-se que a Mesorregião Metropolitana, 

ao longo dos anos, representou cerca de 65% do produto do estado, para os anos observados, relatando a 

importância e a concentração desta região para o estado de Pernambuco.  A atração de investimentos para o 

Complexo Portuário de Suape é um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho econômico da mesorregião. 

Para Lima, Sicsú e Padilha (2007), também merece destaque, a consolidação de atividades terciárias de comércio 

Variáveis Estatística 
IDH 

Sertão 
São 

Francisco 
Agreste Mata Metropolitana 

Pernambuco 
(média) 

IDHM 
Máximo 0,670 0,697 0,677 0,680 0,788 

0,673 
Mínimo  0,487 0,573 0,509 0,530 0,592 

IDHM - E 
Máximo 0,591 0,611 0,583 0,619 0,703 

0,574 
Mínimo  0,354 0,472 0,364 0,403 0,498 

IDHM - L 
Máximo 0,817 0,799 0,807 0,809 0,836 

0,789 
Mínimo  0,681 0,705 0,677 0,676 0,764 

IDHM - R 
Máximo 0,654 0,695 0,681 0,630 0,798 

0,673 
Mínimo  0,477 0,491 0,494 0,499 0,544 

 

Ano Pernambuco Brasil 
1999 0,6042 0,5927 
2000 0,6706 0,6460 
2001 0,6174 0,5939 
2002 0,6087 0,5877 
2003 0,5890 0,5813 
2004 0,6066 0,5705 
2005 0,5858 0,5676 
2006 0,5804 0,5608 
2007 0,5586 0,5539 
2008 0,5641 0,5441 
2009 0,5520 0,5401 
2010 0,6366 0,6086 
2011 0,5259 0,5294 
2012 0,5070 0,5277 
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atacadista, de serviços de saúde e de informática localizados na Região Metropolitana de Recife. 

Gráfico 1 - Participação das Mesorregiões de Pernambuco no PIB do Estado

As mesorregiões que mais se destacaram foram, a do Agreste e a Mesorregião do São Francisco tendo um 

crescimento cerca de 360%, sendo superior ao crescimento do estado que ficou em torno de 333%. Segundo 

Lacerda e Lacerda (2004), a fruticultura irrigada é a principal atividade econômica do São Francisco 

Pernambucano, a qual implica de maneira positiva no emprego e na renda. 

Desse modo, Silva, Ferreira e Lima (2016) com o objetivo de analisar a competitividade das exportações da 

manga e da uva do Vale Submédio do São Francisco, verificaram que entre os anos de 2003 e 2005 a 

competitividade (68,44%) foi o fator que mais contribuiu com o crescimento das exportações de manga. 

Devendo-se aos ganhos de qualidade e produtividade, além de poder ser ofertada em períodos de entressafra, 

diferentemente de seus principais concorrentes. Por conseguinte, gerou um efeito crescimento do comercio 

mundial de 64,58% no período analisado.

A composição setorial do PIB pernambucano é apresentada no Quadro 2 (foram usados apenas dados dos 

três setores ficando de fora a série, outros que complementam a participação de cem por cento do PIB), 

mostrando os setores da indústria, serviços e Agricultura. Quanto à distribuição espacial dos setores pode-se 

observar que a agricultura contribuiu com 4% para o produto; o setor da indústria representa cerca de 20% do 

produto pernambucano, não tendo um aumento significativo na participação do PIB, mas apresentando o maior 

crescimento em comparação aos outros setores e o setor de serviços corresponde por cerca de 65% do produto 

pernambucano, observando que o setor de serviços agrega mais trabalhadores do que os outros setores.

Quadro 2 - Composição Setorial do PIB Pernambucano (a preços correntes)

 Ano Indústria Participação Serviços Participação Agrícola Participação 

2000 R$ 5.162.854 19,15%  R$ 17.479.003 64,84%  R$ 1.033.672 3,83% 

2002 R$ 6.627.801 18,80%  R$ 22.476.283  63,76%  R$ 1.500.902  4,26% 

2004 R$ 8.730.242 19,84%  R$ 27.472.180  62,42%  R$ 1.951.748  4,43% 

2006 R$ 10.304.899 18,57%  R$ 34.871.559 62,84%  R$ 2.474.146  4,46% 

2008 R$ 13.105.527, 18,61%  R$ 43.770.030 62,14%  R$ 3.234.188  4,59% 

2010 R$ 18.076.555 18,99%  R$ 59.890.750 62,92%  R$ 3.662.009  3,85% 

2012 R$ 24.941.381 21,26%  R$ 71.657.001 61,07%  R$ 2.676.417  2,28% 

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012). 
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Em resumo, se pode afirmar que a Mesorregião Metropolitana é a que apresenta o maior peso do estado em 

relação à contribuição do PIB, porém, as Mesorregiões do São Francisco e do Agreste obtiveram o maior 

crescimento de 2000-2012, e o setor de Serviços é o setor que mais agrega valor ao produto pernambucano. Como 

observado anteriormente, o setor de serviços foi o que mais influenciou a economia de Pernambuco nos últimos 

anos, sendo tal participação muito elevada para sustentar o crescimento, setor esse que conta com segmentos do 

terciário moderno, que acaba por agregar valor em suas atividades, como por exemplo, os serviços de telefonia e 

outros ramos das comunicações (LIMA; SICSÚ; PADILHA, 2007).

De acordo com o Censo Demográfico (2010) no ano de 2000, 23% da população pernambucana residia na 

área rural, já em 2010 esse percentual passou para 20%. Movimentação justificada pela atração de mão de obra 

para regiões mais desenvolvidas, como a Metropolitana de Recife. É o que pode ser verificado no Gráfico 2, a qual 

apresenta a distribuição da população pernambucana, onde a mesorregião Metropolitana é a mais urbanizada, já o 

Sertão e o São Francisco possuem 40% de sua população residente na área rural. 

Gráfico 2 – Porcentagem da população residente na área urbana e rural

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

No Gráfico 3 observa-se que dentre os moradores que possuem abastecimento inadequado de água e 

esgotamento sanitário, a área rural do Agreste Pernambucano destaca-se por ser detentora da maior parcela frente 

a área urbana e mais alta dentre as mesorregiões pernambucanas. Tal resultado refere-se a razão entre as pessoas 

que vivem em domicilio cujo abastecimento de água não fornecido pela rede de abastecimento e cujo 

esgotamento sanitário não é realizado por rede geral de esgoto ou fossa séptica e a população total residente em 

domicílios particulares permanentes multiplicados por 100. 
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Gráfico 3 – Porcentagem de pessoas em domicilio com abastecimento de água e
 esgotamento sanitário inadequado

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

Com relação à taxa de analfabetismo, verifica-se no Gráfico 4 para as pessoas de 15 anos ou mais, que é 

maior no agreste Pernambucano rural, sendo a RMR a mesorregião com as menores taxas. A taxa de 

analfabetismo é a razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. As mesorregiões pernambucanas estão 

inseridas em um ciclo vicioso de baixa escolaridade. Onde a população dos sete aos quatorzes anos de idade 

deveriam estar desenvolvendo suas habilidades e competências básicas.

Gráfico 4 – Taxa de analfabetismo 15 anos ou mais

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

Ao proporcionar uma boa formação para a população nessa faixa etária, são eliminados os riscos de uma 

geração, não apenas de analfabetos, mas de analfabetos funcionais, tendo, no futuro, trabalhadores mais 

produtivos (SILVA JÚNIOR; SOBRAL; SANTANA, 2012).

A relação dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em Reais de 

agosto de 2010 no Gráfico 5 é maior no Sertão Pernambucano, tanto na área rural quanto na urbana, sendo a 

primeira mais alta que a segunda. Segundo Pereira, Lima e Araújo Júnior (2014), as famílias da área rural de 
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Pernambuco apresentam os piores resultados em relação à concentração de renda, quando comparadas as famílias 

não agrícola e pluriativas. Ao mesmo tempo em que para ser não pobre essa família da área rural não pode exercer 

atividades exclusivamente agrícolas.   

Gráfico 5 - Porcentagem de extremamente pobres

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

Além disso, o Agreste Pernambucano apresentou crescimento econômico atrelado a um aumento da 

concentração de renda e redução dos índices de pobreza. Tal redução da pobreza na referida mesorregião esteve 

mais atrelada às transferências do governo do que à elevação no nível de rendimento do trabalho dos indivíduos. 

Quando, no entanto, ao se observar os estratos rurais, identificou-se uma elevada incidência da pobreza (BRITO; 

ROCHA, 2012).

DETERMINANTES DA DESIGUALDADE DE RENDA A PARTIR DO ÍNDICE DE 
THEIL-T

O nordeste brasileiro é de grande interesse de estudo pela sua desigualdade de renda, disparidades 

econômicas e pelo seu ciclo de seca que se encontra em grande parte do território nordestino. Em seu livro, 

Furtado (2008) reúne argumentos que mostram o cenário nordestino e suas dificuldades quanto a desigualdade 

salarial e migrações decorrentes da seca.

Outro a partir do índice de Theil-T com base na analise dos setores do PIB total, foi elaborado por Monteiro 

Neto (1997), que analisando o PIB dos setores primário, secundário e terciário da economia brasileira constatou 

que a desigualdade entre o PIB dos estados do nordeste vem reduzindo ao longo do período simultaneamente ao 

crescimento do PIB per capita. O autor verificou que o setor de serviços apresentou a maior redução de 

desigualdade no PIB pelo índice no período analisado, seguido pela indústria e pela agricultura.

Desse modo, Ferreira e Litchfield (2000) concluíram que por volta do ano de 1995 toda a população, menos 

os muito ricos, estavam piores em termos relativos, enquanto todos, menos os mais pobres, estavam melhores em 
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termos absolutos. Ou seja, um menor crescimento da renda média ao longo do período levaria a uma redução no 

efeito favorável ao bem estar do crescimento.

Hoffman (2000) destacou o fato de a desigualdade entre regiões ser importante, ainda que tenha sido 

representada por apenas 9% da desigualdade total, quando medida pelo T de Theil. A desigualdade existente 

dentro de qualquer uma das regiões é muito maior do que a desigualdade entre regiões. O grau de escolaridade na 

equação geral mostrou que o rendimento esperado cresceu 11% para cada ano adicional de escolaridade. O 

coeficiente foi semelhante na indústria e no setor de serviços, mas foi substancialmente mais baixo na agricultura.

De modo que, como exposto por Ferreira et al (2006) e Barros et al (2006), além de estar associado ao 

declínio da inflação em 1993, a redução da desigualdade de renda também parece ter sido causado, principalmente, 

pelo retorno da educação; pela convergência rural-urbana; e pelas transferências do governo, focalizados nos 

pobres.

Já para Siqueira e Siqueira (2006), pouca ênfase foi posta na questão da desigualdade de renda intra-regional 

(entre os estados de uma mesma região). Ao estabelecer as políticas de combate à pobreza e desigualdade de renda, 

supõe-se geralmente que a convergência da renda média dos estados melhoraria a equidade na região, reduzindo, 

consequentemente, a desigualdade nacional como um todo. 

Além disso, para os autores a importância relativa da desigualdade intragrupo implica que o nível de 

desigualdade de renda e sua mudança no tempo são causados predominantemente pelo aumento na desigualdade 

dentro dos estados e não por diferenças na renda média entre eles. Isto também é verdadeiro para subgrupos 

característicos dentro dos estados. Essas decomposições revelaram que a maioria da desigualdade de renda é 

encontrada dentro dos estados e dentro dos grupos de gênero e raça. A Tabela 2 mostra um resumo dos 

determinantes da desigualdade de renda a partir do índice Theil-T.

Assim sendo, para Ramos (2007) a partir do índice Theil-T para a desigualdade e perfil de rendimentos 

associados à educação, ficou evidente que essa teve um desempenho importante para a queda da desigualdade de 

rendimentos individuais no período compreendido entre 1995-2005. Além de ter evidenciado que a 

heterogeneidade dos trabalhadores foi, por larga margem, a principal fonte de dispersão de rendimentos 

individuais, respondendo por 40% da desigualdade total quando considerada isoladamente, e cerca de 30% 

quando considerada em conjunto com as demais variáveis. 

Utilizando a mesma abordagem do índice de Theil-T, Salvato e Souza (2008), concluíram que a desigualdade 

brasileira estava acima da desigualdade de todas as regiões exceto do Nordeste durante o período de 1995 a 2006, 

sendo a menor desigualdade encontrada no Sul do país. Quanto à queda da desigualdade a queda brasileira foi de 

11,4%, sendo a maior queda apresentada pela região Norte 23,43% e a menor pela região Nordeste 5%. Porém, a 

queda entre 1995 e 1999 foi maior do que a encontrada entre 1999 e 2006, tendo este último período apresentado 

até mesmo aumentos de desigualdade em algumas regiões. 

Outro trabalho que evidenciou a decomposição do índice T de Theil foi o proposto por Araujo, Salvato e 

Souza (2008), onde analisaram a evolução da desigualdade de renda no Brasil e nos estados que formam a região 

Sul no período 1995, 1999 e 2002-2006, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD. 

Observaram que a distribuição é menos desigual nos estados do que no Brasil como todo, sobretudo no Rio 

Grande do Sul. Foi constatada, também, que a participação do componente intra-grupo educacional é 

extremamente elevada, nesse sentido concluíram que existem outros fatores não identificados que explicam mais 

da metade da desigualdade de renda. Dessa forma, pode-se dizer que os componentes rural/urbano, gênero, raça e 

educação explicaram, juntos, aproximadamente 45% da desigualdade de renda brasileira, 40% da disparidade de 

renda dos estados do sul.
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Tabela 2 – Resumo dos Trabalhos Correlatos para os Determinantes da Desigualdade de 
Renda a Partir do Índice Theil-T

Artigo Resultado Dados Período 
Escala 

Geográfica 
Método 

Monteiro 
Neto (1997) 

As desigualdades no produto 
total entre os estados 

nordestinos reduziram-se no 
período estudado. Quanto a 
desigualdade nos setores, o 
setor de serviços foi o que 
apresentou maior redução 

nos índices. 

SUDENE e 
IBGE 

1970-1995 
Todos os 

estados do 
Nordeste 

Índice de 
Theil 

Ferreira e 
Litchfield 
(2000) 

O décimo mais rico ganhou à 
custa do resto da população. 

Embora a desigualdade 
continuasse a aumentar entre 

1990 e 1993, houve um 
declínio entre 1993 e 1995. 

PNAD/ 
IBGE 

1981-1995 
Regiões 

Metropolitanas 

Coeficientes 
de Gini, de 
Variação e 
Índice de 

Theil 

Siqueira e 
Siqueira 
(2006) 

A fonte da redução na 
desigualdade da distribuição 
total de renda no Nordeste 

estava na desigualdade 
decrescente dentro dos 

estados e não na redução das 
diferenças na renda média 

entre eles.  

PNAD/ 
IBGE 

1995-2004 Nordeste 

Índice de 
Theil, Índice 

de Gini e 
Coeficiente 

de Variação. 

Caldas e 
Menezes 
(2010) 

A distribuição de renda é 
menos desigual no Brasil do 
que no Nordeste e em seus 
respectivos estados; que as 

disparidades de renda urbana 
e rural também se reduziram, 

tanto no Brasil quanto no 
Nordeste, mas não em todos 

os estados nordestinos. 

PNAD/ 
IBGE 

1996, 1999, 
2001 e 2006  

Todos os 
estados do 

Nordeste 

Índice de 
Theil-T 

Silva e 
Fonseca 
Neto (2012) 

A desconcentração entre 
estados e entre regiões foi 

superior à concentração entre 
municípios, estabelecendo um 

padrão de crescimento 
territorialmente 

desconcentrado. 

PIB 
Municipal/ 

IBGE 
1999-2008  Brasil 

Índice de 
Theil-T 

Santos et al 
(2015) 

A disparidade de renda nas 
mesorregiões pernambucanas 

e no estado de Pernambuco 
depende, em maior parte, da 
desigualdade nos setores de 

atividade e menos da 
diferença de renda entre os 

níveis de instrução. 

CENSO/ 
IBGE 

1991, 2000 e 
2010 

Todas as 
mesorregiões de 

Pernambuco 

Índice de 
Theil-T 

 
Fonte: Elaboração própria.

No cenário da desigualdade de renda para o Nordeste, deve-se destacar o trabalho de Caldas e Menezes 

(2010). As autoras observaram que a distribuição de renda é menos desigual no Brasil, como um todo, do que no 

Nordeste e em seus respectivos estados. Foi constatada, também, a redução da desigualdade em cinco dos nove 

estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas, que sofreram aumento do índice 

T de Theil entre 1996 e 2006.
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De acordo com as autoras supracitadas a disparidade de renda urbana também se reduziu, tanto no Brasil 

quanto no Nordeste. Já nos estados nordestinos, alguns casos de aumentos na desigualdade de renda urbana foram 

observados, como, por exemplo, os estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas. Os demais estados 

apresentaram queda ou permaneceram estáveis. Na área rural, quase todos os estados apresentaram queda na 

desigualdade, com exceção do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.

Silva e Fonseca Neto (2012) ao verificarem a concentração do PIB per capita no Nordeste constataram que a 

mesma reduziu-se tendencialmente em 0,8% a.a., resultante da contribuição exercida tanto entre estados, de -0,6 

pontos percentuais ao ano (p.p.a.a.), quanto entre os municípios, -0,2 p.p.a.a.. Os resultados tiveram como 

principais determinantes o crescimento acima da média regional no Maranhão (4,0% a.a. em comparação a 2,6% 

a.a.) e abaixo da média nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza.

Santos et al (2015) a partir da variável rendimento de todos os trabalhos publicada nos censos demográficos 

de 1991, 2000 e 2010, encontraram como um dos principais resultados da pesquisa que a maior desigualdade de 

renda na área urbana está no São Francisco Pernambucano, enquanto que a Mata Pernambucana apresentou a 

menor disparidade de renda rural. A disparidade de renda nas mesorregiões pernambucanas e no estado de 

Pernambuco depende, em maior parte, da desigualdade nos setores de atividade e menos da diferença de renda 

entre os níveis de instrução. 

DECOMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE THEIL – T

O processo de decomposição utilizado no trabalho consistiu na adaptação da metodologia de Akita (2000) 

desenvolvida por Araújo, Salvato e Souza (2007), onde a decomposição do índice Theil – T foi feita para cinco 

níveis, mas neste trabalho a decomposição será feita para dois estágios. O índice de Theil – T pode ser calculado a 

partir da seguinte equação:

Onde: Y - PIB do município i da mesorregião j; Y – PIB agregado de Pernambuco; N  – População do ij ij

município i da mesorregião j; N – População agregada de Pernambuco.

i) DECOMPOSIÇÃO EM UM NÍVEL 

A decomposição em dois componentes é obtida a partir da equação (2), que mostra a desigualdade de 

renda entre os indivíduos da região j.

Onde: T  – e o índice de desigualdade das mesorregiões.pi
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Onde: T  – é a desigualdade dentro das mesorregiões; T  – Representa a desigualdade entre as mesorregiões.Wmes Bmes

i) DECOMPOSIÇÃO EM DOIS NÍVEIS

A decomposição em três componentes, parte da equação (5) que representa a desigualdade dos municípios 

na microrregião i. 

Onde: T representa a desigualdade dentro das microrregiões; T – representa a desigualdade entre as WMicro – BMicro 

microrregiões e T - representa a desigualdade entre as mesorregiões.Bmes 

O objetivo do trabalho é chegar a equação (8), decompor o índice em dois niveis: entre microrregião (T ), BMicro

dentro da microrregião (T ) e entre mesorregião (T ). O Gráfico 6 apresenta o resumo do esquema de WMicro Bmes

decomposição.

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 6 - Organograma da Decomposição em dois níveis 
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Os dados utilizados no trabalho foram obtidos a partir do PIB do estado de Pernambuco para os anos de 

2002-2012 disponibilizados pelo IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios (2012), Contas Nacionais 

publicado em 2014. O índice de Gini foi obtido no IBGE a partir de dados da Pesquisa Nacional Domiciliar 

(PNAD). A variável população foi obtida a partir de dados do IBGE das contas regionais, em parceria com outros 

órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA), todos publicados nas Contas Nacionais (2014). Para população foram utilizados dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano. Para os dados da renda média serão utilizados dados da base RAIS e CAGED para os 

anos de 2002-2012 das remunerações médias do ano em valor nominal. 

RESULTADOS

Os dados da Tabela 3 apresentam o índice de Theil-T para Pernambuco e suas mesorregiões, para os anos 

2002 a 2012. Percebe-se que o crescimento da desigualdade do PIB captada pelo índice foi de cerca de 48% durante 

todo o período. Entre os anos analisados houve redução da desigualdade na mesorregião do São Francisco 

(38,46%). 

Tabela 3 - Índice de disparidade (PIB e Renda Média) Theil – 
T para as Mesorregiões de Pernambuco

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012).

Tal redução mostra a entrada de investimentos pela busca de uma maior competitividade nos últimos anos 

em Pernambuco, segundo Lima, Sicsú e Padilha (2007), os cultivos da manga e da uva no sertão do estado 

representaram juntos cerca de 15% da produção agrícola, sendo que estas culturas apresentaram um 

direcionamento para o mercado exterior. Como destacado anteriormente no trabalho de Silva, Ferreira e Lima 

(2016). Já as outras mesorregiões apresentaram crescimento na desigualdade pelo índice, tendo o maior 

crescimento a região Metropolitana com variação de 103%.

Essa desigualdade também pode ser analisada a partir da renda média, com o índice de Theil-T mostrando 

que houve aumento na desigualdade para o estado de Pernambuco como um todo, destacando-se a região 

Metropolitana de Recife e Sertão Pernambucano. Mas, também houve redução na disparidade de renda média, 

tendo uma possível explicação, e afirmando o que foi dito anteriormente, uma maior entrada de investimentos no 

estado que distribuiu melhor a renda média da população com destaque para o Sertão, São Francisco, Zona da 

Mata e Agreste. Este último tendo a economia representada pelo polo de confecção, composto pelas cidades de 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, apresentou um crescimento importante para o Agreste, como 

mostra Rocha, Silva Júnior e Viana (2015), onde está localizada cerca 70% da indústria têxtil pernambucana.

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

  PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda 

Sertão 0,061 0,190 0,061 0,173 0,067 0,156 0,071 0,154 0,091 0,405 0,111 0,229 

São Francisco 0,232 0,330 0,248 0,289 0,161 0,307 0,174 0,276 0,146 0,246 0,143 0,240 

Agreste 0,077 0,271 0,084 0,252 0,087 0,249 0,094 0,248 0,085 0,232 0,087 0,241 

Zona da Mata 0,077 0,311 0,079 0,336 0,066 0,305 0,07 0,296 0,079 0,236 0,102 0,223 

Metropolitana 0,538 0,479 0,649 0,430 0,75 0,481 0,839 0,518 0,953 0,616 0,978 0,760 

Pernambuco 0,565 0,916 0,64 0,826 0,681 0,801 0,742 0,839 0,812 0,908 0,838 1,042 
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Ao observar a desigualdade a partir do PIB, verifica-se que esta se apresenta maior quando comparada com a 

desigualdade a partir da renda média do trabalhador. Com a Região Metropolitana sendo a mais desigual, o que 

pode está provocando tal desigualdade seria a característica dos setores dinâmicos, já que setores da economia que 

absorvem mão de obra com maior grau de instrução podem estar gerando maiores desigualdades nesta que é a 

mesorregião mais rica do Estado de Pernambuco.

Como visto, a decomposição do índice de Theil-T permite mensurar a desigualdade espacial, 

especificamente neste trabalho, em níveis de microrregião e mesorregião. Dito isto, os resultados apresentados na 

Tabela 4 mostram a primeira decomposição do índice de Theil-T em dois componentes, indicando a desigualdade 

dentro da mesorregião (T ), entre mesorregião (T ) e o índice de Theil-T total de Pernambucano. Observa-se Wmes Bmes

que o índice total para Pernambuco no ano de 2002 representou 31%, onde tal porcentagem explica a desigualdade 

entre as mesorregiões do estado a partir do PIB, essa desigualdade diminuiu para 20% no ano de 2012. Enquanto 

que, dentro de cada mesorregião 68% da desigualdade em 2002 e 79% em 2012 também é explicada a partir do PIB. 

Portanto, verifica-se que a disparidade a partir do PIB é maior dentro das mesorregiões.

Tabela 4 - Decomposição do índice de Theil-T (PIB e Renda Média) em desigualdade intra e inter 
mesorregiões de Pernambuco

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012).

Analisando pela renda média, observa-se que para os anos de 2002 e 2004 a desigualdade entre 

mesorregiões, foi responsável por explicar mais de 50% da disparidade existente. Enquanto que para os outros 

anos analisados a desigualdade dentro da mesorregião foi aumentando, representando cerca de 57% do índice.

Com relação ao índice de Theil-T para as microrregiões na decomposição em dois níveis é possível observar 

(Tabela 5) que para as microrregiões de Araripina, Salgueiro, Pajeu, Agreste, Ipojuca, Santo Antão e Suape o índice 

de Theil-T de 2002-2012, aumentou a desigualdade, sendo que em algumas microrregiões foram aumentos 

sensivelmente pequenos, já para a microrregião de Santa Antão, o índice subiu cerca de 167% de 2002-2012 

mesmo o município de Vitória de Santo Antão atraindo nos últimos anos o setor industrial, principalmente, a 

indústria alimentícia.  

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

  PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda 

PE 

Twmes 0,388 0,441 0,463 0,398 0,52 0,431 0,579 0,458 0,647 0,532 0,669 0,641 

TBmes 0,177 0,474 0,177 0,428 0,161 0,370 0,163 0,381 0,165 0,375 0,169 0,401 

T 0,565 0,916 0,64 0,826 0,681 0,801 0,742 0,839 0,812 0,908 0,838 1,042 
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Tabela 5 - Índice de disparidade de Theil-T (PIB e Renda Média) para as Microrregiões de Pernambuco.

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012).

Outro dado que chama a atenção é o índice de concentração do PIB em Suape que elevou cerca de 53%, 

enquanto as outras microrregiões que compõem a mesorregião Metropolitana reduziram o índice, chamando 

atenção pelo fato de que Suape recebeu grandes investimentos e geração de emprego no período analisado. O que 

pode ser justificado pela especialização produtiva dessas microrregiões, por exemplo, os municípios que compõem 

a microrregião do Recife – Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife – nos últimos anos tem se especializado em 

atividades terciárias deslocando a indústria para seu entorno mais próximo, que é o Porto de Suape – Cabo de 

Santo Agostinho.

Porém, nem todo o investimento foi direcionado para Suape, tendo o interior do estado atraído algumas 

indústrias como Vitória de Santo Antão, Caruaru e Petrolina. Sendo que Vitória de Santo Antão e Caruaru são 

exemplos de beneficiárias dos efeitos transbordamento e externalidades desses investimentos. Segundo Silva 

Júnior, Sobral e Santana (2012), a proximidade com a capital do estado pode ser um grande trunfo neste aspecto. 

Tal realidade é reforçada a partir da duplicação da BR 232 a qual facilitou a logística entre esses municípios e a 

capital.

Com relação a decomposição através da renda média é possível observar na Tabela 5 que para as 

microrregiões de Salgueiro, Agreste e Suape ocorreu aumento do índice de Theil-T para o período de 2002-2012. 

Chamando a atenção novamente a microrregião de Suape que teve seu índice elevado mesmo sendo uma região 

que recebeu uma das maiores partes do investimento pernambucano, além de ter tido o maior número de pessoal 

ocupado, segundo dados da RAIZ/CAGED, tendo um aumento de 130% na geração de emprego. 

Desse modo, observa-se que a demanda por mão de obra qualificada, que, de modo geral, estimula a 

desigualdade de renda aumenta mais quanto maior for o nível educacional. Assim, Santos et al (2015) verificaram 
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 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

  PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda PIB Renda 

Araripina 0,065 0,117 0,073 0,172 0,084 0,118 0,086 0,131 0,093 0,094 0,097 0,135 

Salgueiro 0,034 0,147 0,016 0,132 0,013 0,097 0,027 0,164 0,057 0,590 0,083 0,334 

Pajeu 0,061 0,199 0,066 0,137 0,071 0,156 0,086 0,136 0,124 0,172 0,135 0,148 

Moxoto 0,039 0,150 0,027 0,136 0,017 0,112 0,02 0,102 0,019 0,113 0,03 0,105 

Itaparica 0,655 0,427 0,719 0,371 0,509 0,242 0,574 0,215 0,476 0,230 0,48 0,204 

Petrolina 0,057 0,229 0,062 0,191 0,048 0,221 0,041 0,200 0,042 0,176 0,035 0,151 

Agreste 0,021 0,050 0,021 0,125 0,016 0,081 0,017 0,080 0,015 0,053 0,033 0,078 

Brejo PE 0,015 0,104 0,011 0,108 0,011 0,037 0,009 0,352 0,021 0,355 0,011 0,338 

Garanhuns 0,072 0,288 0,053 0,251 0,052 0,217 0,057 0,222 0,063 0,181 0,062 0,164 

Capibaribe 0,032 0,144 0,028 0,113 0,04 0,113 0,012 0,057 0,01 0,051 0,016 0,065 

Ipanema 0,237 0,039 0,27 0,113 0,265 0,132 0,312 0,173 0,291 0,455 0,214 0,195 

Ipojuca 0,059 0,194 0,074 0,172 0,073 0,195 0,077 0,180 0,076 0,145 0,075 0,195 

Setentrional 0,102 0,306 0,102 0,361 0,074 0,338 0,079 0,357 0,082 0,259 0,083 0,246 

Meridional 0,044 0,350 0,042 0,344 0,051 0,314 0,036 0,293 0,043 0,256 0,042 0,231 

Santo Antão 0,047 0,068 0,07 0,104 0,059 0,108 0,066 0,106 0,09 0,076 0,126 0,086 

Itamaracá 0,33 0,267 0,286 0,294 0,246 0,231 0,232 0,265 0,157 0,156 0,205 0,169 

Recife 0,139 0,429 0,121 0,382 0,131 0,411 0,122 0,426 0,124 0,393 0,122 0,382 

Suape 1,736 1,297 1,746 1,161 2,22 1,600 2,459 1,815 2,717 2,745 2,664 3,174 

Pernambuco 0,565 0,916 0,64 0,826 0,681 0,801 0,742 0,839 0,812 0,908 0,838 1,042 

 



que a concentração de renda aumentou 25,26% entre os trabalhadores com nível superior completo.  

Já a Tabela 6, mostra a decomposição em dois níveis do índice de Theil – T, em três componentes: a 

desigualdade do PIB entre as mesorregiões (T ), a desigualdade do PIB dentre as microrregiões (T ) e a BR WMicro

desigualdade do PIB entre das microrregiões (T ). Observa-se que as disparidades dentro das microrregiões BMicro

são maiores que a disparidade entre microrregião. Em 2002 (15%) da desigualdade entre microrregiões explicaram 

a diferença do PIB, no período analisado houve crescimento deste índice para 21% em 2012. Pela diferença dentro 

de cada microrregião, a desigualdade é ainda mais acentuada explicando mais de 50% desta disparidade.

Tabela 6 - Decomposição do índice de Theil - T (PIB e Renda Média) em fatores inter e intra 

microrregiões e fator inter mesorregiões de Pernambuco

Fonte: IBGE/PIB dos Municípios (2014); Ministério do Trabalho: RAIS e CAGED (2012).
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RESUMO

O desenvolvimento baseado na expansão da produção agropecuária em larga 
escala sobre a região amazônica em Mato Grosso suscita a necessidade de se avaliar 
se a trajetória em curso pode ser denida como sustentável. O objetivo desse artigo é 
proceder a essa avaliação e oferecer um enfoque analítico sobre nível de 
desenvolvimento alcançado na Amazônia mato-grossense considerando as 
diferentes dimensões da sustentabilidade. Para tanto, propõe-se um ajuste no Índice 
de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMA), dotando-o de aspectos 
especícos referentes ao modelo de desenvolvimento que tem avançado na região 
analisada. Os resultados do ISMA Ajustado indicaram que o grau de desenvolvimento 
alcançado é classicado como “muito baixo”, sendo a dimensão econômica a mais 
problemática. O estudo identicou ainda quatro padrões de desenvolvimento 
diferenciados denidos pela relação entre o indicador de nível de renda e o ISMA 
Ajustado.

Palavras-chave: Índice de Sustentabilidade. Desenvolvimento Municipal. Amazônia 
Mato-grossense. 

ABSTRACT

Development based on the expansion of large-scale agricultural production over the 
Amazon region in Mato Grosso raises the need to evaluate if the current trajectory can 
be dened as sustainable. The objective of this article is to carry out this evaluation and 
offer an analytical approach on the level of development achieved on Mato Grosso's 
Amazon considering the different dimensions of sustainability. Therefore, it is proposed 
an adjustment in the Sustainability Index of the Municipalities of the Amazon (ISMA), 
endowing it with specic aspects referring to the development model that has 
advanced in the analyzed region. The results of the ISMA Adjusted indicated that the 
degree of development achieved is classied as "very low", with the economic 
dimension being the most problematic. The study also identied four differentiated 
development patterns dened by the relationship between the income level indicator 
and the ISMA Adjusted. 

Keywords: Sustainability Index. Municipal Development. Mato Grosso's Amazon.
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INTRODUÇÃO

O
 processo histórico que envolveu as políticas de ocupação em Mato Grosso, o estabelecimento de 

instituições estratégicas, os avanços tecnológicos e de infraestrutura conduziram o avanço da fronteira 

agrícola para o Centro-Oeste do Brasil e formaram o alicerce, a partir da década 1960, para que o 

agronegócio empresarial viesse a se consolidar, ao final da década de 1990, como o modelo de desenvolvimento 

no estado (PEREIRA, 1995; MARTA e FIGUEIREDO, 2008). A produção agropecuária nesses moldes cresceu 

em escala e elevou o estado ao status de maior produtor nacional de commodities agrícolas (algodão, milho e soja) e de 

carne bovina, com importância também no mercado internacional. 

Com a população relativamente reduzida, em comparação com estados de outras regiões do país, e os altos 

níveis de renda produzidos no setor agropecuário, Mato Grosso possui vários municípios com elevada renda per 

capita e boas classificações no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). No entanto, as análises 

de desenvolvimento baseadas nesses dados, bem como nos indicadores econômicos agregados do estado, não 

levam em conta diversos aspectos importantes relacionados à sustentabilidade da trajetória de desenvolvimento 

que o estado tem seguido.

Integrado à Amazônia Legal, Mato Grosso é um mosaico de três dos seis biomas que cobrem o território 

brasileiro.  A maior parte da área total do estado, conforme dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SEMA-MT), é coberta pelo bioma Amazônia (53,6%), predominante em 74 municípios. O bioma Cerrado cobre 

39,6% do estado e é predominante em 62 municípios. O bioma Pantanal ocupa 6,8% do território mato-grossense 

e é predominante em cinco municípios. Esses biomas são o suporte para produção agropecuária que é a base 

econômica de Mato Grosso, configurando-se na complexa interação entre sociedade e natureza, com 

oportunidades e desafios inerentes a sustentabilidade do processo de desenvolvimento no estado.

Esse artigo visa oferecer um enfoque analítico sobre a sustentabilidade do desenvolvimento em suas 

diferentes dimensões na região amazônica em Mato Grosso, abrangendo os 74 municípios do estado em que a 

Amazônia é o bioma predominante. Apresenta-se, primeiramente, uma caracterização da expansão econômica na 

região, em especial, a partir da década de 1990. Em sequência, avalia-se o nível de desenvolvimento alcançado 

pelos municípios que compõe a região abordando os aspectos econômicos, institucionais, sociais e ambientais. 

A caracterização é feita a partir da apresentação de fatos históricos e de dados secundários de fontes oficiais. 

Para a avaliação do nível de desenvolvimento utiliza-se o Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia 

(ISMA), criado pela Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia (IPPA) do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos (NAEA), da Universidade Federal do Pará (UFPA). No entanto, propõem-se algumas adaptações na 

composição do índice, com a finalidade de dotá-lo de determinados aspectos relevantes do modelo de 

desenvolvimento de Mato Grosso e o tornar mais próximo da abordagem de desenvolvimento adotada para a 

análise dos resultados. Em razão da complexidade e importância do ecossistema amazônico e do avanço do 

agronegócio em sua porção mato-grossense, torna-se pertinente a análise do desenvolvimento considerando as 

especificidades que conduzem o progresso social na região, de maneira a contribuir para a crítica e a proposição de 

modelos de intervenção, pública ou privada, de natureza sustentável.

DESENVOLVIMENTO SOB A PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE

O debate sobre a sustentabilidade do desenvolvimento na ciência econômica é frequentemente pautado por 

duas correntes teóricas opostas e uma corrente que se costuma chamar de “caminho do meio” (VEIGA, 2010). 
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Tem-se, de um lado, a abordagem neoclássica da sustentabilidade mantendo-se como o pensamento 

predominante. No lado oposto encontram-se os teóricos da chamada economia ecológica, a qual apresenta uma 
1ruptura paradigmática em relação à economia convencional . O ponto de maior controvérsia entre as duas 

vertentes está relacionado ao papel do crescimento econômico na sustentabilidade. A abordagem do “caminho do 

meio” agrega preceitos de ambas as vertentes ao mesmo tempo em que as critica. 

Robert M. Solow foi um dos primeiros autores neoclássicos a incorporar o “capital natural” em suas 

análises. Para Solow (1993), e seus seguidores em geral, a sustentabilidade refere-se à preservação da capacidade de 

produção das futuras gerações e não à preservação de algum dos fatores produtivos especificamente. A 

capacidade de produzir das gerações vindouras dependerá do estoque total de capital, o qual agrega o capital 

reprodutível (capital produzido e trabalho) e capital não reprodutível (capital natural), permanecendo a hipótese 

de ilimitada substitutibilidade entre eles mediante investimentos e contínuo progresso tecnológico. Nessa 

concepção, um caminho sustentável para a economia não é, portanto, necessariamente aquele que conserva um ou 

mais fatores produtivos fundamentais. É aquele que substitui o que for preciso, a partir do seu dom natural 

herdado e produzido, seu material e seus dotes intelectuais. São as decisões sobre depleção e investimento 

adequados que devem estar no foco quando se trata de sustentabilidade (SOLOW, 1993). 

Um reforço adicional aos argumentos neoclássicos em defesa da compatibilidade entre crescimento 

econômico e preservação ambiental foi apresentado por Grossman e Krueger (1995). Analisando o 

comportamento dos dados de renda per capita e de deterioração ambiental, os autores mostraram que a relação 
2entre essas variáveis formavam curvas que tendiam ao formato de “U” invertido . A deterioração ambiental 

aumentava na fase inicial do crescimento econômico e atingia o máximo num valor que varia entre os diferentes 

indicadores, mas que na maioria dos casos ocorre antes da renda per capita atingir oito mil dólares (de 1985). Após 

atingir esse ponto máximo, a deterioração do meio ambiente diminui à medida que a renda per capita aumenta. Em 

outras palavras, para a maioria dos indicadores, o crescimento econômico traz uma fase inicial de deterioração 

seguida por uma fase posterior de melhoria. Dentre as críticas feitas a esse estudo Veiga (2010) destaca o limitado 

escopo de variáveis avaliadas para sustentar a conclusão de que crescimento econômico não deteriora a qualidade 

do meio ambiente.

É necessário enfatizar que toda construção teórica dessa corrente parte de um paradigma no qual a 

natureza, o meio ambiente, ou a biosfera, constituem partes ou setores da macroeconomia (florestal, pesqueiro, 

mineral, agropecuário, áreas protegidas, pontos ecoturísticos, etc.) e não o contrário (DALY e FARLEY, 2004; 

CECHIN e VEIGA, 2010). De modo geral, a introdução do problema da sustentabilidade na teoria econômica 

neoclássica não alterou de modo significativo a interpretação convencional que define o desenvolvimento como 

mero resultado do crescimento econômico (trickle-down-effect). O desenvolvimento sustentável, então, limita-se a 

um problema de alocação intertemporal de apenas uma das dimensões da escassez com a qual a ciência econômica 

se depara (ROMEIRO, 2010; VEIGA, 2010).

 A interdisciplinaridade foi o caminho seguido por diversos economistas que não estiveram convencidos 

pelos argumentos da vertente neoclássica. Esses cientistas buscaram nas ciências naturais, em especial na física e 

na biologia, a fundamentação para suas teses, que apresentam uma compreensão mais contundente da complexa 

1Denomina-se economia convencional todo o arcabouço teórico da ciência econômica construído sobre o pressuposto de que o 
ecossistema é um subsistema do sistema econômico (DALY, 1996, GEORGESCU-ROEGEN, 2012; VEIGA 2010).

2Esses resultados lhe rendeu o apelido de “curva ambiental de Kuznets”, por analogia ao famoso estudo de Simon Kuznets (1955), 
que encontrou curvas nesse formato ao relacionar crescimento da renda per capita e distribuição de renda.
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relação entre o sistema econômico e o meio ambiente. Essa mudança partiu principalmente da corrente teórica 

denominada Economia Ecológica que, por apresentar a economia como um subsistema pertencente ao conjunto 

maior (ecossistema) limitado e finito, assume uma postura cética em relação à possibilidade de conciliar 

crescimento econômico e preservação ambiental. 

Dentre os autores da economia ecológica cabe destacar as contribuições de Nicholas Georgescu-Roegen e 

Herman Daly. A termodinâmica, ramo da física, foi a base na fundamentação das teses do matemático e 

economista Nicholas Georgescu-Roegen. Sua pioneira contribuição demonstrou como a abordagem 

convencional da produção, base das teorias de crescimento econômico, viola as leis da termodinâmica, em 
3especial a da entropia . A implicação direta de se considerar a termodinâmica nas análises econômicas é identificar 

que todo o processo econômico consiste em transformar matéria e energia de valor em resíduos (GEORGESCU-

ROEGEN, 2012, p.84). Conforme sintetizaram Cechin e Veiga (2010), isso significa que a quantidade de matéria e 

energia incorporada aos bens finais é sempre menor que aquela contida nos recursos utilizados na sua produção. 

Portanto, a Lei da Entropia está na origem da escassez econômica e a eficiência produtiva total não é algo que 

possa ser alcançado. 

Georgescu-Roegen (2012, p.100) argumenta que “a substituição no interior de um estoque finito de baixa 

entropia acessível, cuja degradação irreversível acelera-se com sua utilização, não pode durar indefinidamente”. 

Com isso contesta veementemente a crença no poder ilimitado da tecnologia e da substitutibilidade entre capital 

natural e capital construído, contrapondo diretamente os argumentos de Robert Solow. Com essa perspectiva, 

Georgescu-Roegen (2012, p.115; p.105) é enfático ao afirmar que “sem dúvida, o crescimento atual deve não só 

interromper-se, mas inverter-se”. Defende, portanto, que o bem-estar das gerações futuras depende da transição 

para um “estado de decrescimento” do ponto de vista econômico e que “no plano puramente lógico, não há 

nenhuma ligação necessária entre desenvolvimento e crescimento; seria possível conceber o desenvolvimento 

sem crescimento”. 

Na concepção de Daly (1996), a sustentabilidade refere-se à premissa de que o subsistema econômico não 

deve crescer além da escala em que ele pode ser permanentemente sustentado ou apoiado pelo ecossistema que o 

contém. No entanto, a proposta do autor para o “desenvolvimento sustentável” é uma mudança radical de uma 

“economia do crescimento”, e tudo o que isso implica, para uma “economia de estado estacionário” (SSE). 

Explica ainda que o estado estacionário não é de modo algum estático, mas é crucial que o nível constante do fluxo 

metabólico de produção (a escala) deve ser ecologicamente sustentável, para que o tempo de existência da 

humanidade se prolongue e que as futuras gerações possam usufruir de um padrão per capita de uso dos recursos 

suficiente para uma boa vida. 

Daly (2002) propõe quatro sugestões de políticas econômicas que considera mais consistentes com o 

“mundo cheio” da atualidade: i) parar de contar o consumo do capital natural como renda; ii) tributar menos a 

renda e taxar mais o uso de recursos naturais na produção; iii) maximizar a produtividade do capital no curto prazo 

e investir no crescimento de sua oferta no longo prazo; iv) abandonar a ideologia da integração econômica global 

do livre comércio, do livre movimento de capitais e do crescimento promovido por exportações para uma 

orientação mais nacionalista. Destaca-se sobre a quarta proposta que, para o autor, globalizar a economia nestes 

3A primeira lei da termodinâmica sustenta que em um sistema isolado, como o universo, a quantidade de energia permanece constante. 
Não há criação ou destruição de energia, apenas transformação de uma forma em outra. A segunda lei da termodinâmica diz que a 
entropia do universo aumenta, ou seja, a qualidade da energia em um sistema isolado tende a se degradar, tornando-se inutilizável, em um 
processo irreversível (CECHIN, VEIGA; 2010).
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termos significa liquidar a unidade maior de comunidade apta para implementar qualquer política para o bem 

comum, sejam políticas nacionais para fins domésticos, sejam as exigências dos acordos internacionais. 

A economia ecológica, direcionando-se a uma interpretação transdisciplinar, demonstra que os avanços das 

ciências naturais no século XX afetam terminantemente a teoria econômica convencional. No entanto, por 

defender que a sustentabilidade do desenvolvimento não pode ser alcançada mediante a continuidade ilimitada do 

crescimento econômico e por aceitar as incertezas inerentes ao ecossistema, essas teorias não encontraram apoio 

nas discussões políticas que definem as ações recomendadas pelos órgãos mundiais que tratam do assunto 

(GEORGESCU-ROEGEN, 2012; DALY, 1996). O equacionamento neoclássico do problema do 

desenvolvimento, apesar de simplificador ao ponto de tornar-se insuficiente para captar os principais aspectos 

relevantes, permanece sendo o paradigma em que se baseiam as políticas de desenvolvimento em muitos países. 

O “caminho do meio” pode ser entendido como um esforço de aplicabilidade imediata dos avanços 

alcançados pelas ciências naturais na política de decisão dos agentes sociais, primando pelo pragmatismo. As 

recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o tema do desenvolvimento sustentável 

buscam estabelecer esse caminho, em que o crescimento econômico passa a dividir importância com aspectos 

institucionais, relevância social e prudência ecológica. No âmbito acadêmico o caminho do meio no debate sobre 

desenvolvimento sustentável é protagonizado por Ignacy Sachs.

Sachs (2008) considera o desenvolvimento um conceito multidimensional, cujos objetivos são sempre 

sociais e éticos (solidariedade sincrônica) e que contém uma condicionalidade ambiental explícita (solidariedade 

diacrônica com as gerações futuras). Considera ainda que o desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, 

mas este por si só não garante o desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável, conforme definido pelo autor, 

está fundamentado em cinco pilares: i) social, em razão da perspectiva de disrupção social eminente e ameaçadora 

em muitos lugares problemáticos do planeta; ii) ambiental, considerando suas duas dimensões de sustentação da 

vida, como provedor de recursos e como recipiente para resíduos; iii) territorial, relacionada à distribuição espacial 

dos recursos, da população e das atividades; iv) econômico, sendo a viabilidade econômica uma condição 

necessária para que as coisas aconteçam; v) político, baseado na governança democrática. 

O objetivo supremo de uma estratégia de desenvolvimento, ainda de acordo com Sachs (2008), deve ser o 

emprego decente e/ou autoemprego para todos, sendo essa a melhor maneira de assegurar simultaneamente a 

sustentabilidade social e o crescimento econômico. Para isso, o crescimento deve deixar de ser financiado pelo 

influxo de recursos externos e pela acumulação de dívida externa para se tornar um crescimento baseado na 

mobilização de recursos internos. Dentre suas propostas destaca-se a necessidade de se desenhar políticas para 

consolidar e modernizar a agricultura familiar como parte de uma estratégia para estimular o desenvolvimento 

rural com base na pluralidade da produção rural. Nessa perspectiva, o nível local passa a assumir um papel central. 

O planejamento local e participativo das autoridades locais, das comunidades e associações de cidadãos 

identificando, criando e desenvolvendo alternativas sustentáveis de recursos de biomassa e renda ocupa um lugar 

de destaque nos argumentos de Sachs (2009). Decorre então que o modelo apropriado para uma estratégia de 

desenvolvimento que seja includente, sustentado e sustentável é o endógeno, o qual requer a descentralização das 

decisões políticas, a diversificação dos sistemas de produção e consumo, com integração e a valorização de uma 

economia plural e das vocações e dinâmicas locais. 

Desta forma, para que uma região alcance um processo duradouro de desenvolvimento, as forças 

produtivas precisam incorporar técnicas e processos de manejo que considerem múltiplas dimensões. A 

manutenção de uma cosmovisão baseada somente na crescente apropriação territorial do uso dos recursos 

naturais disponíveis e na expansão da produção econômica, sem considerar as dimensões sociais, ecológicas, 
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culturais e institucionais, não garante a sustentação de longo prazo da reprodução social e do capital. 

Empreendedores privados, gestores públicos e sociedade organizada precisam construir novos arranjos sócio-

políticos que estejam dentro de uma racionalidade sociometabólica ajustada às limitações energético-materiais 

dos ecossistemas das quais dependem. 

AJUSTE NO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA 
(ISMA) PARA MATO GROSSO

Em razão da sua capacidade de sintetizar um conjunto complexo de informações, retendo apenas o 

significado essencial dos aspectos analisados, índices e indicadores são comumente utilizados com objetivo de 

medir o grau de desenvolvimento alcançado por determinada localidade. A análise de desenvolvimento realizada 

nessa pesquisa emprega a ideia-conceito de desenvolvimento sustentável proposta por Sachs (2008; 2009) e o 

Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMA) como métrica. O ISMA é composto por quatro 

dimensões - político-institucional, econômica, ambiental e sociocultural – que agregam nove subdimensões, 18 

indicadores e 34 variáveis agrupadas de acordo com cada temática (IPPA, 2013). 

A amplitude do ISMA e suas dimensões compreende o intervalor entre zero (0) e um (1) e a classificação do 

grau de desenvolvimento é dada da seguinte forma: municípios com índice inferior a 0,499 são considerados com 

grau de desenvolvimento “muito baixo”; os que apresentam índices entre 0,500 e 0,599 são classificados como 

“baixo” desenvolvimento; locais em que o índice está entre 0,600 e 0,699 são classificados com desenvolvimento 

“médio”; os municípios que exibem um índice entre 0,700 e 0,799 são classificados com nível de desenvolvimento 

“médio alto” e, por fim, municípios com índice superior a 0,800 são considerados com “alto” desenvolvimento 

(IPPA, 2013).

Com a finalidade de incrementar o ISMA com determinados aspectos relevantes do desenvolvimento na 
4Amazônia mato-grossense propõe-se algumas adaptações na composição do índice  (ISMA Ajustado). Essas 

adaptações envolvem basicamente a adição de variáveis que afetam as dimensões Ambiental e Sociocultural e uma 

mudança no método de cálculo dos escores padronizados. Duas variáveis são incluídas na dimensão Ambiental. A 

primeira é o tamanho da área de floresta em relação à área total do município. Uma vez que já existem duas 

variáveis que “penalizam” os municípios pelo desmatamento, entende-se que a agregação de uma variável 

“bonifique” os municípios pela conservação produziria um equilíbrio na definição do nível de sustentabilidade. 

Os dados dessa variável foram selecionados no banco de dados do sítio do INPE-PRODES na internet, com ano 

base 2010. 

A outra variável é o uso de agrotóxicos, cuja inclusão se deve ao fato de Mato Grosso ser o maior 

consumidor de agrotóxicos do país. Sua relevância para o desenvolvimento fundamenta-se nos impactos 

negativos sobre o meio ambiente (potencial de contaminação) e também pelas evidências que associam o uso de 

agrotóxicos com efeitos indesejáveis para saúde humana, conforme demonstrado por Pignati e Machado (2007) e 

Pignati e Pignatti (2013). Os dados de quantidade de agrotóxicos (formulações comerciais) têm por fonte os 

registros de receituários agronômicos do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-

MT) entre os anos 2008 e 2012, mas foram obtidos junto à equipe do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

4Nesta seção descrevem-se apenas as alterações propostas por essa pesquisa na composição do ISMA. O detalhamento metodológico 
da construção original do ISMA pode ser encontrado em: <http://www.amazonia.ufpa.br/ippa/menu/144>. Acessado em: 
03.Mar.2017.
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Federal de Mato Grosso (ISC-UFMT/NEAST), coordenada pelo professor Dr. Wanderlei Pignati, que coletou e 

tabulou os dados por municípios. A quantidade de agrotóxicos em litros foi dividida pela área plantada de lavouras 

temporárias e permanentes, conforme registros do IBGE, para cada município. As duas variáveis foram inseridas 

no indicador de Preservação Ambiental. 

Para atendimento da proposta dessa pesquisa foram feitas duas alterações na composição da dimensão 

Sociocultural. Uma das alterações foi inserir separadamente as variáveis sobre o Índice de Aproveitamento do 

Ensino Básico – IDEB, para cada categoria “4ª série/5º ano” e “8ª série/9ºano”, no indicador “Qualidade do 

ensino”. A outra alteração foi a inclusão de uma nova subdimensão, “Violência e Criminalidade”, formada por um 

indicador com cinco variáveis: crimes contra a pessoa, crimes contra os costumes, crimes contra o patrimônio, 

crimes contra saúde pública e crimes enquadrados em leis especiais. 

A inclusão desse indicador na construção do índice visa captar um aspecto fundamental diretamente 

relacionado com a situação de bem-estar da população e justifica-se em razão das taxas crescentes de violência no 

país, conforme revelam os estudos do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2014) e do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (BRASIL, 2013), e mais especificamente em Mato Grosso, como demonstrado por Delgado 

(2016). A fonte de dados para essa subdimensão é o Anuário Estatístico de Mato Grosso da Secretaria de Estado 

de Planejamento (SEPLAN). As alterações na composição dessas dimensões refletiram numa redistribuição por 

igual dos pesos das variáveis nos indicadores em que foram inseridas. A composição e a fonte de dados das 

dimensões Econômica e Político-Institucional permaneceram como no ISMA original.

A mudança que se propõe em relação ao escore padronizado refere-se a uma adaptação no denominador. 

Na amplitude, no denominador, foi considerado para cada variável o “valor ideal” em vez do “melhor valor” do 

indicador. Essa alteração, no entanto, não foi aplicada a todas as variáveis do ISMA Ajustado. Aplicou-se em todas 

as variáveis da dimensão Ambiental e nas variáveis da dimensão Sociocultural, com exceção das que compõem a 

subdimensão Saúde, em que se manteve o método original. Com essa alteração busca-se identificar a situação do 

desenvolvimento nos municípios em relação a situação que seria ideal do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável, por meio de um padrão definido de forma exógena, e não em relação à situação do município que 

obteve melhor resultado nessas variáveis. 

Nas variáveis das dimensões Econômica e Político-Institucional manteve-se o método original do ISMA, de 

modo que os índices obtidos nessas dimensões refletem o cenário dos municípios usando como base o melhor 

resultado já conquistado na região em questão. Ademais, a manutenção possui a vantagem da possibilidade de 

comparar os elementos institucionais com o desempenho econômico dos municípios, tendo ambos o padrão 

definido endogenamente. 

A padronização assumindo o “valor ideal” de cada variável foi definida da seguinte forma:

· Indicador Saneamento Básico: 100% de domicílios atendidos;
· Indicador Preservação Ambiental: para a variável “Área de floresta em relação à área do 

município” foi feita considerando 100% para que se produza o efeito de equilíbrio almejado pela 
inclusão dessa variável; para as demais variáveis foi considerado o valor zero;

· Indicador Gestão Ambiental: 7 (sete), o valor máximo que cada variável pode assumir;
· Indicador Escolaridade: Foi considerado o valor zero como o ideal, da taxa de analfabetismo;
· Indicador Qualidade do Ensino: para as variáveis do IDEB foi considerado o valor 6, que é a meta 

fixada pelo Ministério da Educação para todo o Brasil; e zero para a variável taxa de abandono 
escolar;

· Indicador Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais: Para cada variável a padronização foi 
feita considerando 1 como valor “valor ideal”;

· Indicador Infraestrutura Cultural: valor 17, ou seja, “sim” para todos os itens avaliados;
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· Indicador Ocorrências Registradas: A padronização das variáveis foi feita considerando zero 
como o “valor ideal”, ou seja, o ideal é que não houvesse ocorrências de violência e criminalidade 
no município;

É necessário assinalar, contudo, que tanto o método original quanto o ajustado geram como resposta o 

desenvolvimento sustentável relativo. Como pontuou Georgescu-Roegen (2012), a lei da entropia implica que a 

sustentabilidade absoluta não é algo que possa ser alcançada. Além disso, os métodos comparam os municípios 

com um universo amostral limitado de modo que, se for ampliado, o índice dos municípios será diferente. Isso 

implica que, ao determinar o nível de desenvolvimento de cada município deve-se ter em mente que se trata de um 

resultado relativo ao escopo espacial definido. O ISMA Ajustado, desta forma, pode ser utilizado como uma 

ferramenta de benchmark auxiliando na gestão e na definição de políticas, públicas e privadas, com objetivo de 

alcançar o desenvolvimento sustentável de uma região delimitada. 

EXPANSÃO ECONÔMICA NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE

Com a maior reserva de diversidade biológica do planeta, a Floresta Amazônica é a maior floresta tropical 

existente. De acordo com o IBGE, a Amazônia é o maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 40% do território 

nacional, abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e ainda partes do 

Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Além da riqueza natural, formada por recursos naturais e serviços 

ecossistêmicos, abriga também grande riqueza cultural, formada pelo conhecimento acumulado pelos povos 

tradicionais sobre os usos e a formas de explorar esses recursos sem esgotá-los ou destruir o habitat natural. Em 

Mato Grosso, conforme a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT), da área total do estado 53,6% é 

coberta pelo bioma amazônico, sendo predominante em 74 dos 141 municípios. Destes 74 municípios, 41 estão 

localizados na mesorregião norte, 18 na sudoeste, 11 na mesorregião nordeste e quatro na centro-sul.

O processo de ocupação da região foi ampliado a partir dos anos de 1940 por meio da atuação do governo 

federal para ocupar os “vazios demográficos” do Centro-oeste e da Amazônia Meridional. No entanto, foi a partir 

de meados da década de 1960 que o cenário da Amazônia mato-grossense começou a se transformar com maior 

intensidade (FARIA et al, 2015). Parte das políticas adotadas pelo Regime Militar para restruturação econômica do 

país destinou-se à modernização do setor agrícola brasileiro. Nesse período, o estado, que até então fora povoado 

com objetivos de ocupação territorial e garantia de manutenção das fronteiras nacionais, passou a ser incorporado 

nos planos do governo federal para promover o desenvolvimento econômico do país. 

Em consequência das medidas adotadas nesse período, o país iniciou uma trajetória de transformações que 

o fez chegar ao século XXI ocupando um lugar de destaque na produção mundial de diversas mercadorias de 

origem agropecuária. Com sua economia consolidada no agronegócio Mato Grosso teve grande parcela nesse 

resultado. O estado saiu de uma posição pouco significativa no contexto da produção agrícola nacional, em 1990, 

para tornar-se o maior produtor de soja, milho, algodão e girassol no país, em 2013 (Quadro 1). Além dos 

produtos agrícolas, a pecuária no estado também teve sua participação ampliada no contexto da economia 

nacional. Conforme dados do IBGE, o estado detinha 6% do rebanho bovino do país em 1990, saltou para 13% 

em 2013, o maior dentre os estados brasileiros. Os rebanhos de equinos, suínos e galináceos também se 

expandiram no período e tornaram-se importantes para o estado, em termos econômicos.
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Quadro 1 - Participação dos principais produtos de lavouras temporárias de Mato Grosso 
no total produzido no Brasil em 1990 e 2013.

      Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal

A dinâmica interna de expansão da fronteira agrícola evidencia o avanço da produção no Cerrado sentido à 

Amazônia. A região sudeste, onde o agronegócio começou a se definir ainda na fase de formação do modelo de 

desenvolvimento, encontrou seu limite de expansão, em termos de área plantada (lavouras temporárias), durante a 

década de 1990. Esse limite foi superado pela participação crescente da região norte na produção agrícola do 

estado, em especial os municípios no eixo da BR-163 destacando-se na produção de soja. A área plantada de 

lavouras temporárias nessa região apresentou uma variação de 180%, no período 1990-2000, e de 111%, no 

período 2000-2010. A área plantada também tem se expandido na região nordeste que, apesar de ter uma variação 

de apenas 23% no período 1990-2000, entre 2000 e 2010 aumentou 154%. Considerando o último ano registrado, 

2015, os dados demonstram que, no intervalo de cinco anos (2010-2015), a variação da área plantada de lavouras 

temporárias foi de 124% na região nordeste e de 46% na região norte (IBGE – Produção Agrícola Municipal).

Nos municípios da Amazônia mato-grossense, foco desse estudo, a produção agropecuária passou por 

mudanças significativas nesse período (Quadro 2). Um dos primeiros pontos a se destacar diz respeito à produção 

de algodão. Em termos absolutos, verifica-se que a produção nesses municípios pouco se alterou, tendo se 

expandido, no entanto, sobre o bioma Cerrado, que sustentou 93% da produção da cultura no estado em 2013. Por 

outro lado, a participação na área plantada de soja se ampliou significativamente, tendo representado 7% do total 

estadual em 1990 e saltando para 37% em 2013. Verifica-se também que a produção de cana-de-açúcar na região 

acompanhou a expansão da cultura no estado. Destaca-se ainda a redução expressiva das lavouras de arroz no 

estado, mas que pouco se alterou na região amazônica que ficou, portanto, responsável por quase toda a área 

plantada no estado em 2013. 

Não apenas a produção de commodities agrícolas avançou na região amazônica de Mato Grosso, a 

pecuária bovina também seguiu uma trajetória expansiva e representativa na economia da região. Em 1974, a 

região detinha apenas 1% do total de rebanho bovino de Mato Grosso, em 1980 já registrava 25%, sendo 

crescente até alcançar 62% em 2013. Destacaram-se os municípios de Juara, Vila Bela da Santíssima Trindade 

e Alta Floresta, que juntas representaram 9,5% do total de bovinos no estado (IBGE – Pesquisa Pecuária 

Municipal).

Pro d u to  d a s  la v o u ra s  te m p o rá ria s  
Pa rtic ip a ç ã o  ( %)  

1990 2013 

Alg o d ã o  h e rb á c e o  ( e m  c a ro ç o )  3 55 

Arro z ( e m  c a s c a )  6 4 

Can a -d e -a ç ú c a r 1 3 

Fe ijã o  ( e m  g rã o )  1 10 

Gira s s o l  ( e m  g rã o )  -  78 

Milh o  ( e m  g rã o )  3 25 

So ja  ( e m  g rã o )  15 29 

So rg o  ( e m  g rã o )  4 20 
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Quadro 2 - Área plantada de lavouras temporárias (hectares), por produto selecionado, em Mato Grosso e nos 
municípios com predomínio do bioma amazônico, anos 1990 e 2013.

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal.

Impulsionado pelo agronegócio, o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso cresceu a uma taxa média 

de 6,6% ao ano no período 1990-2010, a mais elevada dentre os estados brasileiros, com exceção do Amazonas 

(6,8%). Em 2013, atingiu a marca de R$ 89,124 bilhões, sendo 27% dessa cifra formada nos municípios 

amazônicos de Mato Grosso. A agropecuária foi a atividade economicamente mais significativa na maior parte 

dos municípios da Amazônia em Mato Grosso no ano de 2013. O setor foi o principal responsável na composição 

do Valor Adicionado Bruto (VAB) em 34 municípios. A administração pública representou a maior parcela do 

VAB em 19 municípios e o setor de serviços em 16. A indústria foi o setor mais significativo em cinco municípios, 

sendo que em um (Jauru) se igualou ao setor público (IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios). Cabe 

assinalar, no entanto, que uma estrutura paralela à produção agropecuária nos moldes do agronegócio foi 

implantada na região. Com objetivos de atender às pressões sociais crescentes por reforma agrária no país, o 

governo federal intensificou a formação de assentamentos rurais no estado, em especial a partir de 1995.

Conforme os dados do INCRA, no acumulado até 1994 foram assentadas 58.317 famílias em todo o 

território nacional, sendo a maior parcela (10.859) em Mato Grosso. Em 1995, 42.912 famílias foram assentadas 

no país, das quais 9.098 em Mato Grosso. A partir de então esse número foi crescente até o ano de 2006, em que 

foram assentadas 136.358 famílias no país, então entrou em declínio e atingiu a marca de 26.335 famílias em 2015. 

O ápice da série estadual foi em 2005, com 10.288 famílias assentadas. Dos 91 assentamentos rurais registrados 

pelo INCRA em Mato Grosso, 73 foram criados no decênio 1995-2005. Do total, 54 assentamentos foram 

criados em municípios com predomínio de bioma amazônico, com 19.872 famílias registradas. 

As políticas de colonização e a expansão econômica resultaram em considerável aumento do contingente 

populacional e criação de municípios na Amazônia mato-grossense. De acordo com IBGE (Censo 

Demográfico), até final dos anos 1960 havia apenas seis municípios na região somando uma população de 51.677 

(8% da população estadual). Nas décadas de 1970-80 foram criados mais 39 municípios, outros 27 foram criados 

na década de 1990 e os dois últimos no ano 2000. Em 2010, 34% da população do estado residia nos 74 

municípios (1.020.723 habitantes). Embora a maior parte da população regional resida na zona urbana (69%), em 

48 municípios a população rural ultrapassa 30%.

Nesse contexto, outro aspecto do desenvolvimento a ser considerado refere-se ao impacto sobre os 

ecossistemas locais. Se por um lado o sistema de produção agropecuária é dependente dos serviços desses 

ecossistemas, por outro gera impactos que podem comprometer a sustentabilidade do modo de produção e as 

condições de vida das gerações atuais e futuras. Cabe assinalar que o estado ainda não possui um Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE) em vigor, visto que o projeto de lei aprovado em 2011 (Lei Estadual 9.523/2011) 

pela Assembleia Legislativa foi suspenso pelo Ministério Público Estadual (MPE) em razão de diversas 

Lavouras temporárias (hectares) 
1990 2013 Participação (%) 

Mato 
Grosso 

Amazônia 
MT 

Mato Grosso 
Amazônia 

MT 
1990 2013 

Algodão herbáceo (em caroço) 43.422  32.190  486.024  33.422  74% 7% 

Arroz (em casca) 381.387  133.085  157.903  117.628  35% 74% 

Cana-de-açúcar 65.034  29.270  282.741  133.361  45% 47% 

Feijão (em grão) 70.912  45.834  207.158  61.766  65% 30% 

Milho (em grão) 273.511  112.406  3.416.701  1.202.067  41% 35% 

Soja (em grão) 1.552.910  101.281  7.931.905  2.963.187  7% 37% 

Sorgo (em grão) 10.528  83  162.709  37.600  1% 23% 

 

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



5
irregularidades .

Dentre os impactos gerados pela trajetória de desenvolvimento no contexto da Amazônia mato-grossense 

o desmatamento é o mais notável. Dentre os 41 municípios considerados prioritários pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) para ações de combate ao desmatamento, a maior parte está na Amazônia em Mato Grosso, 19 

municípios, e dentre os que são monitorados, uma lista com 11, cinco pertencem a essa região. Segundo dados do 
2

INPE, até 2010 o estado perdeu 206.784,8 Km  de floresta, 40% da área total considerada como floresta (área de 

floresta remanescente mais área desflorestada). Entre os anos de 2000 e 2008 o desmatamento foi o principal 

emissor de gases de efeito estufa (GEE) em Mato Grosso, concentrando-se nas mesorregiões norte e nordeste, 

sendo que em 2009 foi superado pela produção no setor de bovinos (TEIXEIRA, FARIA e ZAVALA, 2013). 

Destaca-se que os 24 municípios considerados prioritários ou monitorados pelo MMA concentravam 

25,7% do rebanho bovino do estado em 2013, conforme dados do IBGE. As causas do desflorestamento não 

podem ser reduzidas a uma variável, pois envolvem diversos fatores, como políticas de ocupação, de abertura de 

estradas e criação de infraestrutura, de incentivos de crédito e subsídios às atividades produtivas, dentre outros. 

No entanto, é possível identificar aqueles que exercem maior influência ou impacto. A pecuária de grande escala é 

apontada por vários estudos como principal motivo do desmatamento na Amazônia (MARGULIS, 2003; 

FEARNSIDE, 2005; RIVERO et al, 2009, dentre outros). As terras utilizadas para pastagem ocupam 27% do 

território mato-grossense e a pecuária extensiva, cabe lembrar, é um segmento importante do agronegócio no 

estado.

 Outra fonte de impacto que se torna relevante no contexto da região analisada refere-se ao uso de 

agrotóxicos. No sistema de produção de commodities agrícolas a biodiversidade é reduzida à medida que grandes 

extensões de terras passam a ser cultivadas com um número reduzido de culturas. Como consequência, tem-se o 

aumento de problemas com infestações de pragas nas lavouras. Em razão do pacote tecnológico escolhido, esse 

problema é controlado a partir do uso intensivo de agrotóxicos. Além dos efeitos negativos diretos da 

contaminação ao meio ambiente em si, o uso de agrotóxicos em Mato Grosso também tem sido associado ao 

aumento de problemas para saúde da população, como morbidade e mortalidade por câncer apontados nos 

estudos de Soares e Porto (2007), Pignati e Machado (2007) e Curvo, Pignati e Pignatti (2013). 

Em 2014, dentre os estados brasileiros, Mato Grosso foi o que representou a maior parcela da quantidade 

comercializada de ingredientes ativos de agrotóxicos e afins em relação ao total do país, foram 91.290,46 

toneladas (18%), conforme dados do IBGE.  Nos municípios em que predomina o bioma amazônico foram 

utilizados, em média, 10 litros por hectare de área plantada (lavouras temporárias e permanentes), pouco abaixo 

da média estadual que foi de 12 litros. A contaminação química, nesse contexto, apresenta-se como um problema 

de grande escala, porquanto a área de impacto é ampliada pelas correntes de ar e distribuição pela bacia hídrica.

Uma vez que essas externalizações (efeitos do desmatamento e do uso de agrotóxicos) são, por definição, 

transferidas para fora do mercado e, portanto, não são acessíveis ao cálculo racional nos termos do mercado, elas 

precisam ser caracterizadas e apreendidas mediante outras categorias. Para tanto, as medidas termodinâmicas 

podem ser úteis (ALTVATER, 1995). Ademais, conforme já pontuava Georgescu-Roegen (2012), a 

contaminação pode se tornar um constrangimento à sociedade antes mesmo da escassez absoluta de recursos, 

com consequências irreversíveis.

5Conforme boletim informativo publicado na página do Ministério Público Estadual na internet. Disponível em 
<https://mpmt.mp.br/conteudo.php?sid=58&cid=56434> Acessado em: 10.Jan.2017.
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NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO ALCANÇADO PELOS MUNICÍPIOS AMAZÔNICOS 
EM MATO GROSSO

Tendo em vista a conjuntura apresentada, interessa identificar qual o nível de desenvolvimento 

alcançado nos 74 municípios de Mato Grosso que tem o bioma amazônico como predominante. A aplicação 

do ISMA Ajustado (ISMA-A) apontou um cenário problemático para a região. Com um índice regional de 

0,473 o nível de desenvolvimento na Amazônia mato-grossense é considerado “muito baixo”. Essa foi a 

classificação em 52 municípios, sendo que os outros 22 tiveram índices classificados como “baixo”. O ISMA-

A demonstrou também que há um desequilíbrio entre as dimensões consideradas em termos de 

sustentabilidade, conforme apresentado na Figura 1. 

Apesar da expansão econômica verificada na região, a dimensão econômica foi a que apresentou o pior 

resultado, com índice médio de 0,348, considerado “muito baixo”, com 71 municípios nessa classificação. Em 

dois municípios o nível de desenvolvimento foi considerado “baixo” e apenas um atingiu o nível “médio”. Ou 

seja, 96% dos municípios da Amazônia mato-grossense não atingiram sequer a metade da métrica de 

sustentabilidade econômica considerada pelo ISMA-A. Em razão do método de padronização dos dados usado 

nessa dimensão, que compara cada município com o melhor resultado alcançado pelo grupo, esse resultado indica 

uma significativa discrepância nas condições econômicas entre os municípios e a predominância de situações 

relativamente críticas. Os indicadores que formam a dimensão apontam que o aspecto mais problemático refere-

se à arrecadação tributária municipal.

O indicador que considera a arrecadação per capita de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e de Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) apresentou o resultado mais baixo contribuindo 

com apenas 0,065 na composição do índice da dimensão econômica. Esse é um dado relevante uma vez que se 

tem a administração pública como principal setor da economia de 19 municípios e o segundo mais significativo 

em outros 21. É relevante destacar ainda que, dentre os 29 municípios que estão acima da média estadual nesse 

indicador, encontram-se 11 municípios abaixo da média regional de desenvolvimento, o que relativiza a 

importância da arrecadação em função da eficiência na gestão dos recursos. O indicador de dinamismo 

econômico contribuiu com 0,120 na dimensão, sendo que os melhores resultados foram de municípios com as 

maiores taxas de expansão econômica no triênio 2008-2010. O indicador de nível de renda foi responsável por 

0,163 na dimensão, sendo que dentre os melhores resultados a maioria são municípios cuja base econômica está 

vinculada ao modelo de produção agropecuária do agronegócio.

A dimensão político-institucional apresentou um resultado próximo à econômica, índice de 0,412, com 

mesmo grau de classificação. Seis municípios alcançaram o nível de desenvolvimento “baixo” e os 68 restantes 

foram classificados como desenvolvimento “muito baixo”. Os indicadores de capacidade de arrecadação, 

capacidade de investimento e saúde financeira, agrupados na subdimensão gestão financeira, representaram o 

aspecto mais problemático do cenário político-institucional nos municípios, sendo responsável por 0,102 na 

formação do índice. Destaca-se no indicador de capacidade de investimento, com a menor média dentre os três, 

que as despesas com investimentos per capita variaram entre R$ 17,95 e R$1.597,96 e o percentual de receita 

própria em relação à receita total, considerado no indicador de capacidade de arrecadação, variou entre 1,97% e 

16,4%. Na subdimensão gestão administrativa, agregando 0,148 no índice da dimensão, tem-se o número de 

servidores variando entre 4,04 e 83,4 por mil habitantes e o percentual de servidores com ensino superior entre 

3,2% (Vila Rica) e 55,4% (São José do Xingu). 

Deste modo, como na dimensão econômica, torna-se evidente a disparidade do quadro político-

institucional entre os municípios da Amazônia mato-grossenses que, em geral, é problemático. Há um fator 
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exógeno, as transferências intergovernamentais, que afetam o desempenho fiscal dos municípios e influenciam 

desde decisões administrativas até o nível de provisionamento de serviços públicos locais (POLITI; MATTOS, 

2014). No entanto, esse problema pode ser atenuado por fatores endógenos como a participação da população 

nos processos de decisão, tendo em vista que cada município desfruta de autonomia na definição dos gastos 

(exceto aqueles com vínculos constitucionais, como saúde e educação). Nesse quesito, somando 0,162 ao índice, a 

subdimensão participação apresentou o melhor resultado da dimensão político-institucional.

Figura 1 - Classificação de desenvolvimento nos municípios da 
Amazônia mato-grossense conforme o ISMA Ajustado.

Fonte: Dados da pesquisa.
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A dimensão ambiental do ISMA-A revelou um cenário um pouco melhor do desenvolvimento na região 

avaliada se comparado às dimensões econômicas e político-institucional. O índice regional foi de 0,509, 

apontando o centro da métrica utilizada, embora seja classificado como “baixo” desenvolvimento. Em 31 

municípios a classificação de desenvolvimento nessa dimensão foi “muito baixo”. Na classificação de “baixo” 

desenvolvimento encontram-se 36 municípios e sete municípios alcançaram a classificação de desenvolvimento 

“médio”. Dentre os indicadores dessa dimensão, o indicador de preservação ambiental foi o que representou a 

maior parte do índice, 0,293, sendo os melhores resultados alcançados por municípios com elevado percentual da 

área de floresta conservada.

O indicador de saneamento básico contribuiu com 0,155 na formação do índice. Em 54 municípios o 

índice não atingiu 0,200, considerando que o peso dele na dimensão é de 0,400, tem-se então que 73% dos 

municípios da Amazônia em Mato Grosso não alcançaram metade do que seria ideal em relação ao atendimento 

dos domicílios com rede água, esgoto e coleta de lixo. O indicador de gestão ambiental agregou apenas 0,062 no 

índice (podendo ter atingido 2,000), o que reforça a necessidade do zoneamento ecológico-econômico no estado. 

É significativo que os municípios com melhor situação em relação à efetividade da estrutura de gestão ambiental 

tenham atendido a apenas quatro dos sete quesitos avaliados (11 municípios); que em 40 municípios apenas um 

ou dois quesitos tenham sido atendidos; e que 13 municípios não atenderam a nenhum. Sete itens também foram 

avaliados quanto à efetividade do conselho municipal de meio ambiente, sendo que dois municípios atenderam a 

todos e 33 não atenderam a nenhum item.

Dentre as dimensões consideradas pelo ISMA-A, o melhor resultado para a região analisada foi o da 

dimensão sociocultural com índice de 0,623, considerado “médio” desenvolvimento. O nível de 

desenvolvimento foi considerado “muito baixo” em seis municípios e em 22 municípios foi considerado “baixo”. 

O nível de desenvolvimento “médio” foi alcançado por 30 municípios e o nível “médio alto” foi alcançado por 

14. Apenas dois municípios atingiram a classificação de “alto” desenvolvimento nessa dimensão. A subdimensão 

de cultura, que avalia a existência de 17 tipos de equipamentos socioculturais, foi a que apresentou o pior 

resultado agregando apenas 0,082 no índice. Educação foi o segundo pior resultado, sendo responsável por 0,115 

da dimensão. Registra-se nesse quesito, que a taxa de analfabetismo foi superior a 10% em 48 municípios, 

chegando a 23,5% em Gaúcha do Norte, e que o percentual de abandono escolar no ensino médio ultrapassa 20% 

em 12 municípios. 

Em sequência encontra-se a subdimensão saúde que contribuiu com 0,120. A esperança de vida ao nascer 

da população nos municípios da Amazônia mato-grossense variou entre 70,7 e 76,4 anos e a mortalidade infantil 

entre 13,3% e 23%. A estrutura de gestão para políticas habitacionais, subdimensão habitação, somou à dimensão 

0,130. A subdimensão violência e criminalidade foi a que agregou maior parcela, 0,175. Em 14 municípios não 

houve nenhuma ocorrência registrada, dentre as cinco categorias avaliadas. “Crimes contra a pessoa” foi a 

categoria com maior número de registros, em média 4,22 ocorrências por mil habitantes, seguida de “Crimes 

contra o patrimônio”, em média 0,59.

Analisando a relação do ISMA-A com os 19 indicadores que o compõe verifica-se que o índice agregado 

possui maior aderência com o indicador de nível de renda da dimensão econômica. Essa aderência pode ser 

verificada na Figura 2, que mostra o diagrama de dispersão dos municípios da Amazônia mato-grossense em 

relação ao ISMA-A e ao indicador de nível de renda. Cabe enfatizar que esse indicador revela as condições 

relativas ao rendimento médio da população acima de 10 anos de idade e à renda domiciliar per capita da quinta 

parte mais pobre da população. Os eixos do diagrama indicam o valor médio do índice e do indicador, de modo 

que se identificam quatro padrões de desenvolvimento na região. No quadrante I encontram-se 28 municípios 
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que possuem nível de renda e nível de desenvolvimento abaixo da média regional. No lado oposto, quadrante III, 

encontram-se 26 municípios que apresentaram renda e desenvolvimento acima da média regional. No quadrante 

II, verifica-se 11 municípios que, apesar de terem o nível de renda abaixo da média regional, alcançaram nível de 

desenvolvimento superior à média. Situação inversa apresenta-se nos nove municípios do quadrante IV que, 

apesar de um nível de renda superior a média regional, não atingiram a média de desenvolvimento da região.
Pela dispersão dos dados, mais ajustados a partir do eixo vertical, observa-se que municípios com nível 

de renda acima da média regional tendem a ter o nível de desenvolvimento municipal relativamente mais 

elevado. No quadrante III, a base econômica dos 26 municípios que se enquadram nesse perfil é formada 

predominantemente por municípios com maior representação na produção agropecuária regional. Pelo mapa 

que ilustra o “ISMA-A na Amazônia Mato-grossense”, na Figura 1, identifica-se que a maioria dos 

municípios mais desenvolvidos da região amazônica está na fronteira da produção de commodities agrícolas (no 

modelo do agronegócio) no Cerrado mato-grossense. Há quatro exceções relevantes nesse grupo: Nova 

Santa Helena, 3º melhor nível de renda da região, em que se produz principalmente soja e milho, mas que a 

escala não é representativa na produção regional; Mirassol d'Oeste, 9º posição no nível de renda 

Figura 2 - Diagrama de dispersão dos municípios em relação ao ISMA-A e 
ao indicador de nível de renda.

Fonte: Dados da pesquisa.

Nos municípios do quadrante IV, com nível de renda acima da média regional, o nível de desenvolvimento 

está abaixo, mas muito próximo da média. As duas exceções são os municípios de São José do Xingu, 20º posição 

em nível de renda, estando entre os 20 maiores em área de plantada de soja e em rebanho bovino, e Denise, 30º em 

nível de renda, tendo a segunda maior área plantada de cana de açúcar da região em questão, conforme dados do 

IBGE para o ano 2013. No quadrante II, dentre os municípios que alcançaram nível de desenvolvimento superior 

à média regional mesmo com nível de renda inferior verifica-se a formação de três grupos: os três melhores 

ISMA-A foram dos municípios que apresentaram equilíbrio entre as quatro dimensões do índice, com destaque 

para Indiavaí e Nova Lacerda, 7ª e 10ª posição na classificação do ISMA-A; em sequência têm-se quatro 

municípios que obtiveram baixo desempenho relativo na dimensão econômica, mas que foi superado pelo bom 

desempenho na dimensão sociocultural; e, por fim, os quatro municípios com baixo desempenho na dimensão 

econômica, não superado por um desempenho melhor nas demais dimensões.

Em municípios com ISMA-A abaixo da média regional o nível de renda tem menor capacidade de 

explicação no resultado, como se verifica no fato de os dados estarem mais dispersos no quadrante I. Além do 

nível de renda relativamente mais baixo, esses municípios estiveram também entre os piores resultados nos 

indicadores de educação (dimensão sociocultural), de capacidade de arrecadação (dimensão político-

institucional) e de saneamento básico (dimensão ambiental). Cabe destacar ainda que em 22 desses 28 municípios 
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a administração pública respondeu pela maior (em 14) ou segunda maior (em 8) parte na formação do VAB 

municipal. Nesses municípios, onde as circunstâncias econômicas não propiciam níveis de renda mais elevados, a 

população torna-se mais vulnerável à situação político-institucional local, a qual se mostrou problemática (nível 

“baixo” ou “muito baixo”) em todos os municípios da região.

De modo geral, nos municípios cuja base econômica está vinculada ao modelo do agronegócio propicia-se 

um nível de renda mais elevado, como apontou o indicador. No entanto, uma vez que o tipo de produção 

agropecuária que sustenta o agronegócio não pode ser disseminado para todos os municípios, por razões 

eminentemente ecológicas, tem-se, deste modo, o impasse já proposto na teoria econômica no que se refere à 

sustentabilidade. A situação que se configura na região avaliada é que a dimensão ambiental está no centro da 

métrica utilizada enquanto a econômica está muito abaixo. Se a trajetória de desenvolvimento prosseguir com 

base nesse modelo, a tendência é que o desenvolvimento melhore em sua dimensão econômica, sociocultural e 

institucional, mas piore em sua dimensão ambiental. Por se tratar do ecossistema amazônico, os efeitos de 

prosseguir nessa trajetória afetam não somente as comunidades locais, mas um nível muito mais ampliado; não 

apenas as gerações do presente, mas também as vindouras. Por outro lado, as comunidades já instaladas nessa 

região têm necessidades que precisam ser adequadamente atendidas e aspirações que precisam ser relevadas.

Considerar a questão pela ótica da economia convencional, especificamente a neoclássica, pode apontar 

que a trajetória de desenvolvimento na Amazônia mato-grossense pode ser mantida (ou mesmo ampliada) desde 

que se tomem decisões sobre depleção e investimento adequados, de maneira que a capacidade de produção das 

gerações futuras seja mantida, como propõe Solow (1993). Do ponto de vista oposto, o sistema de produção de 

commodities agrícolas revela-se incompatível com as recomendações feitas pela economia ecológica, em especial 

por Herman Daly. No entanto, aderir a tais recomendações requereria uma ruptura na trajetória que, se não 

tornar-se impraticável por problemas políticos gerados pelos conflitos de interesses, pode demandar sacrifícios 

elevados em um período de tempo demasiadamente longo para ser voluntariamente apoiado pelas gerações 

atuais ou pelas que vierem imediatamente depois.  

Assim, encontra-se nas contribuições de Ignacy Sachs recomendações que poderiam conduzir a região a 

uma mudança na trajetória de desenvolvimento sem recorrer às rupturas abruptas (parth dependence) que possam 

inviabilizar o processo e com efeitos positivos em período de tempo relativamente mais curto. No contexto da 

região amazônica em Mato Grosso, as políticas nacionais de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar, 

adotadas a partir de 1995, constituiu-se em uma oportunidade eminente. No entanto, como indicam os 

resultados do ISMA-A, os efeitos dessas políticas ainda não foram refletidos no desenvolvimento da maior parte 

dos municípios em questão, os quais estão mais próximos da insustentabilidade do que da situação oposta.

Uma possibilidade, nesse caso, em consonância com as propostas de Sachs (2008; 2009), seria o 

redirecionamento das prioridades das políticas públicas em relação à cobertura e a qualidade dos serviços 

públicos básicos, como educação e saneamento básico, e a condução de uma nova fase de “modernização da 

agricultura” direcionada à agricultura familiar, com políticas tão eficazes quanto àquelas que instalaram as 

culturas de exportação no estado e tornou o modelo do agronegócio sua base econômica principal. Uma nova 

fase em que o desenvolvimento seja endógeno e atenda simultaneamente os critérios de relevância social, 

prudência ecológica, dispositivos político-institucionais e viabilidade econômica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou identificar o nível de desenvolvimento alcançado pelos 74 municípios de Mato 
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Grosso que têm o bioma amazônico como predominante considerando aspectos relevantes para a 

sustentabilidade da trajetória. Para tanto, foi realizado um ajuste no ISMA a fim de torná-lo capaz de captar 

aspectos específicos do atual modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio que tem avançado na região 

analisada. Os resultados do ISMA Ajustado (ISMA-A) indicaram que, apesar da expansão econômica verificada, 

com índice regional de 0,473, o grau de desenvolvimento alcançado é classificado “muito baixo”. 

A dimensão econômica, aliás, foi a que apresentou o pior resultado dentre as dimensões consideradas no 

ISMA-A, mostrando a fragilidade econômica da grande maioria dos municípios quando considerado um número 

maior de variáveis. O nível de desenvolvimento econômico da região foi classificado como “muito baixo”, assim 

como na dimensão político-institucional, que apresentou resultado semelhante. Na dimensão ambiental o índice 

foi um pouco melhor, sendo classificado, no entanto, como “baixo” grau de desenvolvimento. O melhor nível foi 

alcançado na dimensão sociocultural, na qual ficou classificado como “médio” desenvolvimento.

O estudo identificou, ainda, quatro padrões de desenvolvimento diferenciados definidos pela relação entre 

o indicador de nível de renda e o ISMA-A. Os resultados apontam um processo de correlação entre nível de renda 

per capita e desenvolvimento, no que se refere ao ISMA-A, que pode e deve ser aproveitado: expandir a renda pode 

gerar efeitos sistêmicos de melhoria de vida naqueles municípios e impactar no desenvolvimento sustentável da 

região. De modo geral, evidencia-se que o crescimento econômico é necessário onde a economia ainda está em 

níveis baixos de valor adicionado, o que não permitiu ainda que aquela sociedade tenha alcançado um padrão 

mínimo de bem-estar, de modo que tentar frear o crescimento econômico nesses locais pioraria a situação já 

crítica. O problema da expansão está nos locais em que os níveis de qualidade de vida e atendimento social são 

mais elevados em relação à média, mas que extrapolaram os limites biofísicos, tanto em escala quanto em 

contaminação.

Os municípios analisados estão em uma região de elevada biodiversidade, considerada estratégica não 

somente para o Brasil, mas para a estabilidade climática da Biosfera. Desta forma, o padrão de desenvolvimento 

local deve ser redirecionado às atividades que gerem elevação do nível de renda per capita sem depender da 

destruição de capital natural. Atividade de maior agregação de valor (alimentos orgânicos processados na 

agricultura familiar), intensificação do uso do espaço (pecuária de confinamento para liberar espaço), 

agroindustrialização, serviços, etc., que garantam que a trajetória da renda per capita continue se elevando, mas sem 

perda de biodiversidade, contaminação e prejuízos socioambientais. 

A questão, nesse caso, não seria se a economia deveria ou não continuar expandindo, mas como expandir 

sem gerar efeitos deletérios, posto que os dados indicam a necessidade de elevar o padrão de bem-estar local. 

Ademais, uma vez que a renda tenha elevado o padrão local de vida, visualizadas no ISMA-A, poder-se-ia criar 

mecanismos de limitação mais forte de atividades econômicas e deste ponto em diante seriam implantadas 

políticas mais relacionadas com o Steady State de Herman Daly. 
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RESUMO

O presente artigo objetiva analisar a expansão da produção de energia eólica no Nordeste 
brasileiro, sobretudo, no Rio Grande Norte, maior produtor de energia por fonte eólica no 
Brasil, uma vez que o estado possui as condições naturais favoráveis ao setor. A questão 
central do trabalho é vericar a correlação desta nova atividade econômica e sua 
expansão na produção de energia como sendo um dos vetores do desenvolvimento 
econômico do estado. A metodologia consistiu em uma análise secundária e de campo. 
Primeiramente foi feito uma revisão bibliográca, que investiga a expansão do setor eólico 
no Nordeste, dando ênfase ao Rio Grande do Norte. Num segundo momento realizou-se 
uma pesquisa de campo coletando dados primários junto aos agentes econômicos 
envolvidos com a atividade eólica a m de caracterizar e compreender o 
desenvolvimento e desaos do setor eólico no estado. Os resultados apontam que a 
energia eólica é um vetor de desenvolvimento para o RN, porém, o estado apresenta 
importantes restrições em infraestrutura e políticas públicas, que precisam ser enfrentadas 
para constituir em oportunidades de ações, parcerias e políticas de fomento para 
internalizar a atividade eólica no desenvolvimento local. 

Palavras-chave:  Desenvolvimento. Energia eólica no Brasil. Nordeste. Rio Grande do Norte.

ABSTRACT
This article aims to analyze the expansion of wind energy production in the Brazilian 
Northeast, especially in Rio Grande Norte, the largest producer of energy by wind power 
source in Brazil. The state has the natural conditions favorable and intrinsic to the sector. The 
central question of the work is to verify the correlation of this new economic activity and its 
expansion in the energy production as one of the vectors of the economic development of 
the state. The methodology consisted of a secondary and eld analysis. First, a bibliographic 
review was carried out, which investigates the expansion of the wind sector in the Northeast, 
with an emphasis on Rio Grande do Norte. Secondly, a eld research was carried out, 
collecting primary data from the economic agents involved in the wind activity in order to 
characterize and understand the development and challenges of the wind sector in the 
state. The results indicate that wind energy is a development vector for the NB, but it presents 
important constraints on infrastructure and public policies, which need to be addressed, 
which may constitute opportunities for actions, partnerships and promotion policies to 
internalize the Activity in local development.

Keywords: Development. Northeast. Rio Grande do Norte. Wind energy in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

E
nergia e outros recursos naturais sempre foram fundamentais para a manutenção da vida humana, 

sobretudo, na atual sociedade moderna. Na ótica econômica, a energia é ainda mais importante, pois é 

essencial para o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico. Assim, à medida que a 

humanidade evoluía para uma sociedade moderna, o homem dependia cada vez mais do fornecimento de energia 

para a manutenção do padrão produtivo capitalista e bem estar doméstico e social (OLIVEIRA NETO, 2016; 

GOLDEMBERG, 2010).

Neste sentido, o crescimento no consumo de energia torna-se exponencial após Revolução Industrial, no 

qual as fontes principais para ofertar energia eram, principalmente, carvão, petróleo e gás, que tem um custo alto 

de extração e transporte aos centros consumidores (GOLDEMBERG, 2010). 

Assim, essa crescente demanda por energia exigia-se uma maior diversificação de fontes primárias para 

garantir o suprimento de energia. De modo que, outras fontes precisam ser desenvolvidas e a energia eólica 

destaca-se como uma das mais promissoras fontes na geração de eletricidade, sendo renovável, com baixo 

impacto ambiental e cada vez mais competitiva economicamente. Ademais, esta fonte pode tornar-se uma 

alternativa ao desenvolvimento regional no Brasil, pois o país possui as condições naturais favoráveis, 

principalmente no Nordeste brasileiro, onde os ventos são abundantes (OLIVEIRA NETO, 2016).

Quando se observa o mapa eólico do Brasil, a Região Nordeste tem a maior viabilidade técnica em recurso 

eólico do país, pois mais da metade do potencial encontra-se em tal região, sendo o Rio Grande do Norte (RN) o 

estado que se destaca entre os estados nordestinos. 

Logo, o RN vem apresentando significativa expansão na instalação de parques eólicos em seu território, 

principalmente com a adoção das políticas públicas de incentivo à produção em 2009, com destaque para a 

instituição dos leilões de energia. Contudo, como hipótese, acredita-se que o rebatimento desta atividade sobre o 

desenvolvimento regional pode ser ampliado a partir da internalização, tanto quanto possível, da cadeia produtiva 

da energia eólica também na região e, consequentemente, no RN. Isto pressupõe políticas de incentivo ao 

enfrentamento dos gargalos produtivos, logísticos, de CT&I e de qualificação profissional. Todavia, tais políticas 

ainda se mostram insuficientes na região, especialmente no RN.

A questão central é saber quais são os principais desafios e oportunidades para que o setor eólico se 

consolide como um vetor de desenvolvimento para o Nordeste e Rio Grande do Norte. 

O artigo é composto, além desta parte introdutória, de quatro seções. A segunda seção aborda o potencial e 

produção de energia eólica no Brasil e Nordeste. A terceira analisa a localização da cadeia produtiva e o domínio 

tecnológico da energia eólica no Brasil. A quarta trata da metodologia. A quinta seção expõe a evolução e 

desempenho recente do setor de energia eólica no Rio Grande do Norte. E por fim, as considerações finais.

Potencial e produção de energia eólica no Brasil e Nordeste 

A Região Nordeste tem a maior viabilidade técnica em recurso eólico do Brasil. São 143 GW de potencial 

que o Brasil possui, sendo que, mais da metade está no Nordeste. São 75 GW com torres de 50 metros de altura, 

sendo a costa potiguar e cearense aquelas que apresentam as condições naturais mais favoráveis. Esse potencial 

pode mais que dobrar usando torres eólicas de 100 metros de altura que, aliás, a tecnologia atual já possibilita ser 

produzido (CRESESB, 2001). 

Dessa forma, o potencial existente no Brasil pode consolidar a matriz elétrica brasileira como sendo umas 
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das mais renováveis do mundo. A composição entre fonte hidrológica e a eólica deixa o Brasil em posição 

privilegiada se comparada ao resto do mundo. O país se caracterizará por utilizar fontes renováveis e de baixo 

impacto ambiental de geração de eletricidade, além de ter preço competitivo da energia por Mega Watt (MW) 
  1

consumido .

Sendo assim, a exploração do território nordestino, para produzir energia pela fonte eólica, pode 

impulsionar o desenvolvimento de um pólo industrial, tecnológico e de pesquisa com uma cadeia produtiva que 

produza máquinas, equipamentos e serviços ao setor.

Dentro destas perspectivas, os benefícios econômicos estratégicos, assim como ambientais, diante da 

exploração da energia eólica no Nordeste, podem levar ao desenvolvimento industrial, geração de emprego e 

renda, P&D, suporte a inovação, geração de conhecimento e expansão de mão de obra qualificada.

Todos estes atributos peculiares e intrínsecos do Nordeste fizeram com que a região recebesse os primeiros 

empreendimentos eólicos no Brasil de forma pioneira para produção de energia elétrica. Consequentemente, a 

região está se transformando num pólo estratégico das principais ações envolvendo projetos de instalação de 

parques eólicos atraindo grandes investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, tanto para produção quanto 

para o desenvolvimento do setor industrial. 

Assim, quando se observa a curva de capacidade instalada da fonte eólica no Brasil verifica-se um 

crescimento virtuoso desta fonte no decorrer dos anos. Em 2005 o país produziu apenas 27 MW de capacidade, já 

no final de 2016, o país chegou a 107.420 MW ou 10.742 GW de capacidade eólica instalada, respondendo por 

7.1% da produção nacional de eletricidade, ficando atrás apenas das hidrelétricas com 61.2% e das termoelétricas 

com 17.7%. O setor é responsável por fornecer eletricidade para aproximadamente 17 milhões de casas, além de 

reduzir as emissões de CO2 em cerca de 16 milhões de toneladas por ano (ABEEÓLICA, 2016; GLOBAL 

WIND ENERGY COUNCIL- GWEC, 2016). 

Ao analisar os dados por região, o Nordeste concentra 81% dos parques eólicos instalados no país com 

8.776 GW dos 10.742 GW do total nacional, o que é de se esperar, uma vez que há uma correlação direta entre 

investimento e potencial de instalação existente (velocidade alta dos ventos). Sendo que, desde o início da 

implementação das usinas eólicas na região, sempre houve e ainda há uma concentração dos parques no Rio 

Grande do Norte (RN), Bahia (BA) e Ceará (CE). Contudo, outros estados, que não vinham sendo contemplados 

nos leilões, também começaram a ter participação nos empreendimentos eólicos, como Piauí (PI), Maranhão 

(MA) e Pernambuco (PE). 

Para se ter uma idéia da importância destes estados na produção nacional, das 81 novas usinas eólicas 

instaladas em 2016, num total de 2 GW, os estados do RN, CE, BA, PE e PI representaram 93% do total 

adicionado naquele ano. Só o RN adicionou 25 novas usinas ou parques eólicos com 640 MW de potência, 

liderando a nova capacidade instalada em 2016. Segundo a GWEC foram instalados 81 novos parques instalados 

em 2016 com investimento de U$S 5.4 bilhões de dólares criando 30 mil empregos diretos e indiretos. 

Considerando o período de 2009 a 2016, os investimentos chegam a US$ 32 bilhões (ABEEÓLICA, 2016; 

GWEC, 2016).

O RN sempre se destacou no setor eólico tanto em capacidade instalada quanto em adicionar nova 

capacidade. O Gráfico 1 a seguir mostra a quantidade de parques eólicos distribuídos entre os estados do 

Nordeste que contemplam empreendimentos em usinas eólicas. Dos 430 parques eólicos instalados no Brasil, o 

RN tem 125, o que representa quase um terço (30%) do total. No Nordeste, o RN representa quase 40% do total 

de parques (ABEEÓLICA, 2016).

1 Todavia, o país tem que explorar economias de escala da fonte eólica, pois seria uma das formas de baixar os custos de produção.
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Gráfico 1: Quantidade de parques eólicos por estado no Nordeste e representação percentual

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da GWEC, 2016

No entanto, apesar de todo esse destaque em termos de produção de energia, o RN não apresenta a mesma 

dinâmica em termos da cadeia produtiva. Para efeito de comparação, os estados de PE, CE e BA se destacam 

nesses dois requisitos, pois vêm expandindo a produção de energia e, também, apresentam uma capacidade 

produção de máquinas e equipamentos diversificada, com uma indústria eólica de aerogeradores, pás e torres 

(OLIVEIRA NETO, 2016). 

Conforme Macedo (2015), a cadeia produtiva de equipamentos eólicos, composta por aerogeradores, pás e 

torres, está toda instalada nesses espaços, ao contrário do Rio Grande do Norte que tem instalado no seu 

território apenas duas fábricas de torres. A autora complementa dizendo que, em termos de capacidade 

produtiva, as fábricas se localizam nos estados vizinhos ao Rio Grande do Norte porque PE, CE e BA apresentam 

uma melhor infraestrutura para receber os investimentos produtivos. Por exemplo, em termos portuários, escala 

de produção e de escopo, incentivos fiscais e financeiros, além da estratégia de produção e de inovação adotada. 

Em razão disto estes estados estão à frente do RN no desenvolvimento industrial eólico (MACEDO, 2015).

Localização da cadeia produtiva e o domínio tecnológico da energia 
eólica no Brasil

De acordo com estudo de 2014 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2014), a 

localização para a instalação das fábricas dos equipamentos eólicos segue diferentes motivações. 

No caso da montagem da nacele e do cubo do rotor (ver Quadro 1) as empresas Gamesa, Alstom, Acciona 
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Quadro 1: Montadoras de aerogeradores com fábricas no Brasil, com localização e capacidade

Fonte: Elaboração própria a partir das informações da ABDI, 2014.

Quanto à localização espacial dos fabricantes de torres, há uma melhor distribuição por causa da 

necessidade de estar mais próximo das localidades recebedoras dos parques eólicos (ver Quadro 2).  Isso fica 

mais evidente no caso das torres de concreto, que é o caso do RN, CE e BA. Ambos têm fábricas próximas aos 

empreendimentos eólicos. Já as fabricantes de torres de aço podem se instalar próximo aos empreendimentos ou 

não, pois as lâminas de aço podem ser transportadas. 

De modo geral a definição do tipo de torre a utilizar num parque eólico depende de alguns fatores como o 

projeto, altura do gerador, custo, montagem e manutenção, além da facilidade do transporte.

Montadoras de 

aerogeradores 
Localização UF Capacidade anual (prevista) 

IMPSA Suape PE 400 aerogeradores, expansível para 500 

IMPSA Guaíba RS 100 aerogeradores, expansível para 200 

WEG Jaraguá do Sul SC 100 MW, chegando a 200 MW em 2014 

Wobben Sorocaba SP 500 MW 

GE Campinas SP 500 MW 

Alstom Camaçari BA 400 MW 

Gamesa Camaçari BA 400 MW 

Acciona Simões Filho BA 135 cubos e 100 naceles 

Vestas Aquiraz CE 400 MW 

 

Quadro 2: Fabricantes de torres com fábricas no Brasil por tipo, 
 com localizações e capacidades 

Fabricantes de torres Tipo Localização UF Capacidade anual  

(previsão) 

Gestamp Aço 
Cabo de Santo 

Agostinho 
PE 450 

Engebasa Aço Cubatão SP 168 

Engebasa Aço Guaíba RS -300 

Torrebras (Windar) Aço Camaçari BA 220 

Intecnial Aço Erechim RS 100 

Tecnomaq Aço Aquiraz CE -100 

Brasilsat Aço Curitiba PR 50 

ICEC-SCS Aço Mirassol SP 100 

Alstom Aço Canoas RS 120 

Alstom Aço Jacobina BA -150 

Ernesto Woebcke Concreto Gravataí RS * 

Wobben Concreto Parazinho RN 500 

CTZ Eolic Tower Concreto Fortaleza CE 120 

Inneo Concreto Trairi Casa Nova CE/BA 250 

Eolicabrás/(sede) Concreto São Paulo SP 40 a 50 

  Fonte: Elaboração própria a partir das informações da ABDI, 2014. 
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Por fim, a localização espacial dos fabricantes de pás está distribuída entre o estado de São Paulo e o Nordeste, 

sobretudo, Ceará e Pernambuco (ver Quadro 3). Isso dá uma certa vantagem competitiva para estes dois estados em 

relação aos outros estados nordestinos.

Como se pode observar, o Brasil já apresenta uma boa estrutura da cadeia produtiva do setor eólico, possuindo 

unidades de montagem de aerogeradores e a fabricação de componentes e subcomponentes das pás, torres, necele e 

cubo.

Por outro lado, se verifica que os principais fabricantes de aerogeradores são europeus, americanos e asiáticos 

(China e Índia), que estão na dianteira no processo de desenvolvimento da indústria eólica. 

Como pode ser observado no Gráfico 2, o mercado industrial da energia eólica está organizado sob a forma de 

um oligopólio. Os cinco mais fabricantes do setor (Vestas, Siemens, General Eletric, GoldWind e Enercon) 

representam quase 50% do mercado mundial em equipamentos eólicos. Assim, são firmas que possuem poder de 

mercado devido à existência de barreiras à entrada referentes à escala de produção e ao caráter de constantes 

inovações tecnológicas da indústria. O resultado são vantagens absolutas de custo e diferenciação de produto das 

firmas já estabelecidas no mercado. 

Gráfico 2: Os dez maiores fabricantes de aerogeradores em 2014

Fonte: BTM Navigant Wind Report (2015)

Quadro 3: Fabricantes de pás eólicas com fábrica no Brasil, com localizações e capacidades 
Fabricante 

de pás 

 Localização  UF  Capacidade 

anual 

Tecsis  Sorocaba  SP  6000 

Wobben  Sorocaba  SP  1500 (total) 

Wobben  Pecém  CE  CE/SP 

Aeris  Pecém  CE  600 

LM Wind 

Power 

 Suape  PE  1000 

Fonte: Elaboração a partir das informações da ABDI, 2014. 
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Logo, em termos de domínio tecnológico da energia eólica, o Brasil não tem uma política de P&D específica para o 

setor que venha desenvolvendo conhecimento próprio de acordo com as características do seu território, necessidades 

estratégicas e produção efetiva. De modo que, o país tem expandido seu mercado eólico através de tecnologias 

desenvolvidas nos países líderes em conhecimento do setor. Para se pensar numa dinâmica própria de desenvolvimento da 

energia eólica para Nordeste brasileiro é preciso observar o que se foi feito nos países líderes nessa tecnologia e adaptar a 

realidade brasileira, pois os modelos de aerogeradores instalados no Brasil seguem os padrões desenvolvidos por pesquisas 

no exterior.

Dados da GWEC (2014) mostram que fabricantes estrangeiros como a Vestas, Gamesa, Siemens, GE Energy, 

Suzlon, Alston, entre outros, dominam o fornecimento de equipamentos para instalação de parques eólicos no Brasil. 

Contudo, na ausência de uma indústria nacional forte e competitiva, é preciso reconhecer a importância do 

desenvolvimento da indústria eólica no Brasil pelos capitais estrangeiros, pois geram um encadeamento econômico em 

diversos setores da economia. 

Segundo o GWEC (2016) só em 2016 foram instalados 947 aerogeradores, isso têm impactos muito positivos na 

indústria do setor e para economia, pois dinamiza a comercialização de equipamentos, máquinas, serviços, etc. Ademais, 

entre 2015 e 2016, novas fábricas têm sido inauguradas em vários cantos do país, cobrindo toda a cadeia de suprimentos da 

indústria eólica. Por exemplo, a empresa SKF, especialista em produtos e serviços de rolamentos, entrou no mercado eólico 

com uma fábrica em Cajamar/SP produzindo rolamentos, selos e sistemas de lubrificação. A espanhola Gamesa ampliou 

seus investimentos em Camaçari/BA ao inaugurar sua fábrica de produção de nacelle (a caixa do rotor das turbinas eólicas), 

ela já tinha uma produção de motores desde 2011. Ademais, a Acciona expandiu sua fábrica em Simões Filho, também na 

BA, montando de componentes eólicos, e  a TEN-Wind Towers Northeast, que tem capacidade de fabricar 200 torres de 

aço anualmente.

Metodologia

A metodologia aplicada neste artigo contempla uma pesquisa secundária e de campo. A revisão bibliográfica investiga 

a expansão do setor eólico no Nordeste por ser a região com maior potencial do país, dando um relativo destaque ao Rio 

Grande do Norte por ser este um dos estados que apresenta grande expansão na quantidade de parques eólicos instalados 

no seu território. Ao enfatizar o Rio Grande do Norte, a pesquisa busca correlacionar essa nova atividade econômica como 

sendo um dos vetores do desenvolvimento econômico do estado. 

Neste sentido, esta pesquisa utiliza o método histórico com técnicas de procedimento bibliográfico e documental 

sobre a formação e expansão do setor eólico no Brasil, Nordeste e RN. 

Em seguida, admitindo a importância da atividade eólica para o Nordeste e, em específico, para estado do RN, este 

trabalho realizou uma pesquisa campo, coletando dados primários junto aos agentes econômicos envolvidos com a 

atividade eólica, como empresas e/ou suas representações, bem como com agentes institucionais (governos, entidades de 

regulação, de representação, de apoio/promoção).  

Evolução e desempenho recente do setor eólico no RN: desafios e 
perspectivas 

O Rio Grande do Norte possui uma posição geográfica privilegiada, pois apresenta grande potencial 

eólico, tanto no litoral quanto no interior. Os ventos mais intensos situam-se nas regiões ao longo do litoral, 

principalmente no norte e nordeste do estado e, também, nas áreas elevadas a nordeste e regiões serranas 
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(COSERN, 2003). Nos dados sobre a velocidade dos ventos encontrados no Atlas do Setor Eólico do RN, as 

médias anuais situaram-se entre 6m/s e 9m/s, considerando torres eólicas de 50 m, 75m e 100m. Os resultados 

finais apontaram para um potencial instalável de 9,6 GW com aerogerador de 50 m; 19,4 GW a 75 m e 27,1 GW a 

100 m, considerando regiões com ventos iguais ou superiores a 7,0 m/s (COSERN, 2003).

Devido a todo esse potencial, o Rio Grande do Norte oferece as condições naturais básicas para a 

instalação de aerogeradores no seu território, ou seja, ventos fortes e abundantes são requisitos essenciais para o 

sucesso da produção de energia. Por isso que o estado se destaca a nível nacional na produção de energia por fonte 

eólica como demonstrado em seções anteriores.

Contudo, nos últimos leilões o RN perdeu um pouco de espaço para alguns estados do Nordeste como, 

CE, PI, MA, PE e, principalmente, BA. Mesmo assim, está em segundo lugar em número de parques em 

construção e contratados, contando com 81 parques eólicos (potência de 2.100 MW), enquanto que a BA tem 171 

(potência de 3.953MW) (ABEEÓLICA, 2016).

Os municípios que estão construindo ou ainda vão construir parques eólicos no estado nos próximos anos 

são: Bodó; Santana do Matos; Cerro Corá; Lagoa Nova; Tenente Laurentino; São Vicente; Florânia (região 

central potiguar); Serra do Mel;  Tibau; Areia Brana (litoral oeste); São Bento do Norte; Pedra Grande; Parazinho; 

Rio do Fogo; Jandaíra; Touros; Caiçara do Norte; São Miguel do Gostoso e João Câmara (litoral norte e baixo 

verde). (Banco de Informações da Geração da Aneel, 2016). (ver Figura 1). É interessante notar que há certa 

interiorização dos parques eólicos, abrangendo áreas até então não exploradas.

Figura 1: Localização dos municípios com empreendimentos eólicos no RN 

(em operação; em construção; e construção não iniciada).

Fonte: Oliveira Neto, 2016
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Dentre os municípios que receberam ou receberão investimentos em parques eólicos, observa-se que 

Parazinho, Lagoa Nova, Macau, Rio do Fogo e João Câmara apresentaram um crescimento significativo do PIB. 

Parazinho, por exemplo, apresentou um enorme crescimento do seu PIB entre 2009 e 2012, saindo de 20 milhões 

de reais para 322 milhões entre os anos citados (IBGE, 2015). 

Todos esses municípios têm contratos de construção de parques eólicos com grandes volumes de 

investimento do setor eólico. Isso pode resultar em expansão do número de emprego nos municípios nas 

diferentes atividades econômicas, tanto diretamente quanto indiretamente, como construção civil, comércio e 

serviços. Embora não seja possível afirmar que o setor eólico alterou a distribuição do emprego formal entre os 

setores nestes municípios, não dá para descartar a presença desses empregos relacionados a esta atividade nos 

municípios citados. Conforme dito anteriormente, é bastante significativo o potencial eólico que o Rio Grande do 

Norte tem, expresso na sua capacidade de produção de energia. Entretanto, fatores limitantes também são 

registrados, sendo exemplo a incipiente na cadeia produtiva. 

Os atores entrevistados aclararam ainda mais os desafios e oportunidades do setor eólico no estado. A 

seguir as principais falas e análises destes agentes. 

O Sr. Otomar Lopes Cardoso Júnior, Secretário Adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do 

Estado do RN, afirma que o setor eólico é um vetor de desenvolvimento para o estado, dizendo que este é um 

“novo pilar” de desenvolvimento. Relembra e defende a política de incentivos fiscais. Todavia, ressalta que esta 

nova atividade “não mais dependente de ação política-pública (incentivos), mas de regras de mercado”, pois o 

estado apresenta abundância em recurso eólico. Segundo crê a regra de mercado entre oferta e demanda por 

energia definirá as estratégias empresariais de localização da cadeia produtiva. Como o RN tem grande potencial 

(elevada oferta) a “ação do poder público é menos efetiva diante da necessidade do mercado”, diz o Secretário. 

Observa-se que o Secretário ressalta que no setor eólico as forças do mercado e não do Estado 

preponderam, o que em certa medida 'isenta' o Governo do Estado de uma ação mais pró-ativa/efetiva, 

especialmente porque noutros estados (ex: Ceará, Bahia) esta pode não ser a compreensão dos seus líderes, pois 

nestes estados existem ações mais efetivas de políticas públicas para atrair a cadeia produtiva da indústria eólica.

 O entrevistado também realça a importância da eólica para o desenvolvimento do estado e vê com grande 

entusiasmo o fato do RN dispor também de outras fontes de energia renovável, como a solar, as quais se 

“associadas” podem gerar ocupação e renda inclusive interior do estado. 

Em relação aos desafios e gargalos o Sr. Otomar Lopes lista a seguir alguns, mas de uma maneira geral 

apenas visualiza desafios na escala federal, não estadual.  São estas: as regras tarifárias do Governo Federal; a 

instabilidade econômica (crescimento demanda); a ausência de infraestrutura dos linhões para a transmissão de 

energia e os leilões desertos da Aneel (decorrente, sobretudo, do item anterior). Afirma ainda que a logística para 

instalar e produzir ER não é obstáculo. Diz que não há dificuldade no aspecto financeiro, pois não falta capital 

interessado em energia eólica. No tocante a mão de obra, o Secretário diz que para a instalação de parques não há 

obstáculo e para a operacionalização o CT Gás-ER vem desempenhando com eficiência a formação profissional.

No questionamento sobre as políticas/ações/programas públicas e privadas que melhorariam a 

competitividade, a posição e os impactos do setor eólico sobre o desenvolvimento do RN, o Secretário sugere 

menor regulação nos preços, melhoria na conjuntura nacional e linhas de transmissão.

O representante do SEBRAE/RN, Sr. Edilton de Oliveira Cavalcanti, da Unidade de Desenvolvimento da 

Indústria, também confirmou que a energia eólica é um vetor de desenvolvimento para o estado, bem como a 

energia solar. “A busca por novas fontes impulsiona o setor energético do país, e o Rio Grande do Norte, pelas 

suas características geográficas, pode se considerar um estado privilegiado”, diz o Sr Edilton. 
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Quanto aos desafios/gargalos do setor eólico no RN, o SEBRAE/RN ressalta quesitos logísticos (estradas 

e rodovias), mão de obra não qualificada e poucos incentivos estatais para atrair fabricantes. 

As instituições de Ensino e Pesquisa também participaram desta pesquisa, notadamente o IFRN, UFRN e 

CT-gás.

O Prof. Dr Prof. Dr. Renato Samuel Barbosa de Araújo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

IFRN deixou claro que “todas as respostas às perguntas deste questionário representam exclusivamente a 

percepção do respondente, não podem ser tratadas como institucional”. Destaca-se, contudo, que o Professor foi 

indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa do IFRN para responder as perguntas. 

O professor informou que a entidade vem participando do esforço em gerar conhecimento e pesquisar 

sobre o setor eólico. Afirma que a instituição vem atuando em ensino, pesquisa e extensão, além de estabelecer 

parcerias para a realização de doutorados e pesquisas com importantes entidades, públicas e privadas. 

O Professor Renato, mesmo admitindo a proeminência do fornecimento global de equipamentos, reforça 

que há espaço para a ação local, sendo exemplo a apropriação local de conhecimentos quanto à gestão dos 

empreendimentos eólicos, impactos destes na região, dentre outros.   

Em relação aos demais centros de ensino e pesquisa localizados no Nordeste, particularmente CE e BA, o 

professor responde que o lugar do IFRN na pesquisa, geração de novos conhecimentos se assemelha aos estados 

do Ceará e Bahia.

Quanto às principais demandas/reivindicações do IFRN aos governos (federal, estadual, municipal), 

empresas do setor eólico e/ou demais agências públicas, privadas ou mistas, o professor chama a atenção para a 

restrição de recursos, inexistência de um fundo setorial para as energias renováveis e a baixa conexão com as 

empresas. 

No tocante às perspectivas da CT&I desenvolvida na entidade relacionada ao setor eólico e os impactos 

sobre a entidade, bem como sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o Prof. Renato Samuel Barbosa 

de Araújo cita o qualificado quadro de docentes que o IFRN possui, os quais estabelecem estudos e articulações 

com importantes empresas do país que resultam em ganhos científicos e sociais, particularmente no tema das 

energias renováveis. 

O Professor da UFRN Marciano Furukava do Departamento de Engenharia de Materiais chama a atenção 

para alguns pontos importantes. Primeiro, no que se refere ao esforço de pesquisa e geração de conhecimentos 

sobre o setor, o professor afirma que, A UFRN vem gerando conhecimento relacionado ao setor eólico, uma vez 

que diversos pesquisadores de vários departamentos da instituição tem se dedicado a estudar essa temática. 

Atualmente existem 3 grupos de pesquisa estudando e pesquisando o setor eólico e aproximadamente 30 projetos 

em execução da UFRN e/ou com entidades parceiras, como a CAPES, FINEP, CNPQ, MCTI, PETROBRAS.  

Segundo, o professor chama a atenção para a implementação de estratégias adequadas quanto a questão do 

CT&I, destacando o papel do Governo, da Iniciativa Privada e da Universidade. Nas palavras do professor 

Furukava o governo precisa oferecer vantagens para atrair investimentos: Incentivos fiscais; melhoria na 

infraestrutura; logística; financiamentos públicos, etc. No caso da iniciativa privada é preciso que os empresários 

enxerguem e estejam preparados para vislumbrar as novas oportunidades diante do setor eólico. Já a Universidade 

precisa fomentar e apoiar o estudo e a pesquisa, além de capacitar e desenvolver novos produtos.

Terceiro, destaca-se o papel importante da UFRN na articulação e integração com outras entidades, como a 

FIERN, SENAI, SEBRAE, MCTI e CTGAS, buscando desenvolver um arranjo produtivo mais favorável a 

Inovação e do Empreendedorismo. Por exemplo, criação pela Universidade de um Parque Tecnológico, em 

especial, na cidade de Macaíba/RN, na Escola Agrícola de Jundiaí voltado para energias renováveis, 
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sustentabilidade, recursos pesqueiros, recursos minerais e tecnologia da informação.

Por fim, o professor afirma que a UFRN tem desenvolvido uma série de ações com objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento do RN para que o estado seja reconhecido como um gerador de tecnologias e, em 

especial, de energias renováveis (eólica, solar e biomassa).  Cita ainda que a implantação dos parques eólicos no 

RN já tem gerado renda para diversos municípios, quer seja na questão tributária, ou na dinâmica do comercio 

local.

Por fim, o Sr. Darlan Emanoel Silva dos Santos, Engenheiro CTGAS-ER informou que a entidade vem 

participando do esforço de pesquisa e difusão de conhecimentos relacionados  ao setor eólico do RN.  O 

entrevistado cita que o CTGAS-ER ampliou seu escopo de atividades para a área de energias renováveis em 

meados de 2009 e que, desde então, tem atuado de maneira efetiva para se consolidar nesse mercado, agindo 

dentro dos seus três pilares de atuação: Pesquisa e desenvolvimento; Educação e qualificação profissional e 

Serviços técnicos e tecnológicos.

Na área de educação, o representante do CTGAS afirma que o centro atua em diversos segmentos da 

formação e capacitação profissional para o setor eólico e energético. Em termos de parceria o entrevistado destaca 

as que são desenvolvidas em diversas atividades e projetos, como: UFRN e UFPE, além de instituições 

internacionais como o Instituto Fraunhofer e a Barlovento.

Portanto, ainda há grandes desafios para que o Nordeste e, principalmente, RN aproveitem a expansão da 

energia eólica como vetor de desenvolvimento econômico. A própria expansão da produção de energia encontra 

barreiras na continuidade do crescimento da energia eólica atualmente no Brasil. 

A GWEC (2016) elenca três fatores estruturais que impedem o total desabrochar da energia eólica no país, 

sobretudo, no Nordeste e RN. Primeiro, a queda na demanda por energia, que é uma conseqüência prática da crise 

econômica atual e deve ser resolvida quando a economia voltar a crescer. Segundo, a falta de linhas de transmissão, 

que se transformou num grave problema no Brasil, principalmente, nas áreas com maior potencial em energia 

eólica. É um gargalo de infraestrutura que precisa se superado para fortalecer o sistema de distribuição de energia. 

Por fim, financiamento, que é fundamental para manter o setor eólico em plena expansão. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal financiador da energia eólica no Brasil e que, 

recentemente, anunciou novas regras de financiamento para o setor de energia, dando apoio às energias 

renováveis de baixo impacto, como a eólica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A energia eólica vem se expandindo na produção de energia e na consolidação da cadeia produtiva no Brasil. 

O Rio Grande do Norte tem enorme potencial em recurso eólico (ventos de qualidade e constantes) e por isso 

vem apresentando grande evolução na produção desta fonte, se destacando no cenário nacional em número de 

parques eólicos. 

Contudo, apesar desse destaque, a cadeia produtiva ainda é incipiente, pois o estado não vem apresentando 

ou desenvolvendo fatores competitivos suficientes para atrair fabricantes na montagem de aerogeradores e outros 

componentes. Um agravante é o Governo do Estado, através do seu representante, não parece ter convicção de 

que políticas públicas poderiam contribuir para internalizar a cadeia eólica no estado. 

Os entrevistados ressaltaram como gargalos/demandas quesitos logísticos e infraestruturais, como uma 

zona portuária maior e de melhor qualidade; linhas de transmissão (investimento federal); estradas ruins, entre 
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outros.

Vale lembrar que no Brasil existem dois pólos industriais mais bem desenvolvidos para atender a demanda 

por equipamentos eólicos: um na região Sul/Sudeste (concentrada em São Paulo) e o outro no Nordeste 

(concentrado na BA, CE e PE), que apresentam boas condições de infraestrutura.

Observou-se ainda que a evolução da cadeia produtiva segue um padrão concentrado, basicamente na 

região Sul/Sudeste, sendo o estado de São Paulo o destaque. No Nordeste, verifica-se que os estados do Ceará, 

Bahia e Pernambuco se sobressaem porque já possuem uma estrutura para montar todos os componentes e 

subcomponentes do setor eólico. Também foi possível observar que tanto no Brasil, quanto no Nordeste, ainda é 

incipiente a geração de conhecimento através CT&I voltados para o setor eólico. 

Dessa forma, percebe-se que o RN tem desafios a enfrentar para superar os obstáculos que o impedem 

(atualmente) de transformar a energia eólica num real vetor de desenvolvimento para o estado, pois apenas com o 

“vento” não há desenvolvimento.

Por fim, deixa-se claro que este trabalho não pretende esgotar a temática sobre a energia eólica, mesmo 

porque o setor está em pleno desenvolvimento. De modo que, ainda é precoce realizar uma análise mais precisa e 

contundente sobre os impactos do crescimento desta fonte na economia e, sobretudo, na criação de 

oportunidades para o desenvolvimento no Nordeste e Rio Grande do Norte. Assim, o presente trabalho pretende 

contribuir para o debate e reflexões sobre o futuro da energia eólica no Brasil, mas, sobretudo, no território 

nordestino e potiguar, incentivando novas pesquisas e estudos sobre o setor.
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RESUMO

A competitividade da produção de celulose no Brasil está ligada ao crescimento de sua 
produção e exportação no país. O Brasil ocupa a quarta posição como produtor mundial 
de celulose desde 2010 até 2015. Utilizando a árvore de eucalipto o país ganha destaque 
mundial em sua produção, visto que, está árvore se adapta facilmente ao ambiente 
brasileiro. Da produção de celulose brasileira no ano de 2015, 67% é destinada à 
exportação, isto mostra que o setor de papel é menos dinâmico no Brasil, devido à 
dimensão do mercado consumidor, aspectos tributários e diculdades de logística. Embora 
exista uma estimativa para aumentar a produção de papel no país, o setor depende de 
investimentos e de políticas públicas adequadas. Este crescimento na produção de 
celulose no país trouxe a intenção de avaliar a competitividade, a eciência econômica e 
os efeitos de políticas públicas na cadeia produtiva de celulose no Brasil, com dados de 
2015, aplicando o método de Matriz de Análise de Políticas (MAP). Os resultados mostraram 
que existe uma eciência econômica da produção de celulose, incentivando as empresas 
a produzirem. Embora a produção da celulose no Brasil venha sofrendo com a 
implantação de políticas públicas distorcidas, ainda assim é competitiva e lucrativa.

Palavras-chave:  Economia orestal. Cadeia produtiva. Lucratividade.

ABSTRACT
The competitiveness of pulp production in Brazil is linked to the growth of its production and 
its export in the country. Brazil has occupied the fourth position of world pulp producer from 
2010 to 2015. Using the eucalyptus tree the country has gained worldwide prominence in its 
production, since this tree adapts easily to the Brazilian environment. Of the Brazilian pulp 
production in 2015, 67% is destined for export, this shows that the paper sector is less dynamic 
in Brazil, due to the size of the consumer market, tax aspects and logistics difculties. 
Although there is an estimate to increase paper production in the country, the sector 
depends on investments, and adequate public policies. This growth in pulp production in the 
country brought the intention of evaluating the competitiveness, economic efciency and 
effects of public policies in the pulp production chain in Brazil, with data from 2015, applying 
the Policy Analysis Matrix). The results showed that there is an economic efciency of pulp 
production, encouraging companies to produce. Although pulp production in Brazil is 
suffering from the implementation of distorted public policies, it is still competitive and 
protable. As opposed to this, Brazilian pulp companies could achieve greater 
competitiveness and protability.

Keywords: Forest economy. Productive chain. Protability.
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INTRODUÇÃO

 

O
setor de celulose e papel é bastante competitivo no Brasil. Isso ocorre porque o país possui   o menor 

1
custo de produção  do mundo (BRACELPA, 2015).  A utilização de biotecnologia e engenharia 

genética favorece a produtividade brasileira. Para a produção de um milhão de toneladas de celulose 

no Brasil são necessários 100 mil hectares de madeira, enquanto que na Península Ibérica 300 mil e na 

Escandinávia são necessários 720 mil hectares. Outra vantagem é que o eucalipto leva em torno de 7 anos para 

crescer, já o pinus leva em torno de 15 a 20 anos. O custo médio de produção do eucalipto no Brasil é de US$ 235 

por tonelada, enquanto que na China chega a US$ 498 e US$ 420 nos EUA. A excelente logística do país também 

contribui para o baixo custo do eucalipto, as fabricas estão próximas das florestas, e também dos terminais 

privativos para exportação (BRACELPA, 2015).
2

Outro desempenho positivo do segmento de celulose e papel no país ocorre devido à  existência de 

empreendimentos industriais que possuem escalas de produção adequadas; capital e trabalho racional; emprego 

dos fatores de produção de terra; uso intensivo do capital e à qualidade internacionalmente reconhecida dos 

produtos nacionais (SOARES, 2010).

A participação geral do Brasil no comércio internacional é relativamente importante no setor de celulose, 

com 8,4% no ranking mundial de produção e obtendo a quarta posição no ano de 2012, sendo uma das mais 

destacadas do mundo. Já a participação do setor de papel é menor, com 2,5% no ranking mundial de produção, 

alcançando a 10ª posição no ano de 2012 (BRACELPA, 2015).

A produção de celulose cresceu 4,5% de janeiro a dezembro de 2015, atingindo 17,2 milhões de toneladas. O 

principal destino de celulose brasileira continua sendo a Europa, responsável por 38,5% dessa exportação, seguida 

da China e América do Norte, com cerca de 33,2% e 17,6%, respectivamente (IBÁ, 2015). Considerando a 

importância do Brasil no contexto do agronegócio mundial, vale destacar que, em 2015 o país ocupava a primeira 

posição entre os maiores produtores de celulose de fibra curta do mundo.

Levantamento feito no ano de 2015 mostra que o país tinha 7,7 milhões de hectares em florestas plantadas, e 

que, aproximadamente, 70 milhões de metros cúbicos de madeira in natura foram destinados a industrialização de 

celulose e papel, representando 37% do total da produção. A maioria das empresas do país estão alojadas no Sul e 

Sudeste, mas o Centro Oeste poderá despontar também nos próximos anos, com destaque para o estado de Mato 

Grosso do Sul, que têm dado incentivos fiscais e industriais para a implantação e ampliação de industrias de 

celulose (BRACELPA, 2015).

A atuação no comércio internacional faz com que o país contribua para que as organizações desenvolvam 

novos produtos e serviços, adquiram maior produtividade e ganhos de escala, melhorem os padrões de produção 

com maior aproveitamento da mão de obra especializada local, acesse as novas tecnologias, gerando 

desenvolvimento e crescimento para o país. Para isso, é necessário que os setores e as organizações busquem um 

nível de excelência no comércio internacional, o que vai depender do monitoramento e da identificação de 

indicadores de desempenho que possam refletir a competitividade de seus empreendimentos. Portanto, existem 

críticas a análise e compreensão do grau de competitividade de um sistema econômico, para os gestores 

organizacionais e setoriais, assim como os representantes do poder público (FREITAS, 2013).

1Custo de produção é o somatório de todos os gastos ligados ao processo de produção (LEONE, 1995).
2Entende-se por empreendimento industrial tudo aquilo que contempla o conjunto de operações manuais ou mecânicas de processos 
físicos, químicos ou biológicos, por meio dos quais o homem transforma matérias-primas em utilidades apropriadas às suas necessidades 
(IAP, 2016).
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Particularmente, a Policy Analysis Matrix (PAM), conhecida no Brasil como Matriz de Análise de Políticas 

(MAP) é uma das principais ferramentas para a análise da competitividade de cadeias produtivas agrícolas, pois 

examina os impactos favoráveis ou desfavoráveis à sociedade, relativos as atividades econômicas e possibilita 

conhecer os efeitos de políticas públicas sobre a lucratividade privada (MONKE; PEARSON, 1989).

O método MAP já foi aplicado para avaliar a competitividade de várias cadeias produtivas, como em Alvim 

et al (2004), que estudaram a competitividade da produção da soja; Alves e Pires (2005) analisaram a 

competitividade da cadeia produtiva da manga; Freitas (2013) analisou a competitividade da produção de leite 

em pó integral; e Soares (2010) destacou-se com a análise da competividade da celulose e madeira de eucalipto, 

entre outros.

Frente à relevância do segmento de celulose e papel do Brasil, este estudo busca disponibilizar informações 

através do conjunto de indicadores da MAP, com o objetivo de contribuir em nível macro-analítico, meso-

analítico ou micro-análitico. Para a realização desta pesquisa, elegeu-se como objeto de análise o preço da 

celulose de fibra curta exportada do Brasil, isso em função da importância deste produto no contexto do 

comércio internacional de produtos florestais.

A escolha de se realizar a pesquisa no nível Brasil justifica-se pelo fato do país apresentar a maior 

produtividade de celulose de fibra curta no mundo e pela fase de crescimento em produção e exportação. 

Partindo dessas premissas, a pesquisa terá como problemática de pesquisa a seguinte indagação: é possível 
3apresentar competitividade  (a valores privados) e eficiência econômica (a valores sociais) do segmento de 

celulose de fibra curta localizado no Brasil?

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a competitividade, a eficiência econômica e os efeitos de políticas 

públicas na cadeia produtiva de celulose no Brasil, com dados de 2015, aplicando o método de Matriz de Análise 

de Políticas (MAP).

A hipótese central deste estudo é de que a cadeia produtiva de celulose de fibra curta no Brasil é competitiva 

frente ao setor externo.

Espera-se que este estudo venha a contribuir para uma melhor formulação de políticas públicas, buscando 

o desenvolvimento do segmento de celulose e papel brasileiro. Com melhorias na comercialização, previsão de 

empresas, planejamento da produção e dos produtores rurais.

Este trabalho está divido em quatro seções além desta parte introdutória. A seção dois apresenta a revisão 

bibliográfica com destaque para a competitividade e o setor produtivo de celulose no Brasil e no Mundo. A seguir 

é definido o embasamento metodológico, assim como a fonte de dados utilizados na pesquisa e o modelo 

empírico. A quarta seção destaca os resultados e sua discussão, com ênfase no setor produtivo da celulose de 

fibra curta no Brasil. E, por fim, conclui-se o trabalho com as considerações finais e as referências que 

embasaram o estudo.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão segue estabelecendo um suporte conceitual para o estudo, destacando: um panorama de 

entendimento de competitividade do setor produtivo de celulose; e, o setor produtivo de celulose no Brasil e no 

Mundo.

3Competitividade, segundo Ferreira (1999), significa a capacidade para competir com outros produtores, vendedores, etc.
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COMPETITIVIDADE

O termo competitividade possui uma aplicabilidade abrangente, com diversas áreas de conhecimento como 

a economia, a administração e a engenharia. Na economia, as abordagens são categorizadas como macro e micro. 

Na administração as análises de competitividade estão relacionadas com estratégia, marketing, comportamento do 

consumidor e área financeira/contábil. Na engenharia as abordagens estão relacionadas ao desenvolvimento das 

cadeias produtivas, de modo que a produtividade e o desempenho são elementos necessários para o sucesso das 

organizações (FREITAS, 2013).

Duas vertentes de entendimento do conceito de competitividade foram identificadas por Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer. A primeira vertente de competitividade é identificada como eficiência, mede o potencial de 

competitividade de uma empresa ou a um dado setor. A outra vertente de competitividade é vista como o 

desempenho de um produto ou empresa, determinando uma competitividade revelada, que estaria ligada a 

participação de um produto ou empresa em um determinado mercado (MISSIO, 2003). Silva e Batalha (2001) 

estabeleceram a “parcela e mercado” e a “lucratividade” como indicadores fundamentais de desempenho. Os 

direcionamentos podem incluir itens como produtividade, produtos, estrutura de mercado, tecnologia, insumos, 

relações de mercado e condições de demanda, entre outros. E respondem pelo posicionamento competitivo do 

sistema sob análise e por sua sustentabilidade.

Adam Smith e David Ricardo foram os precursores no debate sobre competitividade e desempenho relativo 

dos agentes econômicos e das nações (LOVE; LATTIMORE, 2009). A Teoria das Vantagens Absolutas (TVA), de 

Adam Smith, afirma que a competitividade representa uma relação direta e acirrada de disputa entre nações, em 

que só as que estivessem com melhores condições de desempenho perante seu opositor sobreviveria. O país 

estaria contribuindo para o progresso, uma vez que estivesse competindo.

Já a Teoria da Vantagem Comparativa Revelada – TVCR, proposta pelo Economista húngaro Bela Balassa, 

utiliza o comércio internacional para determinar a competitividade de uma nação, através das exportações de um 

determinado bem de seu país (SIQUEIRA; PINHA, 2012).

Sendo assim, é importante destacar que a TVCR tem semelhanças com os princípios da Matriz de Análise de 

Política - MAP, refletindo na capacidade competitiva em um dado período de tempo.  Contudo, certifica-se a 

existência de um embasamento  teórico  que  subsidia a proposta do trabalho, validando a importância de 

elementos científicos ligados a temas como o comércio internacional e indicadores de competitividade, voltados 

neste trabalho para o segmento de celulose e papel.

Neste estudo, o conceito de competitividade utilizado será: ¨(...) Capacidade da indústria (ou empresa) 

produzir mercadorias com padrões específicos de qualidade, adquiridos por mercados determinados, com 

utilização de recursos em níveis inferiores ou iguais aos que se mantém em indústrias semelhantes no mundo, em 

um período de tempo” (HAGUENAUER, 1989, p.22).

SETOR PRODUTIVO DE CELULOSE NO MUNDO

A evolução da indústria de pasta química de madeira no mundo, no período de 1800 a 2050 é apresentado no 

estudo de Juha et al (2013), em que destaca a história econômica das indústrias é o que determina o seu ciclo de 

vida, caracterizado por fases: nasce, cresce, amadurece, aumenta o volume de produção e também sua atividade 

tecnológica. As indústrias de celulose e papel não fogem desta regra, seguindo um caminho semelhante em 
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qualquer país. No início da produção de papel as áreas de competição global entram em disputa através do 

comércio internacional, com o uso da tecnologia transferida de uma região para outra. A indústria de papel tem 

sido um dos principais negócios para o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento da sociedade durante o 

período de industrialização. Os autores argumentam ainda que o papel foi mais importante para a economia global 

do que a máquina a vapor - embora este último tenha sido, normalmente, enfatizado na história econômica.

“A primeira industrialização de papel foi com países como a Grã-Bretanha, França e Alemanha no 
início da produção mecanizada. Durante a segunda metade do século XIX, os países do hemisfério 
norte (América do Norte e nos países nórdicos) passaram a dominar a industrialização do papel 
também. No século seguinte, ao passo que o domínio mudou em torno do virar do novo milênio 
para o hemisfério sul e ao Extremo Oriente, a indústria de papel e celulose seguiu tendências 
internacionais de industrialização global” (JUHA et al, 2013, p.51).

A América do Norte é a maior região produtora de celulose do mundo, assim como a maior consumidora da 

região. Para uma melhor compreensão da integração do mercado do Canadá e dos EUA, bem como a posição 

competitiva dos produtos de papel e celulose, Tang e Laaksonen (2009) testaram a lei do preço único para os EUA 

sobre os preços de papel canadenses. O método de cointegração Johansen multivariada foi aplicado na análise 

empírica, esta análise foi realizada com valor mensal de exportação de papel canadense, e preços de mercado 

mensais para o papel dos EUA no período de 1988 e 2004. O teste de cointegração

indicou que a lei do preço único é válida nos mercados de papel dos EUA, mas não em mercados canadenses. 

Também se constatou que a lei de um preço não vale para todos os mercados, assim não existe um mercado único 

de papel na América do Norte, mas em várias regiões. Uma vez que os mercados de papel norte-americanos foram 

integrados, os mercados envolvidos devem ser modelados simultaneamente. O teste de cointegração Johansen 

não definiu o grau de integração entre os diferentes mercados, e não levou em conta custos de transação no 

desempenho do mercado.

Os preços de celulose e papel nos EUA e no Brasil a partir do ano de 2003, foram analisados por Soares, 

Sousa e Silva (2010), utilizando o método shift-share. Os resultados indicaram que o comportamento do preço de 

celulose e papel na moeda brasileira é diferente do dólar norte-americano, para o período analisado. As variações 

de preços em moeda nacional foram mais fortemente influenciadas por variações da taxa de câmbio do que por 

variações nos preços do dólar, isso reforça a importância da política cambial adotada pelo Brasil no 

comportamento dos preços de celulose e papel. Esse efeito cambial sobre a variação nos preços de celulose e papel 

em moeda brasileira pode reduzir, invalidar ou potencializar o efeito das variações de preços do dólar. Os autores 

concluem ainda que a adoção de uma taxa de câmbio que fez a moeda nacional mais forte, poderia levar a grandes 

consequências para o setor brasileiro de celulose e papel, o que poderia causar um agravamento na crise que o setor 

enfrentou no período analisado.

SETOR PRODUTIVO DE CELULOSE NO BRASIL

A dinâmica da exportação brasileira de papel e celulose foi estudada por Salles et al (2011), através da 

aplicação da equação de gravidade. O modelo utilizado foi apresentado no período de 1997 e 2005 e suas variáveis 

explicativas foram: PIB do Brasil, PIB do país importador, distância entre o importador e o Brasil e o PIB per capita 

do país importador. A distância apresentou uma influência negativa das exportações de papel, já o PIB per capita 

dos países importadores contribuiu positivamente para as exportações de celulose e negativamente para as 
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exportações de papel. O PIB do Brasil e o PIB dos países importadores obtiveram coeficientes associados, 

apresentando assim um valor positivo. O estudo concluiu que o modelo utilizado teve êxito na previsão dos fluxos 

do comércio das commodities analisadas. As exportações de papel e de celulose demonstraram mais sensibilidade às 

variações no PIB do Brasil, do que no PIB do país importador e PIB per capita.

Com dados organizados em painel e por meio de estimativa, Bacha e Montebello (2013) analisaram se as 

variáveis que medem a estrutura e a abertura comercial tiveram influência sobre o desempenho das indústrias de 

papel e das indústrias de celulose e de artefatos de papéis no Brasil, em um período de tempo entre 1986 a 2007. Os 

autores concluíram que nos indicadores que captam o fluxo comercial medido pela taxa de exportação e 

importação, somente a taxa de importação teve influência sobre a margem preço-custo. O sinal negativo que 

resultou na análise sugere que o aumento da concorrência internacional, através das importações, iria afetar o 

desempenho das indústrias de celulose e papel em todo o período analisado.

Procurando analisar as perspectivas de investimento no setor de papel e celulose no Brasil 2010-2013, Biazus, 

Hora e Leite (2014) verificaram que a competitividade se mostrava tanto em termos de preço e produtividade 

como em termos de qualidade. Verificou-se que o setor de papel é menos dinâmico que o setor de celulose no 

Brasil, isso se deve a dimensão do mercado consumidor, aspectos tributários e dificuldades de logística. A 

estimativa do investimento agregado nos setores de celulose e papel é significativamente boa, entre os anos de 

2010 e 2013 este potencial atingiu um montante de R$ 19 bilhões. Embora a crise econômica internacional 

(ocorrida no ano de 2008, em que os preços das commodities tiveram uma queda afetando também os preços da 

celulose de mercado) tenha trazido influências negativas na demanda do setor brasileiro de papel, este setor 

florestal diminuiu os efeitos da crise na economia, assim como aumentou a importância de alternativa nos 

mercados desenvolvidos.

Soares (2010) analisou a competitividade e os preços da celulose e madeira de eucalipto no Brasil, utilizando 

modelos econométricos, de competitividade e de avaliação de políticas públicas, no período de 2002 a julho de 

2009. A autora concluiu que a produção de celulose e madeira de eucalipto no Brasil vem sofrendo com a 

implantação de políticas públicas distorcidas, mas ainda assim é competitiva e lucrativa.

METODOLOGIA

A metodologia destaca a área de estudo, que no caso será o Brasil, além dos materiais e métodos que serão 

utilizados para a análise dos dados da pesquisa.

ÁREA DE ESTUDO

Como área de estudo destaca-se o Brasil, maior país da América do Sul, sendo o quinto maior do mundo em 

área territorial com 8.515.767,049 km², representando 47% das terras emersas do território sul americano, e sua 

população é de mais de 202 milhões de habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2015).

O Brasil é o quarto produtor mundial de celulose geral e o primeiro produtor mundial de celulose de fibra 

curta. Dessa produção de celulose de fibra curta no Brasil, 60% é destinada à exportação e 40% para o mercado 

interno, ou seja, o foco da produção do país é para o mercado externo. Segundo dados da BRACELPA (2016) o 
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Brasil possui 5,1 milhões de hectares de florestas plantadas com eucalipto. Na Figura 1, pode-se verificar a divisão 

dessas áreas por estado conforme os dados a Associação Brasileira de Produtores de Florestas – ABRAF (2013).

MODELOS TEÓRICOS

Para a realização deste estudo utilizou-se como base a pesquisa quantitativa. Para atender aos objetivos 

propostos neste estudo foi utilizada a Matriz de Análise de Política (MAP) de Monke e Pearson (1989). Este modelo 

tem como objetivo apresentar a descrição detalhada das interdependências intra e intersetoriais das relações 

econômicas.  Além de analisar o impacto de políticas diretas nas cadeias produtivas, examina os impactos favoráveis 

ou desfavoráveis à sociedade relativos a atividades econômicas e verifica os efeitos de políticas sobre a lucratividade 

privada. Vale destacar que a MAP apresenta como limitação a questão dos resultados obtidos serem apenas para um 

ano-base, aplicáveis e estáticos àquele ano (ROSADO, 1997).

Rosado et al (2004) afirmam que a MAP pode ser considerada como uma metodologia de análise 

intermediaria entre um modelo de equilíbrio geral, onde pode-se representar a economia de um país de forma 

detalhada. A competitividade, os custos dos fatores, a vantagem comparativa e a política comercial são 

fundamentais para o desenvolvimento da análise. A utilização de políticas distorcidas poderá ocorrer no caso de 

ausência de eficiência.

A MAP declara a lucratividade definida como a diferença entre receitas e custos. E a diferença entre os valores 

privados e valores sociais define o efeito das divergências (falhas de mercado e políticas distorcidas).

Figura 1 - Área de florestas plantadas de eucalipto no Brasil. 

 
Fonte ABRAF (2013) 
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Quadro 1 - Matriz de Análise de Políticas (MAP) 
 

ITENS R ERCE
E  
CIETI
AT 

A CUSTOS DE P 

Insumos comercializáveis 

RODUÇÃO 

Fatores domésticos 

LUCROS 

Preços Privados  A B C D 

Preços Sociais  E F G H 

Efeito de 
divergências e 
eficiência de 

 I J K L 

Fonte: Adaptado de Monke e Pearson (1989), (pp. 15-16). 
Nota: A: Receita da cadeia produtiva estudada a preços privados; B: Insumos gastos na cadeia produtiva 
estudada a valores privados; C: Fatores de produção gastos na cadeia produtiva estudada a valores privados; 
D: Lucro privado da cadeia produtiva estudada; E: Receita da cadeia produtiva sobre paridade internacional 
(receita a preços sociais); F: Insumos comercializáveis gastos na cadeia produtiva sobre paridade 
internacional; G: Fatores domésticos gastos na cadeia produtiva sobre paridade internacional; H: Lucro 
da cadeia produtiva estudada sobre paridade internacional; I: Transferências de receitas = A - E; J: 
Transferências de insumos = B - F; K: Transferências de fatores = C - G; L: Transferências líquidas = D 
- H ou I - J - K. 

A primeira identidade da matriz é formada por A, B, C e D, referindo-se aos valores correspondentes à 

cadeia produtiva agrícola que será estudada. A segunda identidade é formada por E, F, G e H, referindo-se, por sua 

vez, aos valores da cadeia produtiva agrícola sobre paridade em nível internacional, ou sem interferência de 

tributos. Já a terceira identidade é formada por I, J, K, e L, que são os elementos referentes às diferenças entre os 

valores privados e sociais de receitas, custos e lucros (Quadro 1).

O Quadro 2 destaca como podem ser compreendidos alguns indicadores da Matriz de Análise de Política – 
MAP.
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Quadro 2 - Representação Teórica dos Principais Aspectos da Matriz de Análise de 
Política (MAP) Referentes aos Indicadores, Finalidade e Interpretação dos Resultados 

 
 

INDICADOR FINALIDADE RESULTADO 

Lucro Privado 
(LP) = A-B-C 

Mede a rentabilidade econômica da cadeia 
produtiva indicando se há competitividade na 
atividade desenvolvida, dadas as tecnologias e 
dados os valores e os custos de produção. 

Para LP>0: os agentes estão auferindo 
lucros. Para LP<0: os agentes estão tendo 
prejuízo. Para LP=0: os agentes não estão 
recebendo lucro nem tendo prejuízo. 

Lucro Social 

(LS) = E-(F+G) 

Mede a eficiência econômica do produto 
obtido nas cadeias produtivas e revela a 
vantagem comparativa, pois, para o cálculo, é 
considerado o custo de oportunidade, que 
envolve a atividade econômica e a retirada 
dos impostos incidentes sobre os preços 
pagos e recebidos ou pode ser obtido por 
meio de uma cotação em mercado 
internacional. 

Para LS>0: a cadeia produtiva gastará 
recursos para a produção a preços sociais 
que ficarão aquém dos privados. Para 
LS<0: os recursos ficarão além dos custos 
privados. Para LS=0: a cadeia produtiva 
não desperdiçou recursos de produção, 
nem teve os gastos superiores aos custos 
privados. 

Transferência 
Líquida de 
Políticas 

(TLP) = D-H ou 

(TLP) = I-J-K 

Calcula os efeitos de divergências entre o 
lucro privado e o lucro social, como resultado 
da ineficiência das políticas tecnológicas e 
tributárias que estão incidindo sobre as 
cadeias produtivas, estudadas para evidenciar 
os impactos das inovações sobre
competitividade, eficiência econômica e 
efeitos da tributação em cada uma delas. 

Para TLP>0: o governo transferiu à cadeia 
produtiva, por meio de políticas públicas, 
certo valor monetário. Para TLP<0: o 
governo transferiu da cadeia, por meio de 
políticas públicas, certo montante de renda. 
Para TLP = 0: sem transferência de renda 
para a sociedade ou para a cadeia 
produtiva. 

Razão do 
Custo Privado 

(RCP) = C/(A-B) 

Serve para medir quanto de renda é 
necessário para que a cadeia produtiva 
compense os pagamentos dos fatores 
domésticos (terra, capital e trabalho) e ainda 
permaneça competitiva. 

Para RCP>1: a cadeia produtiva não 
consegue remunerar os fatores domésticos 
e manter-se competitiva. Para RCP<1: a 
cadeia produtiva consegue remunerar os 
fatores domésticos e manter-se 
competitiva. 

Razão dos 
Custos dos 
Recursos 
Domésticos 

(RCD) = G/(E-F) 

Serve para medir a vantagem comparativa da 
cadeia produtiva, isto é, o quanto é necessário 
alocar de recursos domésticos para obter de 
retorno R$ 1,00, seja para economizar (ao 
importar), seja para gerar (ao exportar). 

Para RCD>1: a cadeia produtiva não 
consegue ser competitiva, e o uso dos 
fatores não é suficiente para economizar em 
real brasileiro (R$) de divisas. Para RCD <1: 
a cadeia produtiva consegue ser competitiva, 
e o uso dos fatores é suficiente para 
economizar em real brasileiro (R$) de 
divisas. 
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Continuação 

Coeficiente de 
Proteção 
Nominal 

(CPN) = A/E 

Estima a proteção ou tributação das cadeias 
no mercado de produtos e permite a 
comparação entre os preços privados e sociais 
recebidos pelo produto final. 

Para CPN>1: há proteção, e o produtor 
recebe um valor superior a preços de 
mercado. Para CPN<1: há desproteção, e o 
produtor recebe um valor inferior a preços de 
mercado. Para CPN=1: indica que não há 
transferência de renda na cadeia. 

Coeficiente de 
Proteção 
Efetiva(CPE) 
= (A-B)/(E-F) 

Estima o nível de proteção ou de taxação 
sobre o produto final e os insumos 
comercializáveis que o compõem. 

Para CPE>1: o produtor está sendo 
beneficiado com a presença das políticas de 
intervenção nos mercados do produto e de 
insumos comercializáveis. Para CPE<1: o 
produtor pode estar sendo penalizado, pois 
há benefício na importação. Para CPE=1: 
indica que não há proteção ou desproteção 
sobre o produto final e os insumos 
comercializáveis que o compõem. 

Coeficiente de 
Lucratividade 

(CL) = (A-B- 
C)/(E-F-G) ou 

D/H 

Permite dimensionar a diferença em termos 
numéricos (valor em R$) entre o LP e o LS, 
apresentando, assim, o lucro que se obteria na 
ausência de políticas causadoras de distorção, 
ou lucro sem a transferência líquida resultante 
da intervenção de políticas na cadeia, na forma 
de protecionismo ou taxação. 

Para CL>1: o produtor está sendo 
beneficiado, isto é, há protecionismo na 
cadeia produtiva. Para CL<1: o produtor não 
está sendo beneficiado, isto é, não há 
protecionismo na cadeia produtiva. Para 
CL=1: a cadeia produtiva não tem 
interferência de protecionismo, tampouco de 
taxação; situação neutra. 

Razão de 
Subsídio aos 
Produtores 

(RSP) = L/E 
ou (D-H) /E 

Permite mostrar o quanto, em termos de 
valores sociais, é necessário para manter a 
eficiência econômica da cadeia produtiva, 
considerando incrementos de políticas 
macroeconômicas. 

Para RSP>1: na cadeia produtiva, há 
presença de subsídios. Para RSP<1: na cadeia 
produtiva, não há presença de subsídios, e 
sim de taxação. Para RSP=1: a cadeia 
produtiva não sofre interferência de 
protecionismo, tampouco de taxação;
situação neutra. 

Fonte: Adaptado de Monke (1989). 
 

Nota. A: Receita da cadeia produtiva estudada a preços privados; B: Insumos gastos na cadeia 
produtiva estudada a valores privados; C: Fatores de produção gastos na cadeia produtiva estudada a 
valores privados; D: Lucro privado da cadeia produtiva estudada; E: Receita da cadeia produtiva sobre 
paridade internacional (receita a preços sociais); F: Insumos comercializáveis gastos na cadeia 
produtiva sobre paridade internacional; G: Fatores domésticos gastos na cadeia produtiva sobre 
paridade internacional; H: Lucro da cadeia produtiva estudada sobre paridade internacional; I: 
Transferências de receitas = A - E; J: Transferências de insumos = B - F; K: Transferências de fatores 
= C - G; L: Transferências líquidas = D - H ou I - J - K; LP: Lucro Privado; LS: Lucro Social; TLP: 
Transferência Líquida de Políticas; RCP: Razão do Custo Privado; RCD: Razão dos Recursos 
Domésticos; CPN: Coeficiente de Proteção Nominal; CPE: Coeficiente de Proteção Efetiva; CL: 
Coeficiente de Lucratividade; RSP: Razão de Subsídio aos Produtores. 
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FONTE DE DADOS

Os dados para a Matriz de Análise de Política (MAP) foram apresentados para o período trimestral do ano de 
4

2015, mais precisamente o último trimestre de 2015. Os preços privados  e os custos envolvidos na produção de 

celulose no Brasil são obtidos a partir da empresa Fibria (2016), e foram convertidos pelo modelo em uma 

unidade única, sendo ela a tonelada. Foi obedecido nesta pesquisa a conversão como unidade de reais por tonelada 

(R$/tonelada).
5

Os dados dos preços sociais  (insumos comercializáveis e dos fatores de produção) foram obtidos na Food and 

Agriculture Organization (FAO, 2016). Esses preços referem-se aos preços praticados nos Estados Unidos, que se 

destaca como o maior produtor de celulose do mundo (FAO, 2016).

É analisado o setor de celulose no Brasil através de uma análise comparativa dos dados. ais precisamente a 

competitividade do setor analisada através da Matriz de Análise de Política (MAP).

RESULTADOS E DISCUSÕES

A descrição dos resultados está dividida em duas partes. Sendo que na primeira se apresenta o setor produtivo 

de celulose e papel no Brasil e no Mundo e, na segunda, a análise da competitividade da cadeia produtiva de celulose 

no Brasil.

O SETOR PRODUTIVO DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL E NO MUNDO

Primeiramente é feita uma apresentação sucinta do setor produtivo de celulose no Brasil e no Mundo, no 

período de 2010 a 2015, de modo a demonstrar alguns fatores que contribuem para a competitividade do setor de 

celulose. Após, descreve-se o panorama mundial dos cinco principais produtores de celulose e papel. Por fim, 

apresentam-se o panorama do Brasil, em particular, a balança comercial da produção de celulose e papel nos anos 

de 2010 a 2015.

Considerando em panorama mundial, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA 

(2015), a produção mundial de celulose tem sido liderada pelos EUA, o Brasil se encontra na quarta posição desde o 

ano de 2010 até 2014, porém na produção de celulose de fibra curta o país é líder. Verifica-se, na Tabela 1, que no 

ano de 2014 os EUA produziram 41 milhões de toneladas de celulose a mais que o Brasil.

4Preço privado é tido como uma categorização que remete à eficiência, sendo este representado por valor monetário vigente e obtido 
por meio de uma cotação em mercado local (MONKE; PEARSON, 1989).
5Preço social é o preço no mercado internacional e refere-se ao preço com ausência de políticas públicas distorcidas (SOARES, 2010).
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Embora a evolução da produção mundial de celulose seja crescente, observa-se um comportamento de 

redução na produção da China, e uma oscilação na produção da Suécia. A produção da China em 2010 foi de 20,8 

milhões de toneladas, já no ano de 2014 esta produção

foi de 18,8 milhões de toneladas, uma diminuição de 9,6%. Embora tenha obtido queda na produção de 

celulose, sua produção de papel foi a maior no ano de 2014, mostrando porque tem sido uma das maiores 

importadoras de celulose do Brasil (Tabela 1).

Na Tabela 2, estão apresentados os maiores produtores de papel do mundo, no período de 2010 a 2014. É 

possível verificar com estes dados que a China é a maior produtora, destacando-se na posição de primeiro lugar 

no ranking desde o ano de 2010 até 2014. O Brasil se encontra na nona posição em todos os anos analisados, 

segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX (2015) o país produziu 10,4 milhões de toneladas 

de papel, sendo que deste valor 82% se destina para o mercado doméstico e 18% para a exportação.

Existe uma possibilidade de crescimento na produção de papel, observando o período de 2010 a 2015 é 

possível verificar que a produção internacional por este produto tem aumento, mostrando a existência de 

aumento de demanda por este produto (BRACELPA, 2016). Vários estados como Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia importam papel, ou seja, também existe uma demanda interna por este produto.

Embora a produção de papel possa trazer agregação de valor, geração de empregos e renda e aumento nas 

exportações, Biazus, Hora e Leite (2014) afirmam que a o setor de papel é menos dinâmico que o setor de celulose 

no Brasil, isso se deve a dimensão do mercado consumidor, aspectos tributários e dificuldades de logística, mas 

que a estimativa do investimento agregado nos setores de celulose e papel é significativamente boa.

Embora a evolução mundial de papel seja crescente (Tabela 2), é possível verificar um comportamento de 

Tabela 1 Principais países produtores de celulose do ano de 2010 a 2014, em milhões (t). 

 

   Fonte: Elaboração própria a partir da IBÁ, BRACELPA, 2015. 

País/ano 2010 2011 2012 2013 2014 

1º EUA 48,3 49,7 50,3 50,4 57,4 

2º China 20,8 19,5 18,1 18,2 18,8 

3º Canadá 17,0 18,3 17,0 17,1 17,2 

4º Brasil 13,5 13,9 13,9 15,1 16,4 

5º Suécia 11,5 11,8 11,6 11,7 11,5 

Tabela 2 Principais países produtores de papel no ano de 2010 a 2014, em milhões (t). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da IBÁ, BRACELPA, 2015. 

 

País/ano 2010 2011 2012 2013 2014 

1º China 86,4 99,3 102,5 102,5 106,6 

2º EUA 71,6 75,0 74,3 74,4 72,8 

3º Japão 26,3 26,6 26,0 26,1 25,1 

4º Alemanha 20,9 22,6 22,6 22,7 22,1 

5º Suécia 10,9 11,2 11,4 11,5 11,5 

9º Brasil 9,4 10,1 10,3 10,4 10,4 
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redução nos EUA, Alemanha, Japão. Esta diminuição se deve a reflexos da demanda mundial de papel neste 

período e também ao aumento na produção de papel na China, que tem tomado quase todo o mercado 

internacional. A China em 2014 produziu 106,6 milhões de toneladas, um aumento de 4% em relação ao ano de 

2013.

Em um contexto nacional, da produção de celulose no Brasil 72% são produzidas a partir de eucalipto e 

destas 86% são de fibra curta. A celulose de fibra curta tem maior capacidade absorvente e é destinada a 

produtos menos rígidos como o papel para impressão, papel para escrever e papel tissue (higiênicos) (DEPEC, 

2016). Da produção de celulose de fibra curta no país 67% são destinadas as exportações e 33% para o mercado 

interno, o país perde agregação de valor neste produto, já que deixa de produzir papel para exportar a celulose 

para outros países produzirem o papel. Destas exportações a Europa se manteve como principal destino no ano 

de 2014, com 38,5% seguida pela China com 33,2% e América do Norte com 17,6% (BRACELPA, 2015).

A árvore utilizada para a produção de celulose de fibra curta no Brasil é o eucalipto. A escolha desta árvore 

se deve pelo fato da mesma se adaptar ao clima brasileiro, diminuir o custo da produção e ser propicia para a 

produção de celulose de fibra curta (o que predomina no país) No ano de 2013, segundo dados da Indústria 

Brasileira de Árvores (IBÁ) a área plantada com árvores no Brasil atingiu 7,60 milhões de hectares, um 

crescimento de 2,8% se comparado ao ano de 2012, quando registrou 7,39 milhões de hectares. Dentre estes 

plantios o eucalipto representa 72%, pinus 21% e acácia, seringueira, teca e paricá estão entre as demais espécies 

plantadas no país (IBÁ, 2014).

No Gráfico 1, é possível verificar a crescimento da área plantada de eucalipto no Brasil, este crescimento se 

deve principalmente ao aumento da produção de celulose de fibra curta. A área ocupada com árvores de 

eucalipto, no ano de 2014, totalizou 5.558.653 mil de hectares, representando crescimento de 1,56% (85.477 há) 

frente ao valor indicado em 2013 (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Área plantada com árvores de Eucalipto no Brasil em mil hectares, no 
período de 2010 a 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir da IBÁ, BRACELPA, 2015. 
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O desenvolvimento da cadeia produtiva de celulose no Brasil ocorreu de forma consecutiva a partir do ano de 

2011 (ver Tabela 1). No ano de 2015 a produção de celulose aumentou em 4,54% se comparado ao ano de 2014. As 

exportações de celulose no país também tiveram um aumento consecutivo, sendo este desde o ano de 2010 

(período de início da análise), na Tabela 3 pode-se verificar que o coeficiente de exportação no ano de 2015 foi 

67%, 8% a mais se comparada ao ano de 2010. As importações de celulose no Brasil tem diminuído nos últimos 

anos (2013, 2014 e 2015), isto resulta em um superávit cada vez maior para o país, mostrando que com o crescimento 

da produção, o setor consegue avançar no critério de produtividade e, consequentemente, nas exportações.

 

Tabela 2 Produção de celulose no Brasil em milhões de toneladas no período 
de 2010 ao ano de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FONTE: Elaborado a partir do IBÁ E ABRAF, 2016. 

Ano Produção Variação % Exportações Coeficiente de 
exportação % 

Importação Balança 
Comercial 

2010 14.164 - 8.375 59 360 4.402 

2011 13.922 -1,7 8.478 61 374 4.628 

2012 13.977 0,4 8.513 61 339 4.367 

2013 15.129 8,2 9.429 62 430 8.999 

2014 16.465 8,8 10.614 64 416 10.198 

2015 17.214 4,5 11.528 67 407 11.121 

 

A cadeia produtiva de papel no Brasil é apresentada na Tabela 4, na conjuntura de produção é possível 

verificar, um pico de produção no ano de 2013, com 10.444 mil toneladas, logo uma diminuição nesta produção 

no ano de 2014 com 10.357 mil toneladas. Conforme os dados do IBÁ, o setor apresentou uma variação de -0,5 

% e de -0,4% no ano de 2014 e 2015 respectivamente. Esta diminuição na produção não afetou as exportações 

desta cadeia, no ano de 2015 ouve um aumento de 11,5% se comparado ao ano de 2014.

Tabela 3 Produção de papel no Brasil em mil toneladas no período de 2010 a 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE:  Elaboração própria a partir do IBÁ, ABRAF(2016). 

Ano Produção Variação 
% 

Exportações Coeficiente de 

exportação % 

Importação Balança 

Comercial 

2010 9.978 5,8 2.074 21 1.540 468 

2011 10.159 1,8 2.052 20 1.754 434 

2012 10.260 1,0 1.875 18 1.606 345 

2013 10.444 1,8 1.866 18 1.274 592 

2014 10.357 -0,5 1.846 18 1.262 584 

2015 10.368 -0,4 2.058 20 866 1.192 

 

COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DE CELULOSE NO BRASIL

Levando em consideração a atual conjuntura da celulose no Brasil, em particular da celulose de fibra curta, 

será apresentado a investigação acerca da competitividade da cadeia produtiva da celulose de fibra curta. Neste 

sentido, na Tabela 5, destacam-se os indicadores resultantes da Matriz de Análise de Política, MAP, para a cadeia 

produtiva de celulose de fibra curta no Brasil. Para os cálculos de níveis internacionais, a cotação oficial 

considerada foi a do Dólar Comercial do dia 31/12/2015.

A Tabela 5 foi constituída a partir de valores sociais e valores privados, sendo organizados em três grupos: 
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Tabela 5 Matriz da Análise de Política, na cadeia produtiva da celulose de fibra curta no 
Brasil, no quarto trimestre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIBRIA; FAO (2016). 
Nota: 
(1) Lucros privados (D = A – B –C). 
(2) Lucros sociais (H = E – F – G). 
(3) Transferências de produção (I = A – E). 
(4) Transferência de insumos (J = B – F). 
(5) Transferência de fatores (K = C – G). 

(6) Transferência líquidas (L =D – H ou L = I – J – K). 

 
 

Preço 

 
 

Receita (R$/ha) 

Custo  
 

Lucro Insumo 
(transacional) 

Recurso (fatores 
domésticos) 

Preços privados A 
1.551,00 

B 
500,08 

C 
157,92 

D(1) 

893,00 

Preços sociais E 
1.632,00 

F 
456,86 

G 
142,56 

H(2) 

1032,58 

Efeito de 
divergência de 
mercado 

I(3) 
-81,00 

J(4) 

43,22 
K(5) 

15,36 
L(6) 

-139,58 

 

O lucro privado (D = A-B-C) é uma medida da competitividade a preços de mercado. Esse valor não pode 

ser negativo, e quanto menor for o valor de D tanto mais ameaçada estará a sustentabilidade da cadeia (LOPES et 

al, 2012). O resultado obtido na Tabela 5 mostra um lucro positivo de 893,00. Evidenciando que os custos não 

sobrecarregam a cadeia, com isto permite um lucro da cadeia produtiva.

O lucro social (H = E-F-G) indica a eficiência e a vantagem comparativa da cadeia. Quanto maior for o 

valor de H (lucro social) tanto mais eficiente será a cadeia. Também indica o máximo de retorno social que a 

cadeia estudada pode gerar (LOPES et al, 2012). Na Tabela 5 é possível verificar que o lucro social também se 

encontra em estado positivo, concluindo mais uma vez que os custos não tornam o lucro negativo e sim positivo. 

Percebe-se que, em ambos os indicadores, os insumos representam a parcela mais alta de custo, 500,08 e 456,86, 

mas mesmo assim não afetam ao lucro. Segundo Soares (2010) este resultado positivo indica a existência de 

eficiência econômica da produção de celulose, incentivando as empresas a produzir.

Estas duas primeiras identidades do método MAP definem o lucro a preços privados e preços sociais, 

respectivamente. Observa-se que o lucro social da cadeia (1032,58) deve ser maior do que o lucro privado 

(893,00), o que ocorreu no resultado mostrado na Tabela 5.

A terceira relação contábil estabelece o efeito da divergência entre as receitas privadas e sociais. Na Tabela 5 

é possível verificar que o I apresentou um valor negativo (-81), o que indica que os produtos finais desse setor 

não estão sendo remunerados por valores acima de seu custo social ou custo de oportunidade. Segundo Lopes et 
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receita, custo de produção e o lucro. Os indicadores sociais utilizam-se de preços internacionais (preço de 

paridade) e o preço do produto foi convertido de dólar para real e trazido para as comparações. Para a medida de 

eficiência, estes valores sociais são importantes, já que os insumos e os produtos são avaliados de forma a refletir 

os custos de oportunidade social em atividades alternativas e de escassez. Já os indicadores privados refletem os 

custos dos insumos da celulose a preço de mercado (privado). Estes indicadores trazem resultados importantes 

para a avaliação da cadeia produtiva.

Os indicadores sociais e privados foram convertidos pelo modelo em uma unidade única, sendo ela a 

tonelada. Foi obedecido nesta pesquisa a conversão como unidade de reais por tonelada (R$/tonelada).



al (2012) é normal haver um valor negativo para I. Isso porque, na maioria das vezes, os governos adicionam aos 

produtos exportados impostos internos nas cadeias, quando não impõem impostos diretos na exportação. 

Segundo Soares (2010) este resultado negativo mostra que houve uma transferência de renda dos empresários 

para a sociedade, mostrando que os empresários brasileiros foram penalizados por políticas distorcivas como 

política cambial, políticas de juros, tributaria e comercial, visto que a atividade recebeu menos do que receberia, 

se não tivessem sido implantadas essas políticas.

A quarta relação contábil do método da MAP estabelece a divergência para os insumos comercializáveis. 

Na Tabela 5 é possível verificar um valor positivo (43,22). O valor positivo para o indicador representado pela 

letra J indica que os produtores pagam mais do que o custo social dos insumos (LOPES et al, 2012).

A quinta relação contábil estabelece a divergência para os fatores domésticos. O resultado obtido mostra 

um valor positivo para K de 15,36. Lopes et al (2012) afirmam que um valor positivo para K indica que os fatores 

domésticos usados na cadeia em estudo estão sendo remunerados com valores acima do custo de oportunidade, 

o que indica que existe distorções nos mercados desses fatores domésticos, como pode ser o caso dos encargos 

sociais maiores que os benefícios transferidos para os trabalhadores.

A sexta relação que se obtém do método da MAP mostra o resultado líquido para a atividade econômica 

em estudo, obtido pela diferença entre D – H e expresso pelo indicador representado pela letra L. Na Tabela 5 

pode-se verificar que este resultado foi negativo (- 139,58), o que significa um bom resultado, pois segundo 

Lopes et al (2012) os resultados esperados para L, em condições normais, devem apresentar valores negativos. 

Ou seja, os Lucros Sociais esperados para a cadeia em estudo devem ser maiores que os Lucros Privados, pois as 

retiradas dos impostos e de outras distorções de preços devem elevar o lucro privado da cadeia em estudo, 

aproximando-se do lucro social. Embora seja esperado, Soares (2010) afirma que este resultado indica que as 

empresas de celulose tiveram seus lucros reduzidos, o que pode estar relacionado a comercialização da madeira 

de eucalipto e da celulose e com taxações impostas a produção, apesar de operar com lucro.

Na Tabela 6, serão apresentados os indicadores privados e sociais do sistema para a cadeia produtiva de 

celulose de fibra curta no Brasil, no quarto trimestre de 2015.

Tabela 4 Indicadores privados e sociais, para a cadeia produtiva da celulose de fibra 
curta no Brasil, no quarto trimestre de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIBRIA; FAO (2016). 

Indicadores privados e sociais do sistema Formula Resultado 

Participação dos Lucros nas Receitas (PRL) (%)   

Privados (D / A) x 100 57,58 

Sociais (H / E) x 100 63,27 

Participação do Valor Adicionado nas Receitas (PVAR) (%)   

Privados [(A – B) / A] x 100 67,76 

Sociais [(E – F) / E] x 1J00 72,01 

Participação dos Fatores Domésticos para o Valor Adicionado 

(PFDVA) (%) 

  

Privados [C / (A – B)] x 100 15,03 

Sociais [G / (E – F)] x 100 12,13 

Produtividade Total dos Fatores (PTF) (4)   

Privados A / (B + C) 2,36 

Sociais E / (F + G) 2,72 

Coeficiente de Proteção Nominal   

Produtos (CPNP) A / E 0,95 

Insumos (CPNI) B / F 1,09 

Coeficiente de Proteção Efetiva (CPE) (A – B) / (E –F) 0,89 

Vulnerabilidade das Cadeias às Políticas (VCP) (%) [(H – D) / H] x 100 13,52 

Coeficiente de Lucratividade (CL) D / H 0,86 

Nível de Tributação da Cadeia (NTC) (%) (L / E) x (-1) x 100 8,55 
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Com relação ao indicador PRL o resultado estimado nesse trabalho apresenta magnitudes relativas de acordo 

com o esperado. A participação do lucro social supera a participação do lucro privado (Tabela 6). Segundo Lopes e 

Bonfim (2011), a partir da média de 55 cadeias estudadas, esses indicadores (privados e sociais) seriam, 

respectivamente, 27,61% e 38,48%. A eficiência desta cadeia produtiva de celulose de fibra curta no Brasil pode 

ser confirmada, já que os resultados mostraram 57,58% e 63,27% (indicadores privados e sociais) 

respectivamente, resultados maiores do que a média encontrada por Lopes e Bonfim (2011) (27,61% e 38,48%).

No que se refere ao indicador da Participação do Valor Adicionado nas Receitas (PVAR), em uma cadeia 

agroindustrial, um dos fatores que mais interessa é a capacidade que ela tem de gerar valor adicionado, algo muito 

importante para as cadeias com commodities e, quase sempre, com fatores como terra, trabalho e capital (LOPES et 

al, 2012). Na Tabela 6 verifica-se que os valores encontrados (67,76% e 72,01%) superam os parâmetros esperados 

(média de 64,72% e 67,03% encontrados em um estudo de Lopes e Bonfim (2011) realizado em 55 cadeias), o que 

torna este resultado significativo. A importância desse indicador decorre da constatação de que as cadeias que 

usam mais terra, trabalho e capital, que são mais vulneráveis às políticas de juros, encargos e impostos, são 

justamente as cadeias de mais baixa rentabilidade (LOPES; BONFIM, 2011).

O indicador PFDVA (Participação dos Fatores Domésticos para o Valor Adicionado) é uma contramedida 

do indicador anterior (PVAR). Neste indicador foi medido a participação de fatores tradicionais (terra, trabalho e 

capital) para o valor adicionado. O resultado da Tabela 6 mostra que os preços privados (15,03%) desse indicador 

superam os indicadores a preços sociais (12,13%). Este é um resultado esperado, segundo Lopes et al (2012), pois 

os fatores domésticos têm forte participação para o valor adicionado, quando se medir esse valor a preços 

privados.

Na Tabela 6 pode-se verificar que a Produtividade Total dos Fatores – PTF, apresentam como resultado 

2,36% e 2,72%, respectivamente. Isso mostra que esta cadeia é eficiente, de acordo com a média de 1,59% e 1,80 

encontrada por Lopes e Bonfim (2011).

O indicador do Coeficiente de Proteção Nominal do Produto (CPNP) é uma medida que mede a proteção ou 

tributação na fronteira, da cadeia como um todo, nos portos (produtos exportados) ou no atacado (produtos 

importados). O resultado obtido na Tabela 6 mostra 0,95%, isto indica que há uma desproteção ou uma forma de 

tributação implícita nos produtos e que há uma neutralidade de tributação (nem tributação e nem proteção) para 

os insumos. Este resultado confirma o estudo de Lopes et al (2012) em que, o valor 1 indica que há neutralidade de 

tributação e que um valor inferior a 1 indica desproteção. Este resultado mostra ainda que existem taxações 

implícitas sobre os sistemas de produção da celulose, visto que seu preço se encontra abaixo dos preços 

internacionais, levando o país a receber 5% a menos do que os preços praticados no mercado internacional 

(SOARES, 2010).

O Coeficiente de Proteção Nominal dos Insumos (CPNI) indica o nível de proteção à indústria nacional de 

insumos e aos insumos importados. Os insumos podem também ser tributados – quando os valores são inferiores 

a 1. No caso, os insumos são protegidos nesta cadeia, com proteção de 9%. Esta proteção representa uma 

tributação indireta aos produtos, à cadeia, por efeito de simetria.

Quanto ao coeficiente de Proteção Efetiva (CPE), que mede a relação entre o valor adicionado a preços 

privados e o valor adicionado a preços sociais, um valor igual a 1 indicaria que não estaria havendo proteção 

alguma ao valor adicionado (LOPES et al, 2012). O resultado da Tabela 6 mostra um valor de 0,89%, ou seja, 

mostra que há relativa desproteção, naturalmente em razão de políticas que afetam os preços dos insumos 

comercializáveis.

O indicador VCP (Vulnerabilidade das Cadeias às Políticas) mede o acréscimo da rentabilidade das cadeias 
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como proporção da rentabilidade social das cadeias. Quanto maior este indicador, tanto maior será a 

vulnerabilidade da cadeia (LOPES et al, 2012). A média de vulnerabilidade entre as 55 cadeias do estudo feito por 

Lopes e Bonfim (2011) é de 26,96%. Sendo assim, é possível afirmar que a cadeia de celulose não é vulnerável às 

políticas públicas, visto que a mesma apresentou resultado de 13,52% (Tabela 6).

O Coeficiente de Lucratividade (CL) mede os efeitos de todas as políticas na rentabilidade das cadeias. Na 

Tabela 6 é possível verificar um resultado de 0,86%. Segundo Lopes et al (2012) um valor menor do que 1 significa 

que a cadeia está sendo liquidamente taxada, e um valor maior do que 1 significa que a cadeia está sendo 

subsidiada. Sendo assim, pode-se concluir que a cadeia em estudo está sendo liquidamente taxada, já que o valor 

do CL foi menor do que 1. Este indicador é o mais completo, porque está considerando as distorções sobre 

produtos, insumos transacionáveis e fatores. Significa também, desproteção total da produção de celulose no país 

(SOARES, 2010).

O Nível de Tributação da Cadeia (NTC) é um resumo final de todas as distorções de incentivos econômicos 

sobre as cadeias. Ele mede o quanto se perde de rentabilidade nas cadeias, em termos percentuais, por causa da 

excessiva tributação (LOPES et al, 2012). A tributação da cadeia estudada é 8,55% e é menor que a média (10,96%) 

encontrada no estudo de Lopes e Bonfim (2011). Como o valor encontrado não se distancia tanto da média, pode-

se afirmar que esta cadeia não perde tanta rentabilidade.

Visto de modo geral, foi verificado que os custos não sobrecarregam a cadeia de celulose, o que permite um 

lucro da cadeia produtiva. Os fatores domésticos usados na cadeia em estudo estão sendo remunerados com 

valores acima do custo de oportunidade, indicando a existência de distorções nos mercados desses fatores 

domésticos. Os Lucros Sociais foram maiores que os Lucros Privados. Este resultado é bom, pois a exclusão de 

impostos e de outras distorções de preços devem elevar o lucro privado da cadeia em estudo, aproximando-se do 

lucro social.

Os resultados da Produtividade Total dos Fatores - PTF mostraram que a cadeia é eficiente, o Coeficiente de 

Proteção Efetiva - CPE mostrou que existe uma desproteção natural, em relação às políticas públicas. O resultado 

da Vulnerabilidade das Cadeias às Políticas - VCP afirmou que a cadeia produtiva de celulose não é vulnerável às 

políticas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar a competitividade, a eficiência econômica e os efeitos de políticas públicas na cadeia produtiva de 

celulose no Brasil, aplicando o método de Matriz de Análise de Políticas, foi o objetivo deste trabalho.

Na produção mundial de celulose, o Brasil encontra-se na quarta posição desde o ano de 2010 até 2015, e 

nona posição na produção de papel. A árvore utilizada para a produção de celulose de fibra curta é o eucalipto, 

pelo fato da mesma se adaptar ao clima brasileiro. No ano de 2014 o Brasil apresentou 5,5 milhões de hectares de 

área ocupada com árvores de eucalipto. Este aumento na produção de eucalipto e consequentemente da celulose e 

papel, acarretou em um aumento de suas exportações e em um superávit em todo o período analisado. Do valor 

produzido de celulose no país, 67% é destinado para exportação, demonstrando que o setor de papel é menos 

dinâmico no Brasil, isto se deve a dimensão do mercado consumidor, aspectos tributários e dificuldades de 

logística. Existe estimativa de investimento agregado nos setores de celulose e papel, o que pode aumentar a 

agregação de valor nestes produtos, além da geração de renda e empregos.

Na análise de competitividade do setor de celulose, conclui-se que, existe uma eficiência econômica da 

produção de celulose, incentivando as empresas a produzir. A lucratividade privada da produção foi positiva 
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mostrando que os custos não sobrecarregam a cadeia, permitindo um lucro da cadeia produtiva. As empresas de 

celulose obtiveram seus lucros reduzidos, o que pode estar relacionado a comercialização da madeira de eucalipto 

e da celulose e com taxações impostas a produção, apesar da produção no país operar com lucro. O Coeficiente de 

Lucratividade mostrou uma desproteção da produção de celulose no país, já que a cadeia em estudo está sendo 

liquidamente taxada.

De modo geral a produção da celulose no Brasil vem sofrendo com a implantação de políticas públicas 

distorcivas, mas ainda assim é competitiva e lucrativa. Oposto disto, as empresas brasileiras de celulose poderiam 

alcançar maior grau de competitividade e lucratividade.

Assim confirma-se a hipótese central do trabalho, de que a cadeia produtiva de celulose de fibra curta no 

Brasil é competitiva frente ao setor externo. O trabalho possui como limitação o período da pesquisa que foi 

limitado conforme os dados disponibilizados pela empresa FIBRIA. Contudo, sugere-se para pesquisas futuras: 

avaliar a competitividade na cadeia produtiva de celulose no Brasil em um outro período, afim de se fazer análises 

de comparações entre diferentes períodos de tempo.
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