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O PORQUÊ DA IMAGEM

Foto: Processo Amati - Título: Amati Trumai Descrição: Amati 
Elaborando pintura a óleo. 2015. Canarana-MT. Foto Larissa Menendez.

http://www.visualvirtualmt.com.br/

No texto “A difusão das produções visuais indígenas: a experiência do Visual Virtual MT” desta edição, as autoras abordam 
o processo de produção e implantação do site VVMT (http://visualvirtualmt.com.br/), que hoje se constitui no maior 

banco de imagens das produções visuais de Mato Grosso. No caso especificamente da produção de povos indígenas, o Visual 
Virtual MT entende que o registro, a incorporação ao acervo e a publicização dessas obras se constituem no modo mais eficaz de 
a sociedade nacional ter acesso à compreensão, conhecimento e interação respeitosa com os povos indígenas, e uma forma efetiva 
de visibilidade dessas sociedades no contexto nacional, considerando sua situação histórica de marginalização. 

Amatiwanã Trumai, conhecido como Amati Trumai, da etnia Trumai, Canarana/Mato Grosso, é um dos artistas com 
obras que podem ser visitadas no VVMT. Nascido em Tuatuari, Alto Xingu, por volta do ano 1944, e falecido recentemente (em 
janeiro de 2018), desenvolveu pinturas a óleo e acrílica sobre tela, dentre outras técnicas, com a temática dos rituais e do cotidiano 
da cultura xinguana. Sua trajetória foi, desde cedo, marcada pelos problemas reumáticos, o que lhe impôs muitas viagens ao Rio de 
Janeiro para tratamento de saúde, além de restrições físicas. Para Amati, pintar foi também uma expressão de sua luta pela vida. A 
tese de doutorado “Amatiwanã Trumai: universo e pintura”, de Solange Padilha (PUC-SP, 2001), afirma que os primeiros desenhos 
de Amati datam de 1969, quando pintou com seu tio, Aruwavi, no rancho de Orlando Villas Boas, no Posto Leonardo do Parque 
do Xingu. Fez, em 1972, sua primeira exposição em São Paulo, expondo pinturas a guache e desenhos. Nos anos 80, a Fundação 
Kwarup organizou uma exposição de seus quadros e, em 2000, Amati expôs individualmente no Museu Nacional de Belas Artes, 
sob curadoria de Solange Padilha. 

Em 2015, o VVMT entrou em contato com Amati Trumai, através da pesquisadora Larissa Menendez que visitou sua 
casa em Canarana, realizou fotos do artista (foto da capa, inclusive), uma entrevista em vídeo (a ser editada), e teve acesso aos 
trabalhos do acervo particular que hoje compõem o site. Esta é a oportunidade de uma merecida homenagem a Amati Trumai 
(1944-2018). 

Giordanna Santos

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PPG-ECCO/UFMT).

Larissa Menendez

Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA) e Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PGCult/

UFMA).

Ludmila Brandão

Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea 
(ECCO/UFMT) e Núcleo de Estudos do Contemporâneo (NEC) (CNPq/

UFMT).
Faculdade de Comunicação e Artes / ECCO.



EDITORIAL 
A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM, promovida pelo Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional – NDIHR, do Instituto de Geografia, História e Documentação, da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso, apresenta, no Volume 23, n. 1, de julho de 2018, uma edição come-
morativa aos festejos dos 42 anos do NDIHR, momento especial para dar prosseguimento ao periódico, 
apresentando o conjunto de investigações realizadas por professores e pesquisadores de diferentes insti-
tuições 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 am-
plamente 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 23 são estam-
pados artigos 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, Giordanna Santos, Larissa Menendez e Ludmila Brandão abordam sobre A difusão das 
produções visuais indígenas: a experiência do Visual Virtual MT, principal produto do projeto de 
pesquisa intitulado “Artes Visuais em MT: acervo, difusão e crítica” tendo como objetivo montar um 
banco de imagens das produções visuais de Mato Grosso, incluindo as de povos indígenas. Em Culturas 
híbridas: a relação entre Cultura Indígena Xavante e Catolicismo na Região do Vale do Ara-
guaia, Mirian Barreto Lellis e Hidelberto Ribeiro de Sousa apresentam resultados de um estudo da 
Semiótica e Sociosemiótica que discute a relação entre a cultura indígena Xavante e o Catolicismo, na 
Região do Vale do Araguaia. Para tanto, procuram estudar a problemática por meio de análise decodifi-
cativa de imagens religiosas introduzidas, pelos missionários salesianos da Ordem Dom Bosco, na cultu-
ra Xavante. O artigo A violência cotidiana transbordada em prática: Passos da Guerra Punk, de 
autoria de Tiago de Jesus Vieira, visa apresentar, a partir de uma revisão bibliográfica, os fatores que 
contribuíram para a ocorrência da chamada guerra punk, decorrente da pluralidade identitária manifesta-
da entre os punks paulistas na primeira metade década de 1980. Já os autores Dante Ribeiro da Fonse-
ca e Paula de Souza Rosa, com o texto As desventuras do cidadão Manuel Mostajo: um comer-
ciante boliviano e o processo de colonização do rio Madeira no século XIX buscam caracterizar a 
ocupação neocolonial no rio Madeira durante o século XIX, evidenciando o estado de insegurança que a 
assinalou a partir da denúncia de Manuel Mostajo. Afinal, o acontecimento do qual participaram Mostajo 
e Albino não constituiu um fenômeno isolado, mas compôs coerentemente o quadro do processo de 
ocupação e exploração econômica e humana daquele rio naquela época. Com o estudo Educação Po-
pular e Cultura Material: o “fazer-se” das parteiras como prática de herança cultural, as autoras 
Cristina Gonçalves Chérici Ceccato, Elizabete Tamanini e Jane Mery Richter Voigt apresentam 
aspectos da história de vida da parteira Maria Petry Besen, seus artefatos que consistem na cultura mate-
rial e as reflexões sobre a interlocução entre os fazeres e saberes populares e a educação. Já a proposta de 
estudo de Ednardo Monteiro Gonzaga do Monti, intitulada Afetividades e (Auto) Censura na es-
crita autobiográfica da Pianista Magdalena Tagliaferro, propõe reflexões sobre os sentimentos de 
Tagliaferro (1893-1986). Dentre os escritos da pianista, para analisar suas afeições, o principal documen-
to mobilizado é a autobiografia intitulada Quase tudo... Memórias de Magdalena Tagliaferro, publi-
cada em 1979. Nessa perspectiva, diante da fonte aqui protagonizada, uma questão norteia o trabalho: 
como a artista retrata, em sua autobiografia, as afetividades vividas em Paris? Em A Invenção das Mo-
ças de Família: A missão franciscana e a formação docente num colégio confessional católico 
no sul de Mato Grosso: (1889-1971), Maria do Carmo Brazil, Juliana da Silva Monteiro e Eliane 
Amaro apresentam a história da educação feminina e a formação docente no Colégio Imaculada Concei-
ção, criado por iniciativa das freiras da missão franciscana em meados da década de 1950, na cidade de 
Dourados, no então sul de Mato Grosso. Com o artigo Sistemas de Castas na Índia e os Intocáveis, 
as autoras Maribel Bergamin e Viviana Gomes procuram analisar como o Sistema de Castas indiano 
sobrevive ainda em pleno século XXI, bem como conceituar o termo estratificação social e desigualdade 
social no interior do sistema de castas indiano e sua forma de organização social, mas também discutir 
sua permanência ainda hoje e em especial como vivem os intocáveis. Em Estado, Secularização e en-
sino profissional na nova Capital Mineira, 1909 – 1927, de autoria de Betânia de Oliveira Laterza 
Ribeiro, Elizabeth Farias da Silva e José Carlos Souza Araujo, buscam apreender a relação entre 
secularização, Estado e educação profissional em Belo Horizonte, MG. Já o estudo O Ginásio Poliva-
lente de Juazeiro do Norte – CE: Entre Educação geral e à Politécnica (1977-1987), de autoria de 
Pergentina Parente Jardim e Virgínia Pereira da Silva de Ávila, analisa a origem da Escola Estadual 
de 1º Grau Presidente Geisel, situada no município de Juazeiro do Norte - CE, no período entre os anos 
de 1977 a 1987. Tecnologias digitais da informação e comunicação (TIDIC) em sala de aula: Um 
estudo comparado das Escolas Públicas da Região do Médio Araguaia e a Pesquisa TIC Edu-
cação 2016 dos autores Rafael Alberto Vital Pinto e Raquel de Almeida Moraes é um estudo de caso 
do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no contexto das escolas públicas 
da região do Médio Araguaia e sua relação com a pesquisa TIC Educação 2016, na perspectiva da educa-
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ção comparada. A proposta de estudo de Lezi Aparecida da Silva e Rute Cristina Domingos da Palma, intitulada A 
transição no processo de escolarização da infância: Narrativas de professores da Pré-escola e do 1.º Ano do 
Ensino Fundamental procura analisar o que manifestam as narrativas de professores sobre a transição das crianças da 
pré-escola para o 1º ano do Ensino Fundamental. Com o artigo Circulação dos livros de leitura e cartilhas pela ótica 
dos jornais mato-grossenses: Décadas do século XX - Marijâne Silveira da Silva e Aparecido Borges da Silva 
tecem algumas reflexões acerca dos livros de leitura que foram produzidos, utilizados e estiveram em circulação no esta-
do de Mato Grosso, objetivando contribuir para a compreensão da história da educação e dos livros didáticos, por meio 
do tratamento dispensado a este objeto nos jornais mato-grossenses veiculados nas décadas iniciais do século XX. Nos 
estudos de Marineide de Oliveira da Silva e Romualdo Dias, intitulado A educação primária em Mato Grosso – 
Cenas de realidade rural são ofertadas pelos autores a possibilidade de se perceber as contradições entre os documen-
tos produzidos nos ambientes do governo e a realidade rural do Estado. Em Decoupling e Paradoxo de Jevons na 
Agropecuária Brasileira, os autores Thaís Carneiro de Carvalho, Alexandre Magno de Melo Faria, Cristiano 
Liell e Thaisa Oliveira Lemos procuram calcular a relação entre a produção do setor agropecuário brasileiro e a sua 
emissão de gases do efeito estufa no período de 2000 a 2015. Com o artigo intitulado Cultura e Desenvolvimento das 
Cidades: Política Cultural para Quem? Os autores, Carla Cristina Rosa de Almeida, João Policarpo Rodrigues 
Lima e Maria Fernanda Gatto, procuram discutir a relação entre cultura e desenvolvimento das cidades, bem como os 
diferentes desencadeamentos acerca da implementação de políticas culturais. O artigo O Setor Pecuário de Mato Gros-
so do Sul: Uma análise de representatividade no contexto regional e nacional, de autoria de Madalena Maria 
Schlindwein, Mateus Hurbano Bomfim Moreno e Lizandra Duarte da Silva, busca analisar por meio de dados 
referentes ao setor pecuário, a sua importância em termos de produção para o estado de Mato Grosso do Sul, no período 
de 2006 a 2016. Em O Desempenho dos Hospitais Universitários Federais no gerenciamento dos custos am-
bientais, Gabrielli do Carmo Martinelli, Anaysa Borges Soares e Rosemar José Hall procuram verificar se nos 
hospitais universitários federais o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde impacta na redução dos custos am-
bientais. Já o estudo dos autores Paulo Henrique Monteiro Guimarães, Francisco de Sousa Ramos e David Ricar-
do Colaço Bezerra, intitulado Transporte Público e a importância do Desenho da Agência: O caso da Agência 
Estadual de Regulação do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) visa investigar como se dá a regulação econômica 
em uma agência estadual, o caso de Mato Grosso. A preocupação se dá em torno do desenho da Agência Estadual de 
Regulação do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) pelo Poder Concedente e do relacionamento desta com o Setor de 
Transporte de Passageiros efetuado por ônibus. Já o estudo de José Alderir da Silva, intitulado A Desindustrialização 
na Região Centro-Oeste procura observar a evolução da indústria de transformação na região Centro-Oeste no perío-
do 2002-2014 e, com isso, analisar se a indústria de transformação na região e seus estados seguiram a trajetória da indús-
tria nacional ou uma trajetória distinta, isto é, de industrialização. Em A Concentração no Mercado de Saúde Suple-
mentar no Brasil, os autores André Nunes, Fernando Antônio Ribeiro Soares e Tito Belchior Silva Moreira 
buscam discutir a questão da regulação no mercado de saúde suplementar no Brasil e, de modo específico os efeitos da 
sua regulação quanto à concentração do setor. Com o artigo Elementos impactantes no desenvolvimento rural na 
Agrovila das Palmeiras e Mato Grosso - os autores, Willian Luan Rodrigues Pires, Ivana Aparecida Ferrer Silva, 
Idineia Bressan, Juliana Giradelo da Silva e Willian Dias da Silva, apresentam através de um grupo focal os elemen-
tos do desenvolvimento na região da Agrovila das Palmeiras, localizado no município de Santo Antônio do Leverger – 
MT, verificando até que ponto o crescimento de capital, conhecimento e as relações institucionais influenciam na busca 
pelo desenvolvimento no território pesquisado. Em Estudo da Associação Indígena Rikbaktsa (TSIRIK) Juara - 
Mato Grosso, as autoras Ana Paula Roncoleta; Pâmela Rodrigues Miranda e Josiane de Brito Gomes buscam, 
através da pesquisa qualitativo-descritiva, conhecer a estrutura organizacional da associação, os sistemas de produção e 
comercialização da Associação Indígena Rikbaktsa – TSIRIK. Em Variação e influência da desigualdade sobre a 
pobreza: Um olhar para o ambiente rural de Mato Grosso em 2000 e 2010, Dayanne Darth Ananias e Benedito 
Dias Pereira, autores do presente estudo, investigam sobre a variação da pobreza, da desigualdade da distribuição pes-
soal de renda e os efeitos da desigualdade sobre a pobreza nas microrregiões homogêneas do Estado, entre 2000 e 2010. 
O estudo Mensuração do nível de pobreza multidimensional na Paraíba: Análise fundamentada em Bourguig-
nonn e Chakravarty, abordado por Janaildo Soares de Sousa, Jair Andrade de Araújo, Mércia Santos Cruz, Kil-
mer Coelho Campos, Andréa Ferreira da Silva, procura verificar o nível de pobreza multidimensional no estado da 
Paraíba, no período compreendido entre 2006 a 2013. Com o artigo O efeito das cooperativas agrícolas nos assen-
tamentos do Mato Grosso do Sul, de Carlos Vinícius Santos Reis; Letícia Aparecida Lavoratto; Ana Paula Car-
valho Leal e Daniel Thomas Giacomelli Nunes Maciel avaliam se o agricultor assentado que está associado a uma 
cooperativa tem seu rendimento de produção afetado devido ao fato de ser associado. Para estimar esse efeito de ser 
associado dentre esses assentados, a pesquisa buscou dados primários de assentamentos do Mato Grosso do Sul e utili-
zou do modelo clássico de Mincer com capital humano. Os autores Cleberson Ribeiro de Jesuz, Ingrid Regina da 
Silva Santos e Roberto Nunes Vianconi Souto, com o artigo intitulado A imersão da Licenciatura em Geografia 
pelos caminhos da concepção pedológica: Um relato de experiencia, numa discussão preliminar, buscam com-
preender como o mundo do licenciado em geografia consegue interagir com as bases teóricas, metodológicas e técnicas 
da Pedologia, por meio de atividades praticas em momentos distintos da disciplina. E, por último, o artigo de autoria de 
Devoney Silva Oliveira e André Luís Janzkovski Cardoso, intitulado A qualidade de vida no trabalho dos profes-
sores da Rede Municipal da cidade de Rondonópolis-MT, busca identificar o nível de Satisfação em relação à Qua-
lidade de Vida no Trabalho (QVT) de professores membros da Rede Municipal de Educação de Rondonópolis-MT, 
utilizando abordagens quantitativa e qualitativa. Este número da Revista, como se pode observar, está dedicado às Artes 
Visuais em MT: acervo, difusão e crítica, incluindo as de povos indígenas, sendo seus colaboradores, em sua grande maioria, 
vinculada a diferentes áreas do conhecimento, porém, o espaço esteve e está sempre aberto para receber contribuições 
de todos os campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversidade de áreas científicas.
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RESUMO

O presente artigo aborda o site Visual Virtual MT (VVMT), principal produto do projeto 
de pesquisa intitulado “Artes Visuais em MT: acervo, difusão e crítica” e financiado pelo 
Programa Nacional de Pós-Doutorado Institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Superior (PNPD/CAPES), cujo objetivo foi montar um banco de imagens 
das produções visuais de Mato Grosso, incluindo as de povos indígenas. A abordagem teórica 
propõe uma reflexão sobre os processos de colonização da sensibilidade estética. A partir do 
estudo de caso sobre os Waujá, analisamos as problemáticas que abrangem a coleta de dados 
até a publicação de imagens para veiculação.

Palavras-Chave: Visualidades indígenas. Estética. Decolonialidade. Aesthesis.

ABSTRACT
This article shows the site produced from a research project financed by PNPD CAPES, 
whose objective is to show a database of  images of  the State of  Mato Grosso, including the 
visual production of  indigenous peoples. The theoretical approach proposes a reflection on 
the processes of  colonization of  aesthetic sensibility. From the case study on the Waujá we 
analyze the problems that cover the collection of  data until the publication of  images for 
placement.

Keywords: Indigenous Visuals. Aesthetics. Decoloniality. Aesthesis.
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INTRODUÇÃO

Localizado na região Centro-Oeste do país, Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro de maior extensão 
territorial, com 903.202 km² (IBGE, 2017). Possui 141 municípios, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017. Considerando esse vasto território, no âmbito cultural, 
um dos desafios do Estado é a interação e a integração entre interior e capital nas políticas culturais, bem como 
a forte concentração de atividades na região do Vale do Rio Cuiabá (região metropolitana da capital), também 
popularmente conhecida como “Baixada Cuiabana”.

Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que no setor museológico, especialmente, há muitos 
entraves. Por exemplo, dos 141 municípios mato-grossenses, apenas 20 contam com museus, de acordo com 
informações do Guia Brasileiro de Museus (IBRAM, 2011). Ainda com base nessa publicação, o Estado tem 
43 museus, sendo que 20 deles estão situados em Cuiabá. Ou seja, quase metade dos espaços e/ou instituições 
museológicas estão na capital, havendo uma concentração de 46,5% de museus em Cuiabá (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de museus em Mato Grosso. Retirada do Guia Brasileiro de Museus, IBRAM, 2011.

Fonte: Cadastro Nacional de Museus – IBRAM/MinC, 2010.

Soma-se a esses dados mais um agravante: alguns desses museus estão fechados para reforma, caso do 
Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC); ou aguardam o processo de seleção de Organização da Sociedade 
Civil (OSC) para fazer a gestão do espaço, caso do Museu Histórico e Residência dos Governadores (que abriga o 
Museu de Arte de Mato Grosso), em Cuiabá, sendo que tal edital foi suspenso em outubro de 2017. Além dessa 
instituição, também estão fechados Museu de Arte Sacra, Palácio da Instrução, Galeria Lava Pés e Memorial 
Rondon. 

Essa publicação do IBRAM (2011, p. 604), destaca também importância das produções indígenas para o 
Estado, como pode ser visto no trecho a seguir:

[...] Mato Grosso possui a quarta maior população de índios entre as unidades federativas e, se-
gundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 18.186 pessoas vivem 
nas terras tradicionais demarcadas no Estado. A influência da cultura indígena no cenário mato-
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-grossense é perceptível também no campo museal: diversos museus possuem acervos focados 
nessa temática, e o percentual de instituições que dispõem de acervo etnográfico está acima do 
nacional.

Alguns exemplos de museus com acervos de produções indígenas é o Museu Rondon de Etnologia e 
Arqueologia (MUSEAR), da Universidade Federal de Mato Grosso, que está localizado no campus de Cuiabá; ou 
também o Museu Comunitário e Centro de Cultura Bororo de Meruri, em General Carneiro; em Juína, há o Museu 
Salesiano dos Povos da Floresta.

Apesar desses e outros exemplos de museus com essa temática, bem como da expressiva produção 
indígena, em 2010, o Museu de Memória e Identidade Indígena, em Cáceres, foi extinto (IBRAM, 2011). Além 
disso, à época  (2010) da pesquisa realizada por essa autarquia federal, não havia nenhum processo de implantação 
de museus em municípios de Mato Grosso. 

A partir desse contexto, consideramos que a utilização de ferramentas tecnológicas na área Cultural e de 
Museus é uma forma de difundir, possibilitar a fruição, a circulação e a interação de produções visuais indígenas 
(e de outros grupos ou expressões culturais minoritárias), que estão distantes do contexto da região metropolitana 
de Cuiabá, além de ser também uma estratégia para dar visibilidade a essas produções. 

Com esse objetivo, o Núcleo de Estudos do Contemporâneo, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
de Cultura Contemporânea da UFMT (PPG-ECCO/UFMT), deu início, em 2011, à pesquisa intitulada “Artes 
Visuais em Mato Grosso: acervo, difusão e crítica”, com financiamento da CAPES (PNPD Institucional) começando 
pela pesquisa e catalogação de obras visuais de criadores mato-grossenses ou que residem no Estado, incluindo 
a produção visual indígena e visando à sua disponibilização virtual no  site Visual Virtual MT desenvolvido para 
esse fim. O VVMT conta, em seu acervo, com obras produzidas no estado de Mato Grosso desde a década de 70, 
especialmente após a criação, em 1974, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), instituição de ensino 
superior e pesquisa que se dinamizou como o principal mobilizador das artes plásticas em Cuiabá e no interior do 
estado.

Embora não esteja classificado como um museu virtual, destacamos que essa página eletrônica cumpre 
um importante papel para difusão cultural no Estado, pois dos 23 museus virtuais em âmbito nacional (IBRAM, 
2011), a grande maioria está vinculado a uma instituição com sede em estados do Sul ou Sudeste, e em menor 
quantidade na região Centro-Oeste. Não há informações de nenhum museu virtual relativo a Mato Grosso ou 
vinculado a instituição com sede em território mato-grossense. 

Por isso, o Visual Virtual MT vem se consolidando com uma ação de política cultural, pois além das 
chamadas artes visuais, que se instituem com dinâmica própria, o VVMT decidiu, como forma de política cultural, 
ampliar sua abrangência de modo a alcançar as produções visuais dos povos indígenas de Mato Grosso.

No entanto, o processo de incorporação da visualidade dos povos indígenas segue um longo procedimento 
de apresentação do site, convite a participar e, finalmente, manifestação de interesse de cada comunidade que 
também decide como e o que de sua diversa, rica e singular produção aesthésica poderá ser incorporado pelo 
VVMT, como será visto mais adiante. É importante destacar aqui as razões de nossa preferência pelo termo 
“produção aesthésica” registrada na Apresentação do site, e compreendidas como:

produções materiais e não materiais que possuem a capacidade de afetar corpos outros, de pro-
duzir sensações, situações, experiências. A Estética – criação ocidental com cânones restritivos -, 
conforme afirma Walter Mignolo, colonizou a Aesthesis que, ao contrário da primeira, reúne todas 
as formas e modos possíveis conhecidos e ignorados de realização de um evento – no Ocidente, 
chamado de fruição estética – que não se restringe ao campo da significação (semiótico) mas e, 
principalmente, opera sobre as sensações (aesthésico). Ao preferirmos falar em produções visuais, 
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ou produções aesthésicas visuais, evitamos a armadilha das diferenciações rotineiras entre “arte” 
e “artesanato”, as predicações como “arte naïf ”, “arte primitiva”, “arte indígena” (SITE VISUAL 
VIRTUAL MT, s/d)

O Visual Virtual MT entende que o registro, a incorporação ao acervo e a publicização se constituem como 
o modo mais eficaz de a sociedade nacional ter acesso à compreensão, conhecimento e interação respeitosa com 
os povos indígenas. O argumento político de criação e manutenção do site é que o acervo sobre as expressões de 
determinadas etnias indígenas efetivamente são formas de dar visibilidade a essas sociedades no contexto nacional, 
considerando sua situação histórica de marginalização.

Atualmente, o site conta com um total de 994 registros divididos entre dados imagético-textual e audiovisual. 
Mas como a pesquisa de coleta de dados tem caráter contínuo, esse banco de conteúdos sobre produção visual 
vai aumentando com o decorrer das pesquisas e coletas de dados e obras. Portanto, o site Visual Virtual MT já 
se constitui como um espaço difusor e mediador de cultura, pesquisa e reflexão acadêmico-crítica, incentivo e 
divulgação da produção visual contemporânea em Mato Grosso. A intenção é de fazê-lo funcionar como fonte e 
suporte que estimule atividades artísticas e acadêmicas futuras, além de ferramenta para o ensino e a pesquisa em 
diferentes níveis educacionais.

Com relação a visibilidade, adotamos algumas estratégias de comunicação para que o site fosse conhecido 
pelo público-alvo (artistas, curadores, jornalistas, críticos de arte, professores de arte da rede pública e privada, 
aldeias indígenas, estudantes, pesquisadores etc.) e a comunidade em geral. Em função de sua inauguração em 
dezembro de 2015, criamos o evento “I Colóquio do NEC: conversas sobre colonialidade e artes visuais em 
Mato Grosso /lançamento do visual virtual MT/ exposição visual virtual MT”. Além de eventos e produções 
acadêmicas sobre o projeto, também buscamos nos aproximar de diferentes tipos de público usando ferramentas 
de baixo custo, como as mídias sociais. Por isso, à época do lançamento do site, também criamos uma página no 
Facebook (@visualvirtualMT).

VISUALIDADES INDÍGENAS CONTEMPORÂNEAS

O Visual Virtual MT abriga atualmente um acervo imagético de mais de duas mil obras da arte mato-
grossense, incluindo produções visuais das seguintes etnias indígenas: Waujá, Kurâ-Bakairi, Mebengokre (Kayapó-
Metyktire), Xavante Awe Uptabi, Yudjá (Juruna) e Umutina. Considerando-se a questão ética que envolve o 
contato e o relacionamento com os povos indígenas, é importante apresentar aqui quais os critérios para a seleção 
de categorias, obras, etnias a serem mostradas no VVMT e todas as concepções teóricas e decisões que tomamos 
para materializar um acervo virtual de artes indígenas contemporâneas. 

A partir do período colonial, as artes indígenas foram classificadas como objetos exóticos, parte de uma 
realidade distante e estranha, “curiosidades” que permitiam aos que não podiam viajar um contato tangível com 
estas culturas. Tinham como finalidade demonstrar valor pessoal de seus proprietários, como nos gabinetes reais 
e senhoriais, ou reunidos com finalidade de reflexão e ensino nos chamados gabinetes enciclopédicos. Assim, os 
objetos produzidos cumpriam sua função de confirmar o “primitivismo” e o “exotismo” dos povos colonizados.

Lentamente, a lógica da coleção vai desenvolver um princípio mínimo de classificação, distinguindo entre 
artificialia e naturalia. Apenas com o advento do iluminismo, a preocupação de elucidar uma ordem natural para as 
coisas possibilitou a transição do registro contemplativo para o de observação. Os artefatos ganham nesta fase o 
estatuto de objetos de conhecimento. Diferenciam-se, por sua característica funcional, do conceito artístico no 
qual o objeto vale por sua qualidade intrínseca. 
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 No século XX, o enfoque se transforma: devido à crise da arte, os modernos buscaram inspiração nas 
máscaras africanas, nos paraísos tropicais. Os objetos passam a ter o estatuto de “arte”. No entanto, à comunidade 
acadêmica interessava abordar tais manifestações estéticas enquanto meio de informação sobre as sociedades 
criadoras, restringindo-se aos aspectos formais dos objetos estudados. Décadas depois surgem os conceitos 
de “antropologia estética”, introduzidos por Haselberger, Naquet, Layton. Este ramo da ciência antropológica 
tem como objetivo o estudo das produções artísticas não ocidentais. Atualmente as principais contribuições da 
Antropologia Estética são a compreensão da natureza da experiência estética e da capacidade de comunicação da 
obra de arte.

Outra abordagem importante a respeito das produções indígenas refere-se aos recentes estudos que 
mostram seu profundo significado cultural e sua complexidade formal. Severi (2013, p.42) aponta para as produções 
não ocidentais como portadoras de representações por imitação e convenção, indicação indiciária, visual ou tátil, 
formando uma ambiguidade visual, entre o tema e seu espaço liminar. Uma quimera visual refletiria um jogo entre 
percepção e projeção, figura e fundo, fragmento e totalidade. Velthem (2007) aponta para os grafismos do povo 
Wayana como portadores de verdadeiras metáforas visuais. Os animais representados nos grafismos são também 
metáforas dos seres sobrenaturais e isso se materializa nos padrões que compõem a cestaria.

A partir de 1988, autores como Quijano, Mignolo, Castro-Gomez, Nelson Maldonado-Torres, Grosfoguel, 
Lander, Escobar, Walsh, formaram o coletivo conhecido como Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade 
que, segundo Escobar (2003, p. 52), se constitui como um programa de investigação anticolonial que compartilha 
conceitos e noções que lhe conferem uma identidade e contribuem para a análise das Ciências Sociais Latino-
americanas, tendo como base a crítica ao processo de colonização e seus desdobramentos até a atualidade. 

Uma das principais ideias que o pensamento decolonial traz para a reflexão, é justamente o reconhecimento 
de que a modernidade tem uma face oculta e intrínseca, que é a colonização. O pensamento decolonial nos convida a 
refletir como a construção de um conceito de modernidade/desenvolvimento, ocultou sua face obscura e violenta, 
que foi a hierarquização dos povos dominados a partir do conceito de raça e sua escravização e subalternização na 
construção do mundo moderno e da sociedade em que vivemos até a atualidade.

Findada a colonização através dos processos de independência, toda a estrutura de dominação nas mãos de 
uma elite local permaneceu subjugando as populações negras e indígenas, principalmente, mediante a reprodução 
dos valores eurocêntricos/patriarcais incorporados pelos próprios colonizados. Essa continuidade dos valores 
coloniais, da reprodução das estruturas de dominação é desdobrada na forma de colonialidade do ser, do saber e 
do poder.  Nas palavras de Mignolo (2013, p.24):

A diferença colonial é fácil de entender e fundamental para entender o básico do projeto mo-
dernidade/colonialidade. Na “/” [barra] que une e separa modernidade e colonialidade, cria-se e 
estabelece-se a diferença colonial. Não a diferença cultural, mas a transformação da diferença cul-
tural em valores e hierarquias: raciais e patriarcais, por um lado, e geopolíticas, pelo outro. Noções 
como “Novo Mundo”, “Terceiro Mundo”, “Países Emergentes” não são distinções ontológicas, 
ou seja, provêm de regiões do mundo e de pessoas. São classificações epistêmicas, e quem classi-
fica controla o conhecimento. A diferença colonial é uma estratégia fundamental, antes e agora, 
para rebaixar populações e regiões do mundo. 

A diferença colonial é explícita: tudo o que escapa às suas definições é classificado como étnico: arte, pesca, 
música. Por um lado, a civilização ocidental reconhece as diferenças culturais com a classificação étnica, porém, 
o que se questiona é justamente o valor atribuído em nossa sociedade a tudo o que é étnico. A diferença cultural 
existe, de fato, porém, há uma hierarquização de culturas. A cultura ocidental está acima das culturas étnicas. 
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Constrói-se, argumenta Lander (2005), a Europa/Ocidente como o lugar privilegiado de enunciação, 
associado ao poder imperial e, consequentemente, tenta-se retirar a fala desse Outro pela constituição do “ponto 
zero” ou “hibrys do ponto zero”, conceituada por Grosfoguel (2008) como sendo “o ponto de vista que se esconde 
e, escondendo-se, se coloca para lá de qualquer ponto de vista, ou seja, é o ponto de vista que se representa como 
não tendo um ponto de vista” (2008, p. 120).

Agindo dessa forma, esclarece Mignolo (2011), qualquer epistemologia que esteja fora de sua estrutura é 
classificada como mito, folclore, lenda ou conhecimento local em oposição ao conhecimento dito universal, cujo 
artifício que constitui sua imperialidade, é exatamente a ocultação de sua própria localidade geo-histórica, 
assumindo o papel de gerir uma dita universalidade à qual todos têm que se submeter. 

A objetividade e suposta neutralidade das ciências ocultariam o diferencial de poder, em que o pensamento 
ocidental e europeu se revela como buscador da verdade universal, da imparcialidade e da neutralidade, mas que 
na prática, oculta o racismo epistemológico no campo dos saberes. Não há imparcialidade ou neutralidade na 
classificação do que é produzido fora dos cânones ocidentais: aquilo que é produzido pelas elites reproduz os 
cânones ocidentais e é classificado como saber, arte, por excelência. Aquilo que é produzido fora dos cânones é 
classificado como étnico, folk, ou popular e ocupa lugares de inferioridade e invisibilidade na sociedade branca, 
europeia e patriarcal.

Mas além de elucidar a diferença colonial, a decolonialidade, enquanto programa de investigação, pretende 
consolidar-se como espaço de novas categorias de pensamento oriundas dessas perspectivas não-eurocêntricas. Daí 
decorrem os conceitos de pensar/sentir, usado no circuito afro-caribenho, e que se contrapõe a ideia de separação 
entre pensamento e sentimento, como ato unívoco de percepção da realidade. Alguns exemplos de novas categorias 
de pensamento são: Abya Yala, termo da língua dos Kuna (do Panamá) que significa terra plena, terra madura. 
Esse nome foi sugerido pelo líder aymara Takir Mamani, que propôs que todos os indígenas o utilizassem nos 
seus documentos e declarações orais, no lugar do termo América Latina. Sumak Kawsay (quéchua), Suma Qamana 
(aymara) e Teko Porã são, por sua vez, conceitos dessas populações, traduzidos como “bem viver”, adotados pelo 
Equador e Bolívia em suas constituições. Esses conceitos traduzem uma perspectiva não eurocêntrica em que a 
terra, vida e humanidade são indissociáveis.

Assim, no racismo epistemológico em que vivemos, outros conceitos, outras categorias e perspectivas de 
pensamento são classificados como produções de menor importância, menor significação. Nas representações 
midiáticas, a imagem de indígenas e negros são minoria. Os indígenas, quando aparecem em novelas, livros, jornais 
são sempre retratados como primitivos, que dificultam o progresso e o desenvolvimento. E quando se encontram 
na cidade, em processos de adaptação são acusados de perda da cultura. 

Visando desenvolver novas categorias de pensamento e de metodologia para fins da composição do acervo 
imagético indígena do site Visual Virtual MT, a equipe envolvida no projeto convidou pessoas de diversas etnias 
para participar do projeto. A proposta do material a ser veiculado no site tomou como premissa metodológica que 
o material seria elaborado com as pessoas e aprovado por elas, o que produziu uma motivação muito particular das 
comunidades para a participação no projeto. 

É preciso destacar que não interessava, na concepção do site, mostrar peças de coleção de museus das 
etnias de Mato Grosso, ou de outros acervos, mas sim realizar uma espécie de “curadoria coletiva” em cada 
comunidade para escolher o que seria mostrado. Por isso, as imagens vinculadas aos povos deveriam ser elaboradas 
e selecionadas pelas pessoas da comunidade e em cada povo visitado as motivações e enfoque daquilo que se 
desejava mostrar aos não indígenas foi completamente diferente. 
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Foram feitos diversos convites para participar do projeto nos jogos indígenas e em encontro de professores 
indígenas. Porém, em muitos casos, ao saberem que não realizaríamos pagamento para elaborar o trabalho, muitas 
comunidades não se interessaram. 

Em diversos povos, o trabalho de registro e pesquisa já havia sido realizado em outros contextos e a 
justificativa da recusa à participação foi devido à ausência de pagamento para realizar o trabalho. Em muitas 
recusas as pessoas contatadas não percebiam nenhum tipo de benefício em difundir a cultura das comunidades 
no meio virtual, mesmo diante da argumentação de que os pesquisadores do projeto seriam responsáveis pela 
elaboração do site, tratamento e edição de vídeos, imagens, upload do material, elaboração de fichas técnicas e todo 
o tipo de trabalho que está relacionado à elaboração de um site e seus conteúdos. 

Assim, o projeto foi elaborado apenas em comunidades que consideraram como muito boa a oportunidade 
de difundir suas produções. É necessário frisar ainda que, em cada um dos povos, as motivações foram 
completamente diferentes e as opções de como e o que mostrar também variaram. Um exemplo notável se deu 
entre a comunidade Piyulewene, da etnia Waujá, e a comunidade Pakuera, da etnia Kurâ-Bakairi. Enquanto os 
Waujá decidiram mostrar suas danças e pinturas tradicionais, usando jenipapo, mostrando os corpos nus, os Kurâ-
Bakairi optaram por mostrar sua pintura corporal feita com guache, os corpos cobertos com roupas, pois, segundo 
o que afirmaram, os não-indígenas percebiam os povos indígenas de modo estereotipado e não-evoluído.

A imagem 1, por exemplo, mostra uma pintura corporal Kurâ-Bakairi elaborada com guache, em que a 
pessoa usa roupas e as mãos de quem pinta tem a unha esmaltada. Segundo os Kurâ-Bakairi, essa foto poderia 
auxiliar os não-indígenas a repensar sua visão sobre os povos e sobre o dinamismo de sua cultura.

Entre os Waujá, a principal motivação foi deixar o registro de pinturas e rituais para as gerações posteriores, 
desse modo queriam que as pinturas e registros fotográficos expressassem sua pintura corporal do modo mais 
tradicional possível. Nessa pequena comparação podemos demonstrar a variação das motivações de cada grupo e, 
para ilustrar alguns problemas enfrentados e peculiaridades da montagem do acervo que inclui as artes indígenas 
para um museu virtual, descrevemos, a seguir, o caso específico de nossa experiência com os Waujá. 

REGISTROS DAS PINTURAS CORPORAIS DOS WAUJÁ DA ALDEIA PIYULEWENE

A primeira dificuldade para elaborar o material das produções indígenas no site Visual Virtual MT foi o 
contato com as pessoas das aldeias. Localizadas em regiões distantes da capital, em zonas mais afastadas, os sinais 
de celular ou internet são intermitentes. Além dessa dificuldade, as populações indígenas mostram muitos receios 
em relação a trabalhos de pesquisa, pois muitos alegaram que os pesquisadores não retornam após terminar 
os trabalhos, nem dão nenhum tipo de contrapartida ao realizarem suas pesquisas. Expostas as dificuldades, é 
importante registrar que o contato com os Waujá foi feito a partir da Arqueóloga Suzana Hirooka, pessoa de 
confiança da comunidade, fator que facilitou a elaboração do trabalho entre os Waujá. 

Na aldeia Piyulewene, Estado de Mato Grosso, onde moram os Waujá (tronco linguístico Aruak) que 
participaram do trabalho, o desejo de veicular imagens de sua cultura no site teve como principal motivador o 
desejo das lideranças. Estes entenderam o trabalho como uma grande oportunidade para que o registro da pintura 
corporal fosse visto pelas próximas gerações.

Antes de chegar na aldeia para fazer o trabalho, a comunidade já havia se reunido e se organizado. As 
mulheres estavam em uma casa e os homens em outra, e demos início aos registros da elaboração de materiais 
para pintura corporal e também para acompanhar os processos de desenho, até a etapa final, que seria a pintura 
corporal terminada. 
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A participação do professor indígena Kaji Waurá foi decisiva para a organização do trabalho, pois ele 
mesmo estabeleceu a mediação entre a comunidade e os pesquisadores, reuniu as pessoas, consultou as lideranças 
sobre a ideia e organizou o trabalho na aldeia. 

Os homens gravaram vídeos sobre os seguintes temas: a origem do jenipapo, a extração do óleo de copaíba 
(matéria prima a ser misturada na tinta para pintura corporal), o ensaio da dança para ritual Kuarup. Os homens 
também se organizaram para fazer o registro fotográfico da pintura corporal.

As mulheres providenciaram o jenipapo, o urucum e os demais materiais para a elaboração das pinturas 
corporais femininas. Desse modo, a comunidade participou ativamente da produção das fotos e vídeos e depois 
os registros foram organizados e suas fichas técnicas colocadas com a ajuda do professor e das lideranças da 
comunidade. Na ocasião, findado o trabalho, as fotos foram mostradas em uma reunião com a comunidade e 
foram aprovadas e a autorização de uso de imagem foi assinada pelos presentes. 

Houve outra etapa do trabalho em Cuiabá, e nessa ocasião fizemos a transcrição do vídeo para inserir 
legendas e mostramos o material selecionado para colocar no site. O material foi aprovado e todos ficaram muito 
satisfeitos.

O objetivo principal do trabalho junto aos Waujá foi elaborar um material em que as pessoas da comunidade 
em questão se sentissem realmente representadas e participassem ativamente do processo.

O uso das pinturas, seus significados relacionados ao contexto mítico não foram analisados. A história 
do jenipapo, gravada em vídeo pelos Waujá, foi a explicação escolhida para mostrar aos descendentes e aos não-
indígenas o significado da pintura corporal. No vídeo, é narrada a história de Ayanama e seu sobrinho. 

DIREITOS AUTORAIS E CLASSIFICAÇÕES

A questão dos direitos autorais e de imagem foram debatidas pela equipe do Visual Virtual MT, 
principalmente tratando-se do patrimônio dos povos indígenas, que tem especificações enquanto tradição coletiva. 
Assim, após feito o trabalho e aprovado, solicitamos que todos assinassem autorizações de uso de imagem para 
fins acadêmicos, sem fins lucrativos. 

Outra questão importante, debatida pela equipe foi em relação à apropriação indevida das imagens. Na 
legislação vigente, o uso de uma ou outra imagem para fins acadêmicos, desde que citadas as fontes, não constitui 
crime. Porém, há casos de apropriação cultural indevida em relação aos grafismos, imagens, técnicas indígenas 
que ocorrem no Brasil e no mundo. A equipe concluiu que a inclusão de marca d’agua nas imagens não impediria 
seu uso indevido. As precauções tomadas para proteção de direitos autorais e patrimoniais foram impossibilitar o 
download das imagens, inserir imagens em baixa resolução.

Para a inserção do material no site, a equipe de pesquisadores buscou categorias que dessem visibilidade para 
os processos técnicos de elaboração de materiais e elaboração das pinturas. Outro desafio foram as classificações. 
Não optamos por segregar, no site, as produções indígenas das não indígenas. Desse modo, criamos categorias que 
dizem respeito à produções (e não aos produtores) como imagens, processos, exposições, publicações e vídeos.

As fichas técnicas das produções indígenas foram elaboradas a partir dos seguintes critérios: o nome da 
pintura corporal em português e na língua indígena, o material usado, o responsável pela elaboração da pintura, o 
autor da foto, a etnia, o local e a data. Os registros fotográficos foram feitos pelas próprias pessoas da comunidade, 
que levam a autoria das imagens.
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Em relação às pinturas corporais, nas ocasiões em que a pintura de um grupo foi feita por apenas uma 
pessoa, a ficha técnica da imagem também apresenta o nome de quem fez a pintura. Note-se que ao colocar o 
nome da autora e autores da pintura corporal, tomamos como premissa que apesar de as produções indígenas 
serem de tradição coletiva, a técnica não é dominada do mesmo modo por todos. Esse tema já foi abordado desde 
Boas (1996), em que destacou a habilidade do haida Charles Edensaw e os processos criativos nas artes indígenas.  

No caso das pinturas femininas registradas pelos Waujá, observou-se que Kohaijo Waurá foi a única mulher 
a pintar todas as outras, usando diferentes padrões e diferentes materiais (jenipapo e urucum). Vale destacar que 
durante a elaboração, Kohaijo tirou todos os padrões da memória e os desenhou diretamente sobre a pele, sem 
rascunhos, demonstrando uma capacidade técnica e um domínio muito grande dos padrões. 

O item do menu denominado “Processos” do site Visual Virtual MT foi escolhido justamente para destacar 
as técnicas de produção, seus processos, que variam muito de grupo para grupo. Mesmo tomadas como objetos de 
estudos artísticos, os processos técnicos e criativos das produções indígenas ainda são muito escassos.

Outro desafio foi classificar o material. Optou-se por algumas categorias de classificação. No item 
“Imagens” os registros das pinturas corporais foram classificados de acordo com o gênero (pinturas femininas e 
masculinas), materiais (urucum e jenipapo), partes do corpo (pintura facial, na cabeça ou corporal) (Imagem 2).

Imagem 2 Pintura corporal feminina. Maimmaim satuby (casca de jaboti). Tinta Guache.

Foto: Ednalva Palamido Rondon. Etnia Kurâ-Bakairi.Aldeia Pakuera, MT. 2014. Fonte: Visual Virtual MT

No item “Processos”, as fichas técnicas trazem informações mais precisas sobre quem realizou a pintura 
corporal, materiais. As classificações desse item foram de acordo com os materiais registrados em cada etnia. No 
caso dos Waujá, apresentamos os processos de fabricação de diferentes tinturas e os processos de elaboração de 
diferentes técnicas em pintura corporal.

Destacamos aqui a variedade dos processos de elaboração de pigmentos e tinturas. No processo de tintura 
para obter a cor preta, as mulheres usam jenipapo, sendo o fruto ralado, espremido e fervido. Os homens usam 
carvão e copaíba e o acabamento é uma tintura muito brilhante, devido ao óleo. O carvão é usado pelas mulheres 
para a elaboração da pintura facial. Para obter a cor vermelha, as mulheres misturam urucum com uma espécie 
de resina. Os homens misturam óleo de pequi e urucum, tornando a tintura de uma cor mais vibrante e brilhante.

Do mesmo modo, observamos que as técnicas de pintura entre modalidades femininas e masculinas são 
diferentes: as mulheres usam palitos, os homens pintam com os dedos. Uma mulher pinta todas as outras, enquanto 
os homens se pintam entre si. Os padrões visuais também são esteticamente diferentes. Na pintura com jenipapo 
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feminina, é passado o calcário nas pernas da mulher (Imagem 3), para que se possa ver o desenho, pois o jenipapo 
só irá escurecer no dia seguinte. No momento em que é passado com o palito ele fica transparente.

Imagem 3. Pintura corporal feminina com jenipapo. Padrão espinha de peixe (Kupato Onapo) Elaborada por Kohaijo Waurá.

Foto de Kaji Waurá. Aldeia Piwlewene, MT, 2013. Fonte: Visual Virtual MT.

Sistematizando os dados, as pinturas corporais podem ser descritas a partir do uso dos diferentes materiais, 
diferentes técnicas, conforme o gênero. 

KARUWAYA WAURÁ

Outra faceta importante dos registros feitos pelas comunidades foi a revelação de artistas indígenas como 
Karuwaya Waurá. Em seu trabalho, ele pinta as festividades tradicionais xinguanas, como a luta huka-huka, cenas 
de cotidiano e reelabora padrões da pintura corporal em belos e coloridos painéis. O registro mostrado no site 
foi feito em uma pousada na região de Feliz Natal, em Mato Grosso. Muitas pinturas sobre papel já estão se 
deteriorando (Imagem 4). 

Imagem 4 A luta com a onça. 2001. Guache sobre papel. Karuwaya Wuaurá. Feliz Natal MT.

Foto: Larissa Menendez. Fonte: Visual Virtual MT.

O trabalho de Karuwaya Waurá mostra a dinâmica cultural inerente a qualquer sociedade humana. Observa-
se o domínio sobre o uso das cores, composição e apropria-se de uma linguagem muito conhecida e analisada pela 
estética europeia: a pintura (em tela, papel, etc.). Suas imagens, em conjunto, criam narrativas da vida: o cotidiano, 
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o tempo de ritual, a fauna, em uma explosão de cores, que sob a perspectiva não-indígena são extremamente 
vibrantes e harmoniosas. 

A diferença entre o registro de peças de coleções etnográficas e do material veiculado no site é justamente 
apreender as visualidades indígenas em seu contexto contemporâneo, revelando suas imagens e processos. Ao 
optarmos por essa via, tivemos acesso a informações que contribuem para o conhecimento de diferentes técnicas 
de fabricação de tinturas, técnicas de pintura corporal, que dizem respeito à poética, ao fazer e não apenas aos 
significados de grafismos, material, que são as informações disponíveis nas coleções etnográficas de museus 
tradicionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das seis comunidades visitadas, até agora, para a realização do trabalho do Visual Virtual MT, observamos 
que em todas havia acesso à internet e uso de computadores. Notou-se também que o acesso a redes sociais, a 
manipulação de celulares com câmeras estava difundida de modo mais ou menos geral nessas populações. Dessa 
maneira, a familiaridade dos povos indígenas com as mídias digitais e redes sociais foi um fator importante e 
facilitador para a realização do trabalho no site e apresentou uma perspectiva do uso dessas ferramentas pelas 
próprias comunidades. 

Se, no passado, os museus apresentavam elementos de coleção sob a perspectiva dos colonizadores, a 
tecnologia aumenta as possibilidades de registro pelas próprias comunidades e revela o olhar das pessoas sobre 
sua própria cultura. Além desses fatores, o registro dos processos de elaboração de pinturas e artefatos também 
é um fator de inovação, pois na maior parte dos museus e coleções etnográficas não há preocupação em registrar 
essas técnicas. Ademais, mostrar o conhecimento e as pessoas que fazem os objetos faz com que se estabeleça uma 
mediação entre o público e as pessoas da comunidade, sensibilizando esse público para a diversidade cultural dos 
povos, a riqueza de seu conhecimento e a destruição dos estereótipos.

Entendemos que o Visual Virtual MT, em sua ainda curta existência, já se constitui como um espaço 
difusor e mediador de cultura, pesquisa e reflexão acadêmico-crítica, incentivo e divulgação da produção visual 
contemporânea em Mato Grosso, como era o nosso objetivo inicial. O fácil acesso ao acervo, já de significativa 
representatividade, torna visível parte da produção visual das artes visuais de Mato Grosso, inclusive de povos 
indígenas, desconhecida dos próprios habitantes do estado, e totalmente ignorada pelo país e pelo mundo, salvo 
raríssimas exceções.

NOTAS
1Para mais informações: http://www.cultura.mt.gov.br/-/8005683-edital-de-chamamento-gestao-do-museu-
historico-e-residencia-dos-governadores-aberto Acesso em 24 jan. 2018.

2Após mobilização da sociedade civil, por meio de campanhas em redes sociais, petição pública e reuniões do 
Fórum Permanente de Cultura, no dia 16 de maio o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura e do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico (CONDES), o governador Pedro Taques garantiu 
a reabertura dessas instituições, com a retomada dos processos de contratação de Organizações de Sociedade Civil 
(OSCs), que devem assinar contrato de gestão até junho de 2018 e retomar as atividades dos Museus em até 60 
dias.
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3Com exceção do Museu Rondon, as informações de outros museus com temática e/ou produção indígena têm 
como base o Guia Brasileiro de Museus. Para ver a lista completa de Museus do Estado: <http://www.museus.
gov.br/wp-content/uploads/2011/05/gmb_centrooeste.pdf> Acesso em 24 jan. 2018.

4Sobre o projeto em seu amplo espectro (não apenas sobre a produção indígena), ver artigo publicado de 
BRANDÃO, MENENDEZ, GUIMARÃES, 2015.

5Mais informações: www.visualvirtualmt.com.br.

6Mais informações: https://www.facebook.com/visualvirtualMT/

7Ayanama sabia que seu sobrinho estava tendo relações com a própria tia (esposa de Ayanama). Então pede a ele 
que vá buscar jenipapo para as festas. O sobrinho visita a avó e esta lhe diz que o tio está preparando uma cilada 
para matá-lo, pois o lugar onde ficava o jenipapo era infestado de bichos. Com a ajuda dos avós (que eram aranhas 
e que conseguiam andar sobre as águas), o sobrinho consegue voltar com o jenipapo. Conclui-se a história com a 
explicação de que é por isso que toda vez que retiramos jenipapo as folhas vêm com aranhas. 
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RESUMO
O presente artigo apresenta os resultados de um estudo da Semiótica e Sociosemiótica que discute a 
relação entre a cultura indígena Xavante e o Catolicismo, na Região do Vale do Araguaia. Para tanto, 
procuramos estudar a problemática, por meio de análise decodificativa de imagens religiosas introduzidas, 
pelos missionários salesianos da Ordem Dom Bosco, na cultura Xavante.  Neste sentido, deparamos com a 
dualidade conflitante entre a identidade cultural e o sentido discursivo e ideológico presentes nas imagens, 
estátuas e pinturas encontradas na Aldeia Xavante Cachoeira, na Região do Vale do Araguaia, Estado de 
Mato Grosso. Dessa forma, pôde-se comprovar a existência de uma relação cultural e ideológica entre a 
Igreja e os indígenas, essa relação é fortemente marcada pela hibridação cultural e sincretismo, elementos 
que, em conjunto, compõem uma (re) identidade para este povo. Em vista disso, faz-se necessário chamar 
atenção deste estudo para as alterações das práticas de comunicação direcionadas aos índios Xavantes, por 
meio da interação da linguagem/imagem. Este trabalho teve como fundamentação básica as concepções 
teóricas desenvolvidas por Roland Barthes, dedicando maior atenção ao sentido conotado ou sintagmático, 
como ele mesmo pontua.

Palavras-Chave: Cultura. Hibridação. Índios Xavantes. Catolicismo. Semiótica.

ABSTRACT
The present article is a monographic synthesis with objective to show the results of  the study Semiotic 
and Sociosemiotic discusses the relationship between the Xavante indigenous culture and Catholicism in 
Vale do Araguaia region. Through the analysis of  religious statues introduced in Xavante culture by the 
Salesians missionaries’ order of  Don Bosco. Thus, we analyze the problem of  conflicting between cultural 
identity and the discursive and ideological sense in the images, statues and paintings found in the Aldeia 
Xavante Cachoeira, Vale do Araguaia region, Mato Grosso state. Consequently, we can prove the existence 
of  a relationship of  domination, power and imposition of  the Church on the Xavante indigenous culture 
resulting in cultural hybridity and the construction of  a new identity for this people. Consequently, it is 
necessary to pay attention to this study the changes in reporting practices to Xavante Indians through the 
interaction of  language/image. Therefore, we focus our analysis on the theoretical concepts developed by 
Roland Barthes, devoting more attention to the connoted or syntagmatic meaning, as he himself  points 
out.

Keywords: Culture. Hybridization. Xavante Indians. Catholicism. Semiotics.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa partiu de um interesse pessoal em procurar entender as práticas comunicacionais mediadas pela 
contradição cultura religiosas indígenas e a cultura dos padres salesianos, em uma relação que se expressa na 

relação cultura X imagem. A consciência da importância dos povos indígenas foi tomada considerando a realização 
de uma pesquisa de campo1 junto a Aldeia Xavante Cachoeira. A partir dessa oportunidade tivemos a certeza de 
um caminho a trilhar. Essa experiência trouxe profundas mudanças pessoais na medida em que o conhecimento 
que adquirimos passou a fazer parte da construção da própria identidade. Ressalta-se, ainda, que este trabalho é 
um recorte de outro denominado “Comunicação pela imagem: uma análise semiótica de fotografias de elementos 
religiosos da cultura indígena Xavante” 2.

Tattersall (2006) pontua que no processo da comunicação, a linguagem e a cultura são elementos 
indissociáveis. Nesse sentido, comunicação é um termo muito amplo, assim como cultura, e para compreendê-los 
é necessário buscar os meios necessários para construir a identidade do indivíduo. Utilizando a temática da cultura 
Xavante, pode-se entender que uma cultura é formada a partir do momento em que as pessoas se relacionam.

O conceito de aculturação, num sentido geral, é o processo em que culturas diferentes sofrem modificações 
quando em contato, uma causando impacto na outra e vice versa. De acordo com Oliveira (1976, p. 104), a 
“mudança aculturativa [aculturação] pode ser consequência da transmissão cultural direta, derivada das causas não 
culturais, tais como modificações ecológicas e demográficas induzidas por um choque cultural”. A aculturação 
indígena não é um tema recente, ela vem desde o descobrimento do Brasil, quando a cultura europeia começou 
a ser imposta aos habitantes locais, por meio de práticas incomuns à cultura indígena como o modo de vestir, 
portar, a forma de comércio primitivo (escambo) e a religião. Esta última foi primeiro traço indígena que sofreu 
aculturação, 

pois desde a colonização os valores, crenças e dogmas dos não índios que aqui aportaram foram sendo 
impostos ao povo autóctone, como escreveu Gilberto Freyre, em Casa-grande & Senzala (2003), os primeiros 
missionários Jesuítas tornaram-se “meio e mensagem na comunicação de uma civilização cristã, que marcaria 
indelevelmente a cultura brasileira”.

Nesse sentido, ao reconhecer que os índios, de hoje, são resultado do encontro de incontáveis antepassados 
e culturas. Empreendemos o primeiro passo para responder ás questões pertinentes ao problema: Em termos de 
aculturação como os indígenas da etnia Xavante, da aldeia Cachoeira, reinterpretam alguns símbolos religiosos 
inseridos em sua cultura pela religião Católica, por intermédio de religiosos da Congregação Dom Bosco, os 
Salesianos.

Para a análise semiótica desses símbolos interessa-nos entendê-los, enquanto processo resultante de 
uma “imposição” que visa à dominação e o poder dos conquistadores, sendo os religiosos salesianos os agentes 
encarregados desse processo. Em outros dizeres, os religiosos ao introduzirem nas aldeias indígenas imagens 
de santos católicos são os responsáveis em difundir recursos imagéticos que alteraram a concepção de um Ente 
criador da natureza. 

O Estado de Mato Grosso, parte central do Brasil, concentra uma área reconhecida pela diversidade 
cultural, mistura de povos e suas histórias. Área que abriga 38 povos de etnia indígena somando uma população 
de 23 mil pessoas. A Região do Vale do Araguaia está compreendida entre os Estados de Goiás e de Mato Grosso, 
cortada pelo Rio Araguaia, é responsável por abrigar a população indígena distribuindo-a em, aproximadamente, 
104 aldeias. Constituindo-se, portanto, como importante polo para desenvolvimento de estudos e pesquisas, 
especialmente, antropológicas e de comunicação e linguagem, que é o foco desta pesquisa.
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O povo Xavante vivia em Goiás, onde hoje é o Estado do Tocantins, no século XVII, para fugir do contato 
com os não índios os Xavantes migraram para a região do Vale do Araguaia, fixando-se nas redondezas do Rio das 
Mortes. Em 1981, dividiram-se em seis reservas: São Marcos, Sangradouro, Parambure, Couto Magalhães, Areões 
e Rio das Mortes. Esta última constitui-se objeto deste estudo, especificamente, a Aldeia Cachoeira, no município 
de Nova Nazaré.

As sociedades indígenas, no decorrer do tempo, com o desenvolvimento da região do Médio Araguaia 
se aculturaram e recriaram-se em novas sínteses culturais. Um exemplo disso é a “releitura” de imagens santas 
assemelhadas às figuras indígenas, conforme se observa nas imagens contidas neste trabalho. As imagens sacras 
possuem as mesmas afeições e características próprias da etnia: cor de pele, corte de cabelo, adornos entre outras 
características e são utilizadas para introduzir um diálogo com os Xavantes, trazendo a religião do não índio para 
a sua realidade. Dessa forma, pode-se comprovar a existência de uma relação de dominação, imposição e poder da 
Igreja sobre a cultura indígena Xavante originando o hibridismo cultural e a construção de uma nova identidade 
para este povo.

Esta aculturação entre o índio e o não índio serviu para suportar os impactos de uma nova realidade. 
Contudo, o indígena continua sendo índio com valores, diferenciações, e com graus diversos de inclusão e interação 
com a sociedade. 

Nesse sentido, faz-se necessário chamar atenção deste estudo para as alterações das práticas de comunicação 
com os índios Xavantes, por meio da interação da linguagem/imagem. Buscando tecer reflexões a respeito dos 
discursos, considerando relação entre a teoria da semiótica de Roland Barthes (1969, 1984, 1989) e as teorias de 
análise do discurso (linguagem visual). Dessa forma, procura-se compreender de que forma os recursos imagéticos, 
introduzidos pela Igreja Católica, são responsáveis por alterar a cultura Xavante mediante as forças discursivas que 
auxiliam os processos de aculturação nessa etnia, originando uma cultura religiosa híbrida.

REFLEXÕES SOBRE CULTURA XAVANTE 

Para muitos a ideia de índio, ainda, é aquela reproduzida nos livros escolares, como pessoas de hábitos pouco 
civilizados que vivem em meio a matas com hábitos, crenças e cultura próprias. Isso vem ilustrar o pensamento de 
Boffi (2005), o qual afirma que “o conceito de índio surge, em nossa mente, pelo ambiente onde fomos criados 
pelos nossos interesses pessoais e pelos preconceitos que circulam e que são aceitos passivamente.” Diante disso, 
é relevante questionar: Quem é o índio? Como o índio é considerado?

“Atualmente entende-se por índio todo o indivíduo que se identifica como diferente da sociedade nacional 
e que é, por sua vez, considerado indígena pela população brasileira com a qual tem contato”. (BARSA, 2002). 
Após essa conceituação generalizada, pode-se entender e considerar o índio sob varias óticas, por exemplo, para 
os fazendeiros e interessados nas terras da reserva, o indígena é um obstáculo ao desenvolvimento econômico de 
extensas regiões. 

Para muitos da população em geral, ele é preguiçoso, coitado e até perigoso, devendo ser ajudado a se 
socializar e a desenvolver-se como cidadão. Para o próprio índio, ele é tido como o verdadeiro homem, centro do 
seu universo - a aldeia. “Sua cultura é o padrão com que todas as outras devem defrontar” (BOFFI, 2005, p. 13). 
Em observância ao dito, faz-se necessário considerar neste trabalho o índio da etnia xavante, como elemento de 
aculturação por meio da religião católica introduzida pelos missionários salesianos, que os tornaram símbolo da 
relação conflituosa entre dominante e dominado.
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Estando, nós, conscientes da multiplicidade da aculturação indígena introduzida pelos jesuítas desde quando 
aqui aportaram aos dias de hoje, por meio da catequese - instrução sistemática e oral da doutrina cristã - da cultura 
não índia, de valores e costumes passados genealogicamente aos grupos indígenas remetendo, especificamente, à 
Região do Vale do Araguaia. 

Os salesianos foram os grandes responsáveis pela nova “visão” dos Xavantes perante a sociedade, uma 
mudança comportamental de ambos os lados. Os missionários da ordem Dom Bosco, por meio das intituladas 
“Missões”, sob o jargão: evangelizar educando e educar evangelizando, realizaram trabalhos de educação e 
catequização, impondo conceitos dogmáticos culturais dominantes, aculturando elementos indígenas e remoldando 
sua identidade cultural.

A identidade cultural de um povo não está só presente nos elementos simbólicos de sua cultura como 
pinturas corporais, ritos, mitos e cerimônias, mas também na forma que se comunica com outras culturas. Para 
tanto, ela está sujeita a outras relações, sejam com os brancos ou não brancos, respeitando a hierarquia cultural do 
grupo, mas também a autonomia de cada indivíduo.

(...) a cultura no interior de uma realidade humana é sempre dinâmica, não é fechada ou crista-
lizada como patrimônio de raízes fixas e permanentes. A cultura possui fronteiras móveis e em 
constante expansão. Tampouco é conjugada no singular já que é plural, marcada por intensas 
trocas e muitas contradições nas relações entre grupos culturais diversos, e mesmo no interior de 
um mesmo grupo. (GUSMÃO, 2003, p 91, citando MELCHIOR 2007, p 5)

Aplicando o dito na identidade cultural xavante, ela também está em constante construção, constituindo-se 
em um objeto plástico, moldável, à medida que se relaciona com grupos contraditórios. 

As trocas de relações entre diferentes grupos culturais são provocadas por agentes divididos em dois 
grupos: agentes indiretos, compostos pela mídia e seus representantes formadores de opinião, e os agentes diretos, 
pessoas que têm contato direto com o grupo, como a comunidade escolar, os órgãos públicos, os constantes 
frequentadores das aldeias como os padres.

Segundo Lopes da Silva (1998), a história dos Xavantes deixa evidente a enorme capacidade desses indígenas 
em responder a fatores externos, realizando rearranjos que visem preservar sua sociedade. E com isso temos que 
a identidade cultural de um grupo é algo puro e intocável; nota-se, então, dentro e fora da comunidade indígena, à 
valorização dos processos culturais como os ritos de passagem, cerimônias espirituais, danças, símbolos, crenças, 
ensinamentos dos mais velhos aos mais jovens, entre outros, estabelecendo uma socialização com a comunidade, 
para que essas relações culturais continuem em voga na aldeia. 

Para o povo Xavante os rituais constituem-se um elemento-chave para a preservação de sua identidade 
e também uma forma de promover a comunicação e o entendimento entre os integrantes do grupo, manter as 
tradições, exercer a criatividade, a crença nos mitos e nos seus ancestrais.

Todos os rituais presentes na cultura Xavante como as danças, as pinturas corporais, os ritos de passagem, 
as crenças, entre outros, são transmitidos por meio dos signos e símbolos.

Os ritos de passagem marcam cada momento importante de nossa vida: acompanham o nasci-
mento, a puberdade, o casamento, as cerimônias de cura, a caça, o plantio. Eles permitem o con-
tato com o mundo espiritual, transformam o corpo e a alma, preparam para a vida (MELCHIOR, 
2007, p. 10 citando SIRIDIWÊ, 2006)

Os ritos de passagem marcam estágios culturais em que hábitos, fases e responsabilidades são transmitidos 
aos indivíduos da sociedade Xavante. São de fundamental importância para a cultura, permitindo ao grupo 
vivenciar experiências coletivamente.
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Em outros dizeres, os ritos pertencem à crença natural e intrínseca de cada e todo povo. Com eles existe a 
ideia da criação do mundo, e a esta damos o nome de Cosmogonia, estudo que versa sobre a “origem ou formação 
do universo, sua constituição, ordem e estrutura no campo científico, religioso ou mitológico” (SILVA, 1992. p. 
11). Alguns encontram explicação na Gênese Bíblica e Judaica, outros na ciência, na história do Hinduísmo e até 
em fábulas, mas o fato é que nas culturas autóctones, assim como na ocidental, isso não está ausente. Mesmo 
sendo os índios povos de crenças sem dogmas, a maioria possui estrutura social formada e regida por mitos, que 
são “narrativas orais, que contêm verdades consideradas fundamentais para um povo que vão orientar a conduta 
pessoal e comunitária”. (SILVA, 1995.p.6). Portanto essas narrativas constituem-se a base consuetudinária, social 
e moral dos não brancos, como infere também:

Os mitos falam sobre a vida social e o modo como ela é organizada e concebida em uma deter-
minada sociedade. Não a espelham, simplesmente: problematizam-na, tornam-na objeto de ques-
tionamento e incitam a reflexão sobre as razões da ordem social. Podem e, de fato, muitas vezes o 
fazem – terminar por reafirmá-la. (SILVA, 1995, citando LÉVI-STRAUSS, 1976)

Na cultura Xavante o mito é uma forma de preservação da memória cultural, pautada em tradições orais, 
sem códigos escritos, mutáveis. Apenas objeto de contexto sociocultural, articulados e expressos com valores 
próprios a cada sociedade e a cada cultura.

Os índios possuem uma enorme diversidade linguística e, tradicionalmente, são povos de línguas ágrafas, 
o que torna recente o desenvolvimento da escrita para esta sociedade. Assim, mesmo com o advento das novas 
tecnologias e da escrita, o povo Xavante preserva sua língua materna pela oralidade, o que é importante para manter 
sua própria identidade, a qual está diretamente associada às crenças, a religião, a educação, os costumes e rituais. 
Isto mostra que os Xavantes são uma sociedade bem articulada cultural e politicamente, altamente comunicativa, 
o que facilita a convivência harmônica entre as várias aldeias “(...) ensinamento oral da tradição que é a forma 
original da educação nativa, que consiste em deixar o espírito fluir e se manifestar através da fala aquilo que foi 
passado pelo pai, pelo avô, pelo tataravô” (JECUPÉ, 1998.p.26).

Com os adventos tecnológicos, o espaço geográfico da tribo Xavante sofreu uma hibridização em elementos 
característicos de sua identidade cultural que se encontra presente no cotidiano da aldeia entre os índios Xavante 
na região do Vale do Araguaia.

O hibrido é aquilo que participa de dois ou mais conjuntos, gêneros ou estilos. Considera-se hi-
brida a composição de dois elementos diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro 
elemento que pode ter as características dos dois primeiros reforçadas ou reduzidas. (BERND, 
1995, p.76)

A partir deste conceito de Bernd (1995), entende-se que um elemento híbrido é formado pela junção 
de características ou funções diversas de um elemento, e dessa forma obtém um novo conceito ou elemento. 
Observamos tal conceito presente na aldeia em questão, do contato dos índios com os missionários salesianos. 
Houve uma hibridização dos ritos praticados pelos autóctones e os ritos que foram impostos pelos padres da 
Congregação Salesiana Dom Bosco. Quando (MELCHIOR, 2007:5, cita, CANCLINI, 2006, p.6) afirma que a 
“hibridação surge da criatividade individual e coletiva”, assim, esses ritos manifestam-se a partir desta relação, 
ou seja, os ritos xavantes ao entrarem em contato com a abordagem religiosa, neste caso de forma impositiva - 
exercendo poder sobre o individual e o coletivo - originou o terceiro elemento, hibridizado.

Em termos da representação do colonizado, qualquer imagem – seja ela feita pelo colonizado 
ou pelo colonizador – é híbrida, isto é, conterá traços de outros discursos à sua volta num jogo 
de diferenças e referências que impossibilita a avaliação pura e simples de uma representação 
como sendo mais autêntica ou mais complexa do que outra. (MELCHIOR, 2007, p.08, citando 
BHABHA, 1998)
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Desse modo, as relações ritualísticas Xavantes pós-colonização são híbridas por se tratarem de manifestações 
que transitam entre duas culturas (índio e não índio), formando e transformando a identidade cultural deste povo 
autóctone. 

Nesse sentido, quando se considera o índio elemento aculturado pelo histórico do contato do não índio em 
seu nicho social, desde a colonização do Brasil até os dias atuais. Constata-se que a identidade cultural dos Xavantes 
está em constante construção e recriação, principalmente, por meio dos componentes passivos de hibridização.

Diante do exposto, vale ressaltar que o índio ao ser considerado elemento de aculturação por hibridismo, 
sofre influências externas que recriam e moldam novas identidades culturais Xavantes. Assim, seus ritos, crenças, 
religião, valores, estão em constantes alterações, desde a colonização até os dias atuais. Considerando a pesquisa 
realizada, observa-se que o maior responsável pelas alterações na cultura Xavante é o catolicismo, principalmente 
por se tratar de instituição com fortes dogmas e poder de crença.

COMUNICAÇÃO PELA IMAGEM: IDIOSSINCRASIA E OS FUNDAMENTOS SEMIÓTICOS 

Apesar de passados mais de 500 anos de atividades de evangelização, as intenções religiosas da Igreja 
Católica não sofreram muitas alterações. O seu principal objetivo ainda é levar às sociedades autóctones a crença 
em num Deus, mantendo a hegemonia e o poder sobre esses povos. O que sofreu alteração foi a forma em que os 
indígenas são evangelizados, hoje, por meio de imagens contextualizadas, ou seja, as imagens sacras possuem as 
mesmas características marcantes dos indígenas fazendo com que a etnia se identifique. Assim é feita a transposição 
ideológica ao povo indígena, por meio da assossiaçãode ideias, imagens que transferem sentidos, de forma que os 
Xavantes passam a aceitar esses novos dogmas vendo nas imagens as representações de suas vidas.

A imagem é fonte de informação imediata e interpretativa e constitui-se num importante elemento de 
produção de sentido para a comunicação contemporânea. Em virtude disso, faz-se necessário compreender o 
processo de utilização dos recursos imagéticos como forma de persuadir, manipular o receptor.

As teorias de Barthes não fogem à regra sobre transmissão de mensagens, a qual para ser efetiva necessita 
da relação entre emissor - canal - receptor. Nesse sentido, podemos nomear o emissor como os missionários 
salesianos, o canal são os elementos imagéticos que representam os conceitos dogmáticos católicos e o receptor 
são os índios Xavantes.

Por vezes, o uso da imagem substitui as palavras, mas não deixa de transmitir uma mensagem ao receptor. 
Este possui papel fundamental no processo de comunicação, pois cabe a ele aceitar ou rejeitar a ideia ou proposta 
que o emissor da imagem intenciona passar.

Nas imagens fotográficas religiosas, capturadas na aldeia Xavante, estão repletas de simbolismos, e em 
especial, a relação icônica existente entre os conceitos religiosos católicos e a identidade cultural indígena. De fato, 
a imagem é um ícone – representação gráfica de um objeto, conceito ou ação - da crença “branca”, pois além de ser 
um fator externo e imposto culturalmente aos indígenas, ela cria uma interação com seu interpretante - receptor - a 
medida que é compreendido. 

Barthes (1989), ao observar a evolução da comunicação, evidencia a força da mensagem linguística presente 
em todas as imagens. O vínculo interpretativo está por toda parte em todas as culturas, representados por imagens, 
títulos, legendas e códigos. Para o autor, hoje, “somos ainda e mais do que nunca uma civilização da escrita, porque 
a escrita e a fala são sempre termos plenos da estrutura informativa” (BARTHES, 1989, p. 31). Ou seja, podemos 
interpretar tal assertiva como o dito de que mesmo com os adventos da imagem, a civilização ainda prima pela 
escrita e oralidade (língua e fala) para instituir seus códigos. 
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Paralelamente a isso, trazemos este conceito para o presente trabalho e postulamos a língua como imagem, 
haja vista o que não podemos deixar de considerar a importância do signo linguístico e o icônico imagético, o qual 
cria os efeitos de interpretação. O código e a fala são elementos que, na maior parte dos casos, sintagmaticamente 
complementam uma imagem, pois trabalham de forma conjunta na transmissão de uma mensagem. Exemplificando 
o aqui observado, temos as imagens religiosas católicas presentes na aldeia Xavante, elas não fazem parte da 
cultura nativa dos índios, foram introduzidas para ilustrar os dogmas da igreja, com a finalidade de propiciar maior 
interação e entendimento com os receptores da evangelização, os índios Xavantes, e consequentemente a aceitação 
desta nova crença.

Em se tratando no nosso objeto de análise, as fotografias das imagens religiosas, Barthes (1984, p. 14) 
destaca que, “a mensagem fotográfica é uma mensagem contínua”, ou seja, a imagem fotográfica apresenta 
um regulamento: é uma mensagem sem interrupções, pois não é representada por códigos escritos e mutáveis. 
São, precisamente, reproduções semelhantes da realidade, de um conceito ou ideia: desenhos, pintura, cinema e 
teatro. Cada uma dessas mensagens possui uma representação complementar classificada por Barthes como duas 
mensagens: uma denotada e outra conotada. A respeito disso, o autor esclarece:

Trata-se, então, de um sentido cujo significante é um certo “tratamento” da imagem sob a ação 
do criador, e cujo significado, quer estético, quer ideológico, remete para uma certa cultura da so-
ciedade que recebe a mensagem. Em suma, todas estas “artes” imitativas comportam duas men-
sagens: uma denotada, que é o próprio analogon, e uma mensagem conotada que é o modo como 
a sociedade dá a ler, em certa medida, o que pensa dela. Esta dualidade das mensagens é evidente 
em todas as reproduções que não são fotográficas (BARTHES, 1984, p. 15)

Compreende-se então que toda imagem é portadora de uma dupla mensagem visual (denotação e 
conotação), composta de variados tipos de signos. Desse modo, devemos considerá-la como um discurso, ou no 
mínimo, parte dele e, portanto, uma ferramenta de comunicação. Em face do exposto, podemos fazer um paralelo 
entre tal conceito e a imagem do Menino Jesus no colo de Maria Auxiliadora, como ela foi adaptada à cultura 
religiosa dos Xavantes: 

Figura1 - Maria Auxiliadora e o Menino Jesus Xavante

Fonte: (LELLIS, 2011).

Em termos de análise denotativa temos a imagem como sendo a reprodução de uma pintura que retrata uma 
mulher adulta e uma criança em idade de aleitamento materno. Os personagens da pintura possuem pele morena, 
mas com certa palidez, a partir disso é possível compreender que a cor não é causa do sol ou da luminosidade, 

 



28 29

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

devido à uniformidade do tom com que a figura foi retratada, trazendo vivacidade à representação do real. Os 
cabelos negros e lisos em tamanhos simétricos, os dela na altura dos ombros e os da criança curtos em formato 
oval, é um dos únicos traços da identidade Xavante que permanece inalterado. Os olhos de ambos são pretos e a 
mulher aparenta estar olhando para frente, acredita-se que para o interpretante da imagem, o olhar da figura, na 
imagem, permite ter a percepção de ternura e pureza, já a criança, tem seu olhar vago em direção ao lado esquerdo 
de quem os observa. 

Além disso, as imagens possuem as seguintes características físicas: sobrancelhas são retas, nariz com a base 
larga, bochechas ressaltadas e lábios bem delineados, sendo que a mulher parece estar com um suave sorriso, esses 
traços, presentes na imagem, deixam as feições de ambos com aspecto forte, marcante que contrastam de forma 
equilibrada com o olhar e o sorriso. Percebe-se também que a mulher não deve ser alta e de corpo esquio, pois 
notamos que seu pescoço é curto e grosso e os ombros são largos, os braços e mãos grandes, dedos cumpridos e 
igualmente grossos, peculiares às pessoas fortes e robustas. 

A partir da exposição dos elementos sígnicos da imagem usados em seu sentido real, partiremos para a 
análise da imagem, focando em seu sentido conotativo. Esta imagem representa dois símbolos do catolicismo: 
Nossa Senhora Auxiliadora e o menino Jesus. É uma releitura da obra do Pintor italiano Tommaso Lorenzone, 
datada de 1870, pertencente ao Santuário de Maria Auxiliadora na Basílica de mesmo nome, na cidade de Turim, 
na Itália. A Igreja foi idealizada pelo Padre Dom Bosco, fundador da Ordem dos Missionários Salesianos.

Vale ressaltar que os missionários são parte integrante desta pesquisa, visto como agentes persuasivos que 
acultura outros agentes por meio de uma ideologia dogmática imposta. A foto é um signo, pois de acordo com 
Barthes (1984), é significante e significado do catolicismo e do culto às imagens, por meio do qual, transmite uma 
mensagem psíquica que pode ser de crença numa entidade espiritual, e até mesmo, como característica conotativa 
a um lugar ou pessoa. Um leigo, com o mínimo de noção religiosa, ao interpretar tal imagem pode pensar que 
se trata, apenas, de uma representação por semelhança de Nossa Senhora, mas ao analisar de maneira crítica e 
sob a luz do conhecimento científico, concluímos que essa figura não deve ser compreendida apenas por esta 
leitura rasa. 

Entende-se que a imagem acima é fruto de uma ideologia, preconizada e sintetizada pela igreja, em especial, 
pelos salesianos, que possuem forte devoção por Nossa Senhora, pois, acreditam que Ela é a Mãe de Deus. Além 
disso, Pe. Cândido3 esclarece que, “Ele a chamava mãe e sustentadora, que socorria a Congregação Salesiana, 
especialmente toda vez que precisava de auxílio para atender as necessidades, materiais e espirituais, dos meninos 
pobres e abandonados”. Desde que a Igreja Católica, por meio do Papa Pio VII, a consagrou como Nossa Senhora 
Auxiliadora dos Cristãos, que é comum a presença desta imagem em casas e residências católicas, pois ela é 
instituída como “Protetora do Lar”.

 Há de se pensar também no sentido conotativo que tal imagem passa ao se encontrar inserida num 
ambiente diverso, culturalmente e religiosamente, ao de sua origem. Isto é, ela não faz parte da cultura indígena, 
mas está ali inserida, convivendo com os hábitos e valores diversos pregados pelo catolicismo e, no entanto, apesar 
de toda contradição cultural e religiosa presente, está cumprindo o seu papel inicial: transmitir um significado e um 
significante, uma mensagem, que é uma representação.

O posicionamento dos símbolos transmitem mensagens, Nossa Senhora com o menino nos braços 
é uma denotação – representação do real - e sua interpretação, compreensão, leitura individual, é tida como 
conotação, ou interpretação. Os índios naturalmente não cultuam santos, mas neste caso para haver uma aceitação 
ou referenciação por parte deles é necessária que haja uma interação, uma identificação é o que chamamos de 
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leitura idiossincrática. A imagem possui feições indígenas como, por exemplo, cor da pele morena, cabelos lisos e 
pretos, nariz largo, mãos grandes, olhos pequenos, mas está representada com adornos e vestimentas, bem como, 
a postura de uma famosa pintura de Tommaso Lorenzone, fatores que “colorem” a semelhança para a associação 
vir a mente. 

A pesar de na cultura indígena Xavante não haver o costume de usar vestes a mulher aqui representada 
como Maria Auxiliadora, usa uma roupa na cor vermelha.  Essa cor é muito utilizada pelos iconográficos nos 
mantos e túnicas de Cristo e dos mártires e santos. Simboliza o sangue do sacrifício, bem como, o amor.  Para os 
católicos, o amor é a causa principal do sacrifício, integrado ao desenvolvimento espiritual. O vermelho é uma 
cor distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena, chama atenção por ser uma cor 
considerada positiva e que, em termos semióticos, nos remete a feminilidade e nobreza. 

Sobre a roupa está um manto na cor azul, essa cor está presente em todas as culturas antigas, pois associava 
o azul à divindade. O manto, por si só, é símbolo de nobreza, usado por reis e rainhas, a cor simboliza o céu, o ar, 
a vida, verdade, fidelidade, confiança, inteligência, transmite sensação de calma, serenidade. Dessa forma, nota-
se que o manto também é um ícone e, denotativamente, vem caracterizar a figura para representá-la como uma 
rainha.

O manto está preso por uma estrela de oito pontas em cor amarelo dourado, que na iconografia bizantina4, 
representa a luz divina, a proximidade com Deus. O tom pode também significar o Símbolo da luz, da pureza, 
felicidade, colheita, hospitalidade, sabedoria. A estrela é considerada um símbolo do destino, da verdade, do 
espírito e da esperança. Oito é tradicionalmente o número da regeneração. Daí se tem que o octograma é um 
símbolo de plenitude e regeneração. Por esta razão muitas pias de batismo têm base octogonal ou mesmo a 
própria estrela desenhada nela. Portanto, para os católicos as estrelas são símbolos que fazem parte do imagético 
(da representação), do textual e do oral desta religião; servindo para designarem a importância ou realeza de algo, 
como por exemplo, a Estrela de Belém que surgiu no céu anunciando o nascimento de Jesus Cristo:

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e deu-lhes informações exactas sobre a 
data em que a Estrela lhes havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: “Ide e informai-
-vos cuidadosamente acerca do Menino, e, depois de O encontrardes, vinde comunicar-me para 
que também eu vá adorá-Lo. (BÍBLIA, Mateus 2:7-8)

Em outros dizeres, entendemos que o uso deste elemento, na pintura, vem transmitir a mensagem de que 
a mulher ali representada é uma figura importante, majestosa. Outro elemento a ser analisado é o uso das coroas, 
que de acordo com Freire:

O simbolismo da coroa fica a depender de três fatores principais. Sua colocação no alto da cabeça 
lhe confere um significado supereminente: ela participa não só dos valores da cabeça, acima do 
corpo humano, mas dos valores do que sobrepuja a própria cabeça, um dom vindo de cima; ela 
assinala o caráter transcendente de uma realização qualquer bem-sucedida. Sua forma circular indi-
ca a perfeição e a participação da natureza celeste, de que o círculo é símbolo. Ela une, na pessoa 
do coroado, o que está abaixo dele e o que está acima, mas fixando os limites que, em tudo que 
não é dele, separam o terrestre do celestial, o humano do divino. (FREIRE, 2002, p. 11e 12, cita 
CHEVALIER, 1992. p. 289, grifos do autor) 

Desde a Antiguidade, se atribui valor simbólico e icônico à coroa. De acordo com a matéria de que era 
feita: flores, folhagem, metais e pedras preciosas, e pela sua forma circular, que representa o céu, fazendo, assim, a 
união entre o humano e o espiritual. Para os católicos, a coroa é símbolo de autoridade, pode também representar 
a “coroa da vida”, a eterna recompensa dos fiéis por obediência e bondade. 

Na iconografia da América Central, a coroa é elemento usado, somente, por deuses agrários - aqueles que, 
quando cultuados, a eles são oferecidos alimentos. No Brasil, especificamente na etnia Xavante, faz-se o uso do 
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cocar. Uma espécie de coroa confeccionada em palha e plumagem de pássaros. É símbolo da nobreza e possui o 
significado do ciclo vital (presente, passado e futuro), em suma, a importância do ser; é usado apenas por homens 
e durante rituais, cerimônias religiosas, festas e também fazem referência aos anciãos e chefes da tribo.

Em volta das cabeças há um circulo em amarelo chamado de auréolas, do Latim aureus que significa ouro, 
mas também é chamado de nimbo. Na iconografia cristã é usado para representar as Pessoas Divinas e simboliza a 
elevação espiritual, a eternidade, em sumo é a “luz de Deus”. Portanto, a mulher e a criança com feições indígenas, 
aqui retratadas são tidas como divindades, neste caso específico, são dois símbolos macros do catolicismo, Maria 
Auxiliadora e o Menino Jesus.

A criança está retratada sem vestes, como se estivesse nua. Característica que na cultura indígena é comum, 
este é o fator que mais se aproxima dos costumes e valores dos povos autóctones. Na etnia Xavante as crianças 
não usam nenhum tipo de vestimenta até os seis anos. Os homens antigamente usavam uma espécie de cobertura 
peniana feita de broto de palmeira, e só cobria o órgão sexual. Além do protetor de sexo eles não usavam nenhum 
outro tipo de vestimenta e andavam completamente nus. 

Segundo os escritos de Maybury-Lewis (1984), os Xavantes consideravam falta de decoro um homem 
ser visto sem essa proteção. Entretanto, em virtude do contato com a civilização, os Xavantes, atualmente, usam 
vestimentas iguais as dos “brancos” e, assim, o protetor peniano entrou em desuso.

O uso de roupas é um costume ocidental, e foi imposto aos índios pelos colonizadores, pois lhes causavam 
estranhamento vê-los nus misturados aos estrangeiros. Pode-se interpretar o fato de somente a criança aparecer 
sem vestes como referência à simplicidade e pureza do menino Jesus nascido no estábulo na cidade palestina de 
Belém, parte central da Cisjordânia, onde não havia panos para vesti-lo.

Na imagem é possível constatar a presença de adornos nos pulsos e pescoço das figuras. São acessórios 
que remetem aos usados pelos índios. Os Xavantes usam cordões de fibra vegetal, chamados de dañipsi5, idêntico 
ao que está representado no pulso do braço direito da mulher. O indivíduo decora seu corpo segundo o rito e 
também o grupo social a que pertence. 

A ornamentação do Xavante é que o diferencia e/ou identifica sua posição social na tribo em relação aos 
demais. Temos de considerar os adornos móveis uma linguagem visual que funciona como marca de identificação 
étnica, refletindo a maneira pela qual o indivíduo se socializa como membro de uma comunidade. 

Müller (1976) pontua que o uso desses “enfeites” marcam as áreas a ser cobertas pela pintura corporal. O 
que se pode concluir é que, segundo as práticas católicas, os santos cultuados não são representados com adornos 
“primitivos”, este é mais um fator que comprova a aculturação por hibridismo e consequentemente a imposição 
de ideologias, por meio da conotação barthesiana.

Diante do exposto, compreendemos que as roupas, a coroa, os adornos e a auréola representam uma 
tentativa de identificação com a divindade e, por conseguinte, uma excepcional tomada de poder. A identidade 
cultural Xavante compreende um conjunto de valores que se intercomunicam, formando uma rede contínua de 
signos e símbolos transmitidos por meio das tradições, do artesanato, dos rituais, as crenças e os mitos, os ritos de 
passagem, enfim, toda a produção de uma determinada sociedade que as diferencia das demais.

Entendemos, portanto que a imagem possui umsentido conotativo além de estarrepleta de simbologia 
indígena por hibridação, contribuindo, assim para a aculturação religiosa na Aldeia Xavante Cachoeira. Ela não 
está colocada na aldeia apenas para anunciar a presença da Igreja Católica e seus sacerdotes, há um discurso 
ideológico implicito ali – Maria Auxiliadora, mãe de Jesus, no Catolicismo, representa o elo de amor e cuidado 
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com e de igual forma, pretendem passar essa representação e valor aos índios, sendo eles também filhos terrenos 
que necessitam de amr, zelo e compaixão. Nesse sentido, o ícone católico é colocado na aldeia tal qual a imagem 
e semelhança dos indígenas, passando a inserir tal discursso em culturas autóctones, tendo os elementos do credo 
do “não-índio” as se sobrepôr aos dos indígenas.

E assim é feita a transposição ideológica ao povo indígena, por meio da assossiaçãode ideias, imagens em 
que se transferem sentidos, de forma que os Xavantes passam a aceitar esses novos dogmas vendo nas imagens 
as representações de suas vidas.

Denotativamente, podemos analisar a imagem como a representação real da aculturação indígena por 
hibridismo nos ritos dos povos A’uwe Xavantes. Observamos a forma como eles aceitam a introdução de novos 
elementos dogmáticos religiosos católicos por imposição e os aplicam ao seu cotidiano e em especial aos seus ritos. 
Essa reflexão nos permite descrever de forma breve e sucinta os processos de aculturação por hibridismo levando 
em consideração as teorias de Barthes, como também a importância da cultura para os Xavantes.

Figura 2 - Xavantes e o culto ao Deus do não índio

Fonte: (LELLIS, 2011)

A imagem acima também é uma releitura de dogmas católicos instituídos aos xavantes por mio de 
representação. Denotativamente, vemos que a figura é uma pintura e retrata a mata em terceiro plano, as casas em 
palha ou ocas, o índio pinturas corporais e outros três sentados ao chão em segundo plano e os índios de costas e 
ao alto em primeiro plano. Na imagem ocorre a representação real da arquitetura e dos costumes Xavantes, a aldeia 
segue uma sistemática peculiar. A mata é típica do cerrado e região do Mato Grosso, onde a ocorrência de área 
com coqueiros é grande, os quais se destacam em meio às árvores de estatura baixa. As casas são construídas em 
madeira e palha de buriti, no pátio cerimonial denominado warã 6, e curiosamente dispostas em forma de ferradura 
de com as fachadas voltadas para a nascente d’água, os Xavantes é um povo com organização social sistemática e 
com forte crença nas forças invisíveis.

Observamos que de fato ocorre uma reunião no warã da aldeia, para celebrar, adorar, orar a Deus, ali 
representado pelo índio “flutuante” envolto a uma faixa amarela que representa a auréola ou luz divina, a qual 
transmite a mensagem de que Aquele é Deus recebendo as orações do povo Xavante. Os índios estão usando tapa 
sexos e adornos típicos como colar e pulseiras feitos em palha de buriti e pena de aves; apenas um índio usa o 
corpo pintado e o cocar o que pode indicar que aquele é um líder na aldeia, um cacique ou pajé - líder espiritual. 
Todos eles são representados em posição de adoração, como olhando para o céu, como se estivessem fazendo 
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orações, outro elemento característico da cultura religiosa branca, pois segundo os índios Xavantes, suas formas 
de cultuar são por meio de jogos, disputas, cantos e danças.

O povo Xavante é politeísta, não acredita em um Deus onipotente, onipresente e onisciente, tal como lhe 
foi repassado pelos padres salesianos. A representação de um Deus com todos esses poderes, conotativamente, 
contradiz os preceitos Xavantes transmitidos pelos Ihire 7. Por meio dos ritos são cultuados os espíritos bons, 
protetores para, assim, afastar as ações dos maus. Desse modo, os missionários salesianos, com as pinturas, vem 
introduzir à religião Xavante novos conceitos acerca de crença. A existência de um só Deus, que tudo pode, 
protege e faz pelos seus semelhantes. Para ilustrar o discurso a imagem é importante no sentido da complementar 
a ideia e convencer o receptor, a cerca dos símbolos católicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sociedades indígenas, no decorrer do tempo, com o desenvolvimento da região do Médio Araguaia 
se aculturaram e recriaram-se em novas sínteses culturais. Um exemplo disso é a “releitura” de imagens santas 
assemelhadas às figuras indígenas, conforme se observa nas imagens contidas neste trabalho. As imagens sacras 
possuem as mesmas afeições e características próprias da etnia: cor de pele, corte de cabelo, adornos entre outras 
características e são utilizadas para introduzir um diálogo com os Xavantes, trazendo a religião “branca” para a 
sua realidade. Dessa forma, pode-se comprovar a existência de uma relação de dominação, imposição e poder da 
Igreja sobre a cultura indígena Xavante, originando o hibridismo cultural e a construção de uma nova identidade 
para este povo.

A Igreja Católica instituiu, junto aos Xavantes, a ideia de um Deus onipotente, onipresente, que é 
autossuficiente a todos que acreditam nele e somos todos feitos “à sua imagem e semelhança”. É por esse discurso 
que iniciam as representações e releituras de trechos bíblicos e imagens sacras, com o intuito de causar, ao povo 
autóctone, o abandono a certas tradições, crenças e rituais religiosos, na visão da Igreja Católica erradas, contrárias 
às vontades de Deus.

Vivemos em uma sociedade, predominantemente, visual e a comunicação contemporânea transfere para 
o imagético o dever de ensinar de forma informativo-persuasiva, não se preocupando com as crenças, valores 
próprios reais ou as consequências que aquela imagem pode trazer. Assim, as imagens podem representar algo que 
existe na realidade ou que nunca tiveram significado, pois a sua interpretação na realidade é sempre modificada 
pelo criador, pela técnica e pelo observador, dependendo das convicções de quem a interpreta.

A análise iconológica, tendendo a desmantelar os sistemas ocultos de persuasão e de manipulação ideológica, 
leva a teoria da imagem a constituir-se num instrumento de crítica da sociedade global e de conhecimento lúdico, 
rigoroso e reflexivo dos grandes conflitos que ocorrem. 

Assim, após a análise imagética com base na teoria de denotação, conotação e sintagma de Barthes, 
constatamos que os Xavantes vêm buscando adaptar-se às novas situações e práticas culturais, especialmente, 
religiosas introduzidas pelos salesianos utilizam as imagens para representar uma ideologia. Dessa forma, envolvem 
a sociedade autóctone atribuindo-lhe elementos para o processo de aculturação por hibridização, permitindo, 
assim, que os xavantes percebam ou assimilem os dogmas católicos por semelhança ou identificação.

NOTAS

1A observação/participante do cotidiano dos Xavantes se deu por meio de visitas, entrevistas e contato expressivos, 
iniciados no ano de 2010 e que prosseguem até os dias de hoje. 
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2 Trabalho apresentado no XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro Oeste - XIX Prêmio 
Expocom 2012 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação.

3 José Cândido da Silva é Padre Salesiano da Ordem Dom Bosco, trabalhou com evangelização dos índios Bororos 
e Xavantes na Aldeia de Sangradouro.

4 É a forma de arte que se tem usado no Cristianismo desde a antiguidade e que se conservou até hoje na Igreja 
Ortodoxa, como expressão de sua fé.

5 Um tipo de cordão tecido com fios de palha de buriti ou embira, amarrado em várias voltas, com um nó central.

6 é uma área descampada no centro da aldeia formada de terra de chão batido onde os índios se reúnem para 
realizar seus ritos e demais atividades sociais da aldeia.

7 Denominação usada para designar os homens mais velhos da aldeia. Os anciãos são tidos como os mais sábios 
encarregados de passar as tradições e valores aos mais jovens.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar a partir de uma revisão bibliográfica os fatores que contribuíram 
para a ocorrência da chamada guerra punk, decorrente da pluralidade identitária manifestada 
entre os punks paulistas, na primeira metade década de 1980. Além disso, busca-se expor 
como esse incidente indiretamente contribuiu para que, especialmente, a partir da segunda 
metade daquela década, fosse comum o empreendimento visando estabelecer coerência 
identitária entre os punks da região.
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ABSTRACT
This article aims to present from a bibliographic review the factors that contributed to the 
occurrence of  the so-called punk war, due to the plurality of  identity manifested among 
the punks of  São Paulo in the first half  of  the 1980s. In addition, we seek to expose how 
this incidents indirectly contributed to the fact that, especially from the second half  of  that 
decade onwards, it was a common endeavor to establish identity coherence among punks in 
the region.
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INTRODUÇÃO

Etimologicamente a palavra punk indica algo “podre”, “sujo” ou “sem valor”, e seu uso na língua inglesa era 
empregado desde, pelo menos, o início do século XVII nas peças de William Shakespeare1. Contudo, seu 

emprego só se tornou recorrente após a exibição do filme “Juventude Transviada”, em 1955, que apresenta Jim 
Stark (James Dean) personagem principal, que chama de forma depreciativa seus inimigos de punks, “os sem valor”. 
Já no início da década de 1960, esta palavra passa a ser associada a uma articulação artística nos Estados Unidos da 
América, que até então era conhecida como minimal, por propor a utilização do mínimo de arte para obter o seu 
máximo, em meio a este “movimento” se propôs, dentre outras coisas, um retorno da sonoridade do rock n’ roll da 
década de 1950, simples e acessível a todos, em detrimento a forma comercial que o gênero vinha tomando. 

Ao longo dos anos 1960 a palavra punk substituiria o termo minimal para expressar essa articulação em prol 
do retorno às “origens” do rock n’ roll. Como ressaltaram Legs McNeil e Gillian McCain (MCNEIL; MCCAIN, 
2010), esta primeira fase do punk se constituiu, basicamente, como um fenômeno de agregação de bandas, no qual a 
palavra punk era apenas “o fio que conectava tudo que [se] gostava – bebedeira, antipatia, esperteza sem pretensão, 
absurdo, diversão e coisas de apelo sombrio” (MCNEIL; MCCAIN, 2010, p. 266). Portanto, nesse primeiro 
momento, a palavra punk não evocava uma articulação necessariamente pautada na contestação social, o que só 
ocorreu quando, a partir de 1975, os “referenciais punks” foram reconfigurados na Inglaterra, pelo intermédio 
inusitadamente de um empresário2, havido por lucro, que após ter visitado Nova York, visualiza a possibilidade 
de inserir a “moda” punk em seu sex-shop em Londres. Para divulgar seus produtos, financiou o surgimento da 
primeira banda do gênero no país, Sex Pistols, formada por jovens suburbanos, que, por sua vez, enfrentavam 
uma severa crise de desemprego3. Assim, a partir da confluência entre a excentricidade, que já estava presente 
nos referenciais importados do punk estadunidense, e o ambiente desanimador, vivido por significativa parcela 
da juventude, fundaram-se as bases do fenômeno punk na Inglaterra, que, especialmente, através de músicas com 
forte crítica social, conseguiu ganhar imensa projeção no país, ao ponto de disseminar esse “modelo” identitário 
para outros países.

No Brasil, ainda no final dos anos 1970, já existia, em especial, na cidade de São Paulo, sujeitos que se 
identificavam com os referenciais difundidos pelos punks ingleses. Conforme, o Antônio Bivar (BIVAR, 1982), 
essa rápida aceitação do punk pelos brasileiros refletia pouca representatividade que a MPB e as músicas de 
discotecas tinham para alguns jovens, em especial, os suburbanos. Ao passo que, mesmo o punk4 sendo um 
fenômeno importado, possibilitou a expressão de seus valores de classe popular (BIVAR, 1982, p. 06), em função 
de se pautar no ideal “faça você mesmo”, que, por sua vez, contribuiu para quebrar a barreira que existia entre 
“produtores” e “consumidores”, permitindo que qualquer um pudesse criar suas próprias músicas, favorecendo, 
assim, o surgimento de várias bandas a partir do final daquela década. Nesse contexto, o bairro paulistano da Vila 
Carolina se destacou como principal polo de aparecimento de bandas inspiradas no punk. Ali surgiram bandas 
como Condutores de Cadáver, Inocentes, Restos de Nada e Cólera. 

Como nesse primeiro momento as informações relativas ao punk eram raras, restringiam-se a parcas 
matérias publicadas em jornais e revistas, as lacunas decorrentes dessa falta de informação eram automaticamente 
preenchidas por peculiaridades locais, por sua vez, resultando em diferentes modos de “aderir” a identidade punk. 
Assim, uma das características comuns do punk paulistano à época foi à exacerbação da violência.

Conforme indicou um estudo realizado por Helenrose Pedroso e Heder Souza (PEDROSO; SOUZA. 
1983), que ao estabeleceram uma síntese das aspirações ideológicas dos punks na cidade de São Paulo, no início da 
década de 1980, identificaram que nessa primeira fase: 



38 39

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

Prevaleciam as ideias de que o punk era o sujo, podre, violento, anti-burgues, anti-hippie, anti-mo-
derno, e o visual era o escrachado; a violência era marcante, eram os niilistas, ou melhor, os “sem 
futuro”, assumindo esta postura sem definir exatamente uma ideologia que o explicasse e daí 
coexistiam diferentes atitudes e ideias, onde a identidade estava muito ligada ao visual e às atitudes 
que rompem com os padrões estabelecidos (PEDROSO; SOUZA. 1983, p. 33)

Portanto, nesse contexto, “ser punk” era, para maior parte desses sujeitos, desafiar os elementos da ordem 
estabelecida, mesmo que, para isso fosse necessário estar amparado pelo estigma da violência, em que os distintos 
modos de agressão, seja visual ou física, inseriam-se dentro de uma prerrogativa de enfrentamento ao mundo. 
Dessa forma, complementam os pesquisadores que o punk foi à oportunidade de externar de forma autônoma 
sua ira, contra a “violência, o desemprego, a pobreza, a falta de locais de diversão próprios e [a ausência] de uma 
música própria para jovens rebeldes e pobres, que também estavam insatisfeitos com a complexidade reinante 
do rock” (PEDROSO; SOUZA. 1983 p. 26). Logo, o punk no Brasil, desde sua emergência, foi um aglutinador 
coletivo dos jovens suburbanos, no qual a adesão não estava relacionada à busca por homogeneidade, ao contrário, 
visava-se externar a pluralidade. Sendo que, o punk brasileiro seria caracterizado desde sua “gênese” como um 
fenômeno fundado a partir da potencialidade individual, tornando-se extremamente complexa a construção de 
uma “identidade homogênea”.

Ao refletir acerca desse período inicial do punk em São Paulo, o historiador Antônio Carlos de Oliveira 
pontuou que essa articulação juvenil surgiu na cidade fundamentada, sobretudo, na música, no visual e em seu 
comportamento plural (OLIVEIRA, 2006, p. 83). Por isso, não seria possível:

[...] afirmar que garotos de 14 a 18 anos, quando muito, tinham completamente claras estas ques-
tões políticas, muitos de nós tivemos o nosso primeiro contato com o anarquismo através dos fan-
zines, e do nazismo através da televisão, assim também não se pode dizer que o movimento punk 
é anarquista (o que seria uma imposição, pois esta é antes de mais nada uma decisão individual, e 
que eu saiba os punks nunca realizaram um congresso onde todos os punks estivesse presentes e 
deliberassem pelo anarquismo), nem que os skins da época já fossem todos fascistas, isso é algo 
que vai ficando mais claro com o passar do tempo (OLIVEIRA, 2006, p. 83)

Diante desse cenário que num primeiro momento era fundamentado pela pluralidade, havia uma grande 
margem para que os referenciais punks pudessem ser compreendidos de distintas formas, assim: “[...] o vandalismo, 
a violência, o uso de certos símbolos como a suástica, certos comportamentos considerados bizarros e antissociais 
eram aceitos por grande número de jovens que, desinformados, acreditavam no que a mídia e setores do movimento 
divulgavam” (CAIAFA, 1985. p. 29). 

Janice Caiafa, por sua vez, definiu as concepções identitárias dos punks brasileiros, nesse primeiro momento, 
como sendo um Caos Ideológico, pois: 

[...] não é produto de nenhum equívoco, trata-se de uma estratégia positiva porque por meio dela 
o grupo produz efeitos de interferência, expressa uma atitude e atualiza um estilo de oposição 
(ao “sistema” ou, poderíamos dizer, as instâncias magistrais, de toda forma ao que vigora nas 
situações em que interferem porque produzem desconcerto e impõem uma diferença em geral 
insuportável). Por isso máquina de guerra minoritária, pela atuação positiva de produzir aconteci-
mentos a partir da destruição (CAIAFA, 1985. p. 95) 

Nota-se que a referida pesquisadora procurou enaltecer os aspectos positivos desse caos ideológico, uma 
vez que, todos os elementos que se presentificavam nas práticas dos punks serviam claramente para marcar sua 
posição, bem como combater o status quo, independente do seu lugar de “fabricação”. De modo que foi justamente 
esta amplitude nos modos de conceber e representar o punk que gerou diversos conflitos, por intermédio das gangs 
punks, estas que, por sua vez, possuíam modos peculiares de definir e caracterizar “o que era ser punk”.
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Nessa linha interpretativa, Helenrose Pedroso e Heder Souza pontuaram que o punk brasileiro surgiu 
livremente sem estar ancorado em nenhuma ideologia fundante, contribuindo para que surgissem gangs como 
“uma forma de assegurar uma coesão e uma organização para preservar e legitimar a identidade, provocando uma 
socialização dela e por isso mesmo exigindo uma definição mais explícita da postura punk” (PEDROSO; SOUZA. 
1983 p. 15). 

Assim, as gangs punks se caracterizaram como micro grupos que coexistiam no meio punk de São Paulo e 
do ABC paulista, em especial, na primeira metade da década de 1980. Nesse contexto, cada gang tinha a função de 
legitimar seu repertório identitário, no entanto, havia outras gangs com aspirações idênticas, o que  inevitavelmente 
gerava conflitos. Em um primeiro momento esses embates ocorreram em função das gangs punks terem como:

[...] uma das formas de manifestação [...] a violência [que] passa a ser encarada como prática 
comum, sendo também um mecanismo de reafirmação da identidade punk. Dentro da gang, os 
indivíduos criam caracteres restritos à gang, personalizando-a (como nomes, símbolos e linguagem 
próprios) e isto provoca os confrontos entre as gangs, motivados também pelas atitudes e concep-
ções diversas. Os conflitos que antes se davam entre os indivíduos passam agora a se manifestar 
entre gangs (PEDROSO; SOUZA. 1983 p. 20)

Acerca disso é possível compreender que as gangs buscavam defender suas representações de “o que era 
ser punk” em detrimento de outras, valendo-se primordialmente da violência física. Tal cenário é abandonado 
inicialmente pelos punks da cidade de São Paulo, quando se apercebem que a união lhes fortaleceria, situação que 
conforme Helenrose Pedroso e Heder Souza proporcionou o início de uma segunda fase do punk no município, 
a qual privilegiou a coesão. No entanto, como os punks do ABC paulista não acompanharam a mesma tendência, 
passou a haver um confronto generalizado entre os punks dessas regiões, resultando no que ficou conhecido como 
Guerra Punk, fenômeno explicitado por esses autores da seguinte forma:

[...] o ‘pessoal da city’, preocupado em organizar o movimento, via no ABC, uma postura inconci-
liável com ele pelo seu aspecto violento e por ter uma estrutura baseada em formação de gangs, e 
os punks do ABC se mostravam hostis a certos grupos de São Paulo que se consideravam donos 
do território (pontos de encontro e salões) e repudiavam a presença deles nesses mesmos locais. 
Assim nota-se o esboço de um processo de definição de duas posturas diferenciadas, que vai cul-
minar na guerra entre São Paulo e ABC (PEDROSO; SOUZA. 1983 p. 43)

Como posto pelos pesquisadores, aparentemente o que impedia a “paz” entre os punks de São Paulo e 
ABC, naquele momento, era os modos peculiares como cada coletividade a partir de sua vivência buscava retratar 
o que constituía e o que não constituía o punk. Nesse sentido, pode ser observada uma disputa no campo das 
representações que colocava em jogo a suposta “verdadeira identidade punk”. Por um lado, houve um processo 
de assimilação da ideologia anarquista pelos punks de São Paulo, que se deu de forma lenta e gradual, inclusive 
sendo o fator que contribuiu para a diluição das “gangs punks” na cidade. Contudo, Helenrose Pedroso e Heder 
Souza destacaram que essa apropriação ideológica não foi total, pois “mesmo dentro de São Paulo existem punks 
que não assumem esta postura e sim, permanecem fiéis à postura original” (PEDROSO; SOUZA. 1983 p. 34), 
indicando que o surgimento de uma postura não resultou na “morte” da outra. É importante notar que os autores 
focalizaram a incorporação do anarquismo pelos punks como algo que limitou a “plena liberdade” e criatividade 
dos sujeitos estudados. Por outro, os punks da região do ABC paulista não incorporaram o anarquismo e/ou de 
outra ideologia determinante na sua composição comportamental, tornando-se inapropriado sugerir, de acordo 
com os autores, uma alocação na forma de fases na região, pois ainda seguiam fiéis à postura “original”, pautada 
na perspectiva de gang punk.

Acerca dessa “guerra punk” envolvendo punks de São Paulo e ABC, Aldemir Leonardo Teixeira (TEIXEIRA, 
2007.) constatou a existência de duas trajetórias distintas desde sua emergência, na região metropolitana de São 
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Paulo, tal fato fez com que ao longo desse período se desenvolvessem compreensões identitárias extremamente 
singulares em São Paulo e no ABC paulista. Dessa maneira:

Os punks de São Paulo foram caracterizados como punks da city, por se fixarem no centro da cida-
de, e reuniam-se nas Grandes Galerias (centro comercial de São Paulo, Shopping), precisamente 
na Punk Rock Discos, seu ponto de encontro, uma loja pioneira em artigos punk rock (com venda 
de camisetas, discos raros e fitas), precisamente na avenida São João, 489, 1º andar. Estavam mais 
próximos dos meios de comunicação, consequentemente recebiam maior cobertura da imprensa, 
servindo como referencial a matérias jornalísticas e programas televisivos. Chamavam a atenção 
do público pelo visual marcante e chocante que muitas vezes gerava medo nas pessoas (cabelos 
coloridos e espetados, blusões de couro, botas militares, jeans rasgados, entre outros aspectos) 
e causava um grande impacto para a época. Diante dos olhares de leigos e curiosos, obviamente 
despertavam a atenção dos  órgãos  da  imprensa, que intencionados em editar matérias sobre o 
movimento sempre os procuravam, mas, nem sempre o que era publicado refletia para um lado 
positivo do esperado, como a própria originalidade do punk, sendo um movimento de conotações 
contestatórias, anti- establishment. A conduta exibicionista e debochada dos punks da city como ges-
tos obscenos, palavrões, insultos, “micagem” em frente às câmaras, contribuía para os enfoques 
sensacionalistas, mesmo que na maioria das vezes essas manifestações fossem puramente lúdicas, 
de ironia acerca da sociedade, porém não entendidas e mal interpretadas por ela e pela imprensa 
(TEIXEIRA, 2007, p. 2-3)

Ao passo que:

Os punks do ABC, por estarem numa região industrializada num período de inúmeras movimen-
tações grevistas, vieram acompanhando e atuando paralelamente aos movimentos sindicais entre 
os anos de 1979 a 1983. Os Anjos de São Bernardo do Campo, em sua maioria, eram operários 
no setor metalúrgico e articulavam ações políticas, participando das greves, manifestações, pan-
fletagens, piquetes e passeatas. Eram mais ativos politicamente, estando engajados nas questões 
sociais. Em São Bernardo do Campo os desagrados dos Punks Anjos com a imprensa aumenta-
vam na medida em que as matérias editadas davam ênfase às atitudes adotadas pelos punks da city, 
como fizessem parte da conduta de todos os punks. Os punks do ABC no geral, além de estarem 
distantes do centro, sofriam todo tipo de censura e repressão por meio de notas taxativas e dis-
torcidas publicadas pela imprensa (terroristas, bandidos, trombadinhas, delinquentes, selvagens, 
entre outras) e procuravam evitar os meios de comunicação, pois estavam cientes de que se tratava 
de um veículo de informação não confiável (TEIXEIRA, 2007, p. 3)

Diante desse quadro que expressa à composição antagônica entre os punks nas duas regiões, Aldemir 
Leonardo Teixeira ainda destaca que a emergência do punk no ABC paulista, se dera no final da década de 1970, 
coincidindo com o período de intensificação das lutas sindicais e greves na região, resultando na intensificação da 
repressão por parte dos militares na região. Em meio a esse cenário, o autor observou que os punks do ABC eram: 

[...] primordialmente pobres, suburbanos, rebeldes, revoltados com as péssimas condições sociais 
em que viviam, odiavam a tirania sincrônica de opressão e autoritarismo imposto no ensino edu-
cacional, familiar, religioso, patronal e governamental (TEIXEIRA, 2007, p. 7)

Os punks no ABC, portanto, também visualizavam no rock um instrumento para expressar seus sentimentos 
e expor a repressão que sentiam no cotidiano. Nesse sentido, “mesmo com um condicionamento primário em 
relação à política, apoiaram e participaram dos movimentos de resistência trabalhista, depositando confiança e 
esperança em uma possível mudança social” (TEIXEIRA, 2007, p. 7). Esse cenário também influenciou para 
que os punks também passassem a atuar na forma de gang. Pois, conforme autor, a gang funcionava como um 
mecanismo de defesa, tanto contra grupos punks, quanto em “diversas situações conflitantes, inclusive com a 
polícia” (TEIXEIRA, 2007, p. 10). 

Ao perceber que a gang se constituiu como um dos principais mecanismos de legitimação identitária dos punks 
na década de 1980, este autor procurou estabelecer um mapeamento acerca da organicidade dessas coletividades, 
desvelando que havia gangs punk por toda região metropolitana de São Paulo, dispostas principalmente nas regiões 
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periféricas, podiam variar de 10 até 200 membros, essas, por sua vez, ostentavam rivalidades e espalhavam conflitos, 
os quais recorrentemente se  fundamentavam em concepções bairristas e regionalistas de controle do território 
(TEIXEIRA, 2007, p. 68). 

Assim, as gangs estavam distribuídas da seguinte forma no ABC:

Rebeldes (São Caetano e SBC), Destroy (SBC), Anjos e Abutres (SBC e Mauá), Infratores (Santo 
André), Invasores (Santo André e Mauá), Demolidores (SBC - consecutivos bairros: Vila Rosa, 
Jardim Santo Inácio, Jardim Independência,) Maphia (Diadema - Piraporinha), Carniças (Santo 
André e Maúa), Carecas do Subúrbio (Zona leste e ABC) que após um racha dividiu-se em Care-
cas do ABC e Carecas da Zona Leste, Coveiros (Santo André), Metralhas do Calux (SBC, Bairro 
Jd. Calux), Morcegos (SBC-Ferrazópolis), Punkids (São Miguel - Zona Leste), entre outras (TEI-
XEIRA, 2007, p. 67)

E ocupavam os seguintes territórios em São Paulo: 

Em São Paulo subdividiam-se em: Terror (Pirituba), Metralhas (São Paulo - Zona Norte e Cen-
tro), Punks da City (SP - Centro), Carolina da Morte (Santana - Vila Carolina, Zona Norte), TNT 
(Tremembé), Ratos do Esgoto (São Paulo - Centro), Punks da Morte (Centro), Funeral (Santo 
Amaro). No final de 1987, adentrando os anos 90, Anarco Punk (várias regiões), algumas facções 
nazistas ou nacionalistas como: SP-OI (Skinheads - Centro), White Power (Skinheads - Nazi 
Skins, Centro), Carecas do Brasil (várias regiões) SHARP (várias regiões), Devastação (ABC - en-
volvia punks e headbangers), SP-Punk (Centro) e Street Punk (várias regiões) (TEIXEIRA, 2007, 
p. 68)

À medida que se desenvolveram os conflitos entre as gangs de cunho regionalista, pouco a pouco esse 
embate se estendeu para generalização ao nível da cidade/região, resultando, por sua vez, no que ficou conhecido 
como “guerra punk”, caraterizada pela intensificação das rivalidades.

Em complementariedade, o autor enfatiza que desagradava aos punks da ABC o fato dos punks de São 
Paulo ser midiáticos e recorrentemente concederem entrevistas gerando uma suposta falsa imagem do movimento, 
fazendo com que esse fosse absorvido pela mídia (TEIXEIRA, 2007, p. 89). Na ótica dos punks do ABC essa 
exposição midiática do punk inclusive teria contribuído para incorporação da sonoridade do punk pelo rock n’ roll 
de cunho comercial, que adentrou tardiamente no Brasil. 

Nesse contexto de embates entre punks de São Paulo e ABC paulista, Márcia Regina da Costa evidenciou 
que na cidade São Paulo em decorrência da constante caracterização, por parte da imprensa brasileira, do punk 
como um fenômeno juvenil fundamentado na violência e no nazismo5, fez com que, a partir de 1982, ocorresse 
uma união dos punks locais em torno da noção de movimento punk, e a partir desse agenciamento passaram a 
direcionar esforços visando erradicar as posturas que eram vistas como pejorativas, como “a agressão como forma 
de expressão, o uso da suástica etc” (COSTA, 1993, p. 51). Segundo a autora, tais definições não foram bem 
recebidas por parcela dos punks. Embora:

[...] a normatização de formas de comportamento e de adequação valorativa que passaram a 
servir de lastro para este movimento punk estava de certa forma interligada com contradições e 
alterações que [...] o punk vinha sofrendo no exterior. Todavia, isso gerou conflitos sérios entre os 
punks que circulavam na cidade (punks da city) e as punks dos subúrbios (ABC e Zona Leste de São 
Paulo) (COSTA, 1993, p. 51)

Seguindo essa trilha, a pesquisadora evidenciou que uma das gangs que se consolidaram como função 
defensiva de seus postulados foi a dos “carecas do subúrbio”, que, por sua vez passaram a se organizar:

Significativamente, nos subúrbios da cidade de São Paulo, em fins de 1981 e início de 1982, os 
“carecas do subúrbio” começaram a se fortalecer enquanto uma ala radical do punk que se opu-
nha ao new wave, à transformação das roupas e artigos para serem vendidos em lojas e boutiques 
e que, principalmente, tentava reafirmar do punk, exatamente aqueles valores e posturas que 
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acreditavam fazer sentido em relação à realidade em que viviam. Foi aí que a imagem projetada 
pela sociedade, dos skinheads encontrou, cada vez mais, um terreno fecundo, exatamente pelo 
seu caráter de violência, de transgressão e de crítica (COSTA, 1993, p. 60)

Portanto, foi justamente nas regiões onde havia conflitos entre os punks, caracterizados como guerra punk, 
que passaram a surgir os núcleos iniciais dos “carecas do subúrbio”, atuando, assim, como uma forma de oposição 
àqueles que supostamente “teriam ‘traído’ a verdadeira identidade punk” (COSTA, 1993, p. 70). 

Márcia Regina da Costa também observou que os fanzines 6 surgiram como uma forma de resposta 
encontrada pelos punks à imprensa tradicional. De modo que, desde os primeiros, produzidos em 1982, foi 
constatado a “preocupação em construir um movimento punk que estivesse longe das imagens negativas para 
a sociedade” (COSTA, 1993, p. 92). Entretanto, nesse primeiro momento, também se evidenciou contradições 
em demasia, por vezes trazendo textos sobre o “gênero musical ‘Oi!’ 7 e suas bandas, que estavam relacionados, 
segundo os críticos, a essas concepções, juntamente com os skinheads” (COSTA, 1993, p. 93). Posteriormente 
os fanzines passam a assumir a função de “espaço” privilegiado para definição de postulados para composição 
identitária, num direcionamento que, pouco a pouco, foi isolando os referenciais compartilhados pela gang dos 
“carecas do subúrbio”. 

A partir de 1985, os “carecas do subúrbio” ganharam força, passando a atuar como uma coletividade 
divergente ao punk, afirmando-se “principalmente naquilo que uma parte dos jovens suburbanos questionava 
nos punks” (COSTA, 1993, p.115), como a absorção pela “indústria da moda e pelo próprio mercado” (COSTA, 
1993, p.115). De modo que os “carecas do subúrbio”, pouco a pouco, deixaram de se identificar com o novo 
“movimento punk, passando a construir o seu [movimento], que se revelou contraditório e ambíguo” (COSTA, 
1993, p.72). Acerca disso, Márcia Regina da Costa procurou reforçar a ênfase dada à noção de movimento, pois foi:

[...] através dela, que tanto punks e “carecas” buscaram a criação de uma representação de si 
próprios que garantisse a produção de uma imagem tida como socialmente válida, mas 
que, ao mesmo tempo, conseguisse garantir a concretização, não apenas de seus objetivos, mas 
também que fornecesse um canal de expressão para seus desejos, de como gostariam de ser, de 
seus sonhos (COSTA, 1993, p.72) (Grifo Meu)

Portanto, pode-se perceber que em meio a esse estado de Caos Ideológico emergiram diversas posturas 
que se estabeleceram de formas antagônicas. Como já pontuado, inicialmente, os punks da cidade de São Paulo 
procurando evitar a sua associação ao nazismo, iniciaram uma busca por coesão. Em complementariedade, Rafael 
Lopes de Sousa (SOUSA, 2002), definiu esse processo como mutação ideológica, caracterizado pela transição da 
atuação política no meio punk paulistano, que passou a ser fundamentado, especialmente, no ideário anarquista. Por 
conseguinte, o pesquisador constatou que a adesão das ideias anarquistas pelos punks na região metropolitana de 
São Paulo foi o caminho encontrado para racionalizar as ações e gerar homogeneidade entre os sujeitos inseridos 
naquele meio. 

Assim, como efeito disso, foi observado que os punks começaram a problematizar seu comportamento, tal 
ação teve como efeito “imediato a fragmentação do movimento punk, o que possibilitou o aparecimento de vários 
grupos com posturas ideológicas diferenciadas” (SOUSA, 2002, p. 63). Nesse momento, “alguns segmentos assum 
[iram] um discurso de total indiferença pela política” e outros procuraram “aprofundar ainda mais a elaboração 
de suas intervenções na vida cotidiana, fazem incursões pelas doutrinas anarquistas e procuram retirar de lá a 
sustentação ideológica para suas ações” (SOUSA, 2002, p. 63). De modo que, uma das características marcantes 
dessa mutação ideológica está inscrito no completo abandono aos partidos políticos, todavia curiosamente, “em 
1982 a maioria dos punks eleitores de São Paulo votavam no PT” (BIVAR, 1982, p. 107).
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Contudo, esse processo de mutação ideológica não atraiu todos punks da mesma forma, havendo, inclusive, 
resistência por parte de alguns grupos mais fiéis as representações tradicionais do punk. Nesse sentido, pouco a 
pouco, os grupos que não se ajustavam à nova “tendência” procuraram novos parâmetros de pensamento para 
se constituir enquanto coletividade, como ocorreu com uma parcela de punks do ABC paulista que, como posto 
anteriormente, veio a compor o primeiro grupo de skinheads brasileiros8.

Dessa maneira, nos anos seguintes o anarquismo passa a ser cada vez mais assimilado pelos punks, não 
se restringindo apenas aos punks da cidade São Paulo, sendo, a partir de então, difundido entre as coletividades 
punks por diversas partes do país. Sendo que, essa ideologia ganhou tamanha força ao ponto de proporcionar a 
emergência da postura anarco-punk. Conforme Kênia Kemp, o que levou alguns punks a criarem a noção de anarco-
punk foi a “necessidade de criar um espaço para contatos que possibilitasse a divulgação das ideias anarquistas 
entre os punks ou mesmo entre pessoas em geral que se interessassem pelo Movimento” (KEMP, 1993, p. 99). 
Seguindo essa trilha, a pesquisadora ressalta que o surgimento dessa e de outras cisões do “punk tradicional” foi 
uma constante na segunda metade da década de 1980, período compreendido como “pós-guerra punk”. Nesse 
ínterim foi observado que:

[...] o Movimento em São Paulo parece continuar dividido; apesar de não usarem mais as mesmas 
denominações. Já não é mais “ABC”, “city” e “zona leste”, mas “Movimento Anarco-Punk”, 
“Irmandade Punk”, “SP-Punk”, “Ação & Anarquia”, “Devastação Punk” (KEMP, 1993, p. 101)

Tendo compreendido essas rupturas como atravessadas por particularidades que cada grupo tinha de 
representar o estilo, a autora, por meio de um empreendimento etnográfico, focalizou os elementos constituidores 
do anarco-punk, a fim de compreender a criação de estratégias de legitimação por parte do grupo. Desse modo, foi 
evidenciado que um dos elementos de diferenciação destes, para os punks “tradicionais”, a respeito da representação 
do punk, estaria presentificado no não uso da violência, bem como na seriedade e rigidez que conduziam seus 
encontros – para evitar que se entendesse aquilo como uma simples festa sem propósito (KEMP, 1993, p.118).

Em complementariedade, na investigação trilhada por Valdir da Silva Oliveira (OLIVEIRA, 2007) foi 
destacado que o fortalecimento dessa vertente anarquista do punk passou a ter mais força, sobretudo, a partir de 
1985, incidindo no abandono por parte de muitos punks, do que pode ser compreendido como primeira fase do 
punk paulistano, vulgarmente chamada de fase niilista ou punk caverna, em função da pluralidade e indefinição dos 
referenciais de articulação. Essa postura, por sua vez, teria sido fundamental na constituição de modos de atuação 
“mais consistentes” por meio de manifestações de boicote às multinacionais e campanhas a favor do voto nulo, e 
em prol da união dos punks (OLIVEIRA, 2007, p. 12-3). 

Por fim, cabe destacar que ao analisar a emergência do punk em território brasileiro, atentando-se 
especialmente aos dilemas e rupturas identitárias entre os punks paulistas, até o final da década de 1980, constatou-
se que em função da pluralidade de ideias que se vinculavam a noção do que era punk fez com que surgisse 
uma imensa diversidade de identidades. Assim, os primeiros anos dessa década foram marcados por conflitos, 
primeiramente na esfera das gangs e posteriormente tomando forma de guerra punk. Já, especialmente, a partir da 
segunda metade da década, foi cada vez mais constante o estabelecimento de parâmetros visando à constituição 
de uma coerência identitária entre os punks, destacando, nesse sentido, a produção de diversos fanzines, que cada 
um ao seu modo procuraram legitimar a sua concepção do “ser” punk, contribuindo assim para o aparecimento de 
novos grupos, que, por sua vez, podiam ser totalmente antagônicos como foi o caso dos “carecas do subúrbio” e 
dos “anarco-punks”.
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NOTAS

 Cf. BIVAR, Antônio. O que é punk. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. (Coleção Primeiros Passos, 76).

2 Malcolm McLarem

3 Essa questão pode ser melhor observada em: HOBSBAWM, Eric. A revolução social 1945 - 90. In: HOBSBAWM, 
Eric. A era dos extremos: breve história do século XX 1914 – 1991. São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 282 - 313; 
COSTA, Márcia Regina da. Os carecas do subúrbio: caminhos de um nomadismo moderno. Petrópolis: Vozes, 
1993. p. 29 – 31.

4 É válido destacar que nesse trabalho do jornalista Antônio Bivar, não é apresentado uma distinção entre 
movimento punk e punk rock. De modo que, neste período isto ocorria porque não havia para os próprios punks 
esta distinção entre punk rock e movimento punk “organizado”. Esta valorização da noção de punk enquanto um 
movimento organizado e militante, fundado nos ideais do anarquismo, só passa a ocorrer anos depois, quando os 
punks passam a visar o fim do conflito existente entre as diversas “gangs” punks, que ocorriam nos primeiros anos 
da década de 1980.

5 Tal acusação era recorrente em função da recorrente utilização da suástica pelos punks. No entanto, como 
ressaltou Janice Caiafa a utilização desse signo nazista não tinha correlação com a ideologia difundida na Alemanha 
no entre guerras. Cf. CAIAFA, Janice. 1985. Movimento Punk na Cidade: invasão dos bandos sub. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

6 Fanzine trata-se de uma palavra com origem no idioma inglês, em que Fan significa fã, e zine, é uma abreviação 
utilizada para designar a palavra magazine ou revista, de maneira simplificada seria a revista do fã. Os fanzines por 
vezes tenha ido além desta definição inicial de revista do fã, embora se tratando de uma publicação amadora, que 
em geral não apresenta fins lucrativos e de pequena tiragem em função de seu modo de produção artesanal. O 
fanzine não costuma apresentar periodicidade regular, pois depende de aspectos como disponibilidade de tempo 
e dinheiro das pessoas que mantém o projeto. Em seu interior os fanzines caracterizam-se pela linguagem direta 
em seus textos e pelo uso indiscriminado de ilustrações, constituindo por sua vez uma forma de livre expressão e 
difusão de ideias, e recorrentemente acabam funcionando como uma espécie de termômetro do clima vivido entre 
estes, devido ao fato dos fanzines apresentarem papel de destaque na reelaboração dos princípios éticos e morais 
entre estes, graças a sua linguagem franca e aberta. Ainda a respeito da temática fanzine segundo Ana Camilla 
Negri, o primeiro fanzine produzido no mundo foi o The Comet, feito por Roy Palmer, nos Estados Unidos, em 
maio de 1930. Já no Brasil o pioneirismo é de Edson Rontani, que em 1965, como homenagem ao desenhista de 
Flash Gordon resolveu fundar o Ficção, com o propósito de editar um boletim para abordar quadrinhos e reunir 
os amantes dessa arte. cf. NEGRI, Ana Carolina: Quarenta anos de fanzine no Brasil: o pioneirismo de Edson 
Rontani. In: V ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE PESQUISA DA INTERCOM, 2005, São Paulo, Anais, São 
Paulo, USP, 2005, p. 1 – 12. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/
R0469-1.pdf> Acesso em: 05 jun. 2008.

7O fenômeno musical Oi foi caracterizado pelos autores como algo dissidente ao punk “tradicional”, por inicialmente 
apresentar em suas músicas a busca pela valorização de elementos comuns entre os jovens da periferia de Londres. 
No entanto, hoje, o Oi se configura como o gênero musical favorito dos skinheads, que encontraram nesse uma 
forma para expressar musicalmente suas concepções políticas e ideológicas, essas que por sua vez são totalmente 
antagônicas às partilhadas pelos punks.
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8A respeito dessa particularidade cabe conferir o trabalho: COSTA, Márcia Regina da. Os carecas do subúrbio: 
caminhos de um nomadismo moderno. Petrópolis: Vozes, 1993.
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RESUMO
Em 1875 o comerciante boliviano Manuel Mostajo divulgou em Trinidad (BO) um longo protesto 
contra Albino da Silva Machado, comerciante de Belém, alegando-se enganado nas relações comerciais 
entretidas entre os dois. Ainda, acusa o comerciante paraense de ter sido o responsável pela violência 
ao retornar para a Bolívia que sofreu o acusador por parte da guarnição militar brasileira no posto 
fronteiriço de Santo Antonio do Rio Madeira. Muito ao contrário de um simples repertório de 
queixas, o documento tem importância, pois a descrição da desdita de Mostajo desperta a atenção 
para facetas do cotidiano: da produção, do comércio; das relações de trabalho e das formas de agir do 
Estado e seus agentes no rio Madeira naquela segunda metade do século XIX. A partir da denúncia, 
que serve para traçar a paisagem da ocupação daquele rio por estrangeiros e elementos nacionais na 
segunda metade do século XIX, quando despontava já o Surto Gumífero, será analisado o processo 
de colonização brasileira e boliviana no rio Madeira, explicitando no conteúdo da denúncia três 
vertentes de análise sobre: a) as atividades desenvolvidas pelos empresários bolivianos; b) as relações 
de trabalho entre patrões e empregados; c) as condições de cumprimento da lei e d) as relações 
conflituosas entre os patrões.

Palavras-Chave: Bolívia. Borracha. Fronteira.

ABSTRACT
In 1875 the Bolivian merchant Manuel Mostajo announced in Trinidad (BO) a long protest against 
Albino da Silva Machado, merchant of  Belém, claiming deceived in the commercial relations be-
tween the two. He also accused the merchant of  Pará of  having been responsible for the violence 
when returning to Bolivia that suffered the accuser from the Brazilian military garrison at the border 
post of  Santo Antonio do Rio Madeira. Contrary to a simple repertoire of  complaints, the docu-
ment is important, because the description of  Mostajo’s misfortune calls attention to facets of  daily 
life: production, commerce; labor relations and ways of  acting of  the State and its agents in the 
Madeira river in the second half  of  the nineteenth century. From the denunciation, which serves to 
trace the landscape of  the occupation of  that river by foreigners and national elements in the sec-
ond half  of  the nineteenth century, when the outbreak of  the Gumiferous appeared, the process of  
Brazilian and Bolivian colonization on the Madeira River will be analyzed, explaining in the content 
of  the complaint three aspects of  analysis on: a) the activities developed by Bolivian entrepreneurs; 
b) labor relations between employers and employees; c) the conditions of  compliance with the law 
and d) the conflictual relations between the entrepreneurs.

Keywords: Bolivia. Rubber. Border.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 23 - N. 1 - Jul/2018

23

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR



46 47

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

INTRODUÇÃO

Em 1875 o comerciante boliviano Manuel Mostajo divulgou em Trinidad (BO) um longo protesto e denúncia que 
fizera imprimir na cidade boliviana de Cochabamba (MOSTAJO, 1875). Nele, acusava a Albino da Silva Machado, 

comerciante da praça de Belém, de seu indigno proceder, ignorância ou refinada malícia e, de forma racista, atribuía a 
esses comportamentos origem africana. Tais atos consistiam em alegados artifícios de engodo praticados pelo acusado 
nas relações comerciais com o denunciante, causando a esse último grande prejuízo. Por fim, acusava Albino de ter 
maquinado a violência que sofreu por parte da guarnição militar brasileira no posto fronteiriço de Santo Antonio do Rio 
Madeira, quando de seu retorno para a Bolívia em fevereiro de 1875.

Muito ao contrário de um simples repertório de lamúrias, o documento revela sua importância, pois a descrição 
da desdita de Mostajo desperta a atenção para facetas do cotidiano, da produção, do comércio; das relações de trabalho e 
das formas de agir do Estado e seus agentes no rio Madeira naquela segunda metade do século XIX. Assim, o documento 
possui significativo interesse histórico para todo pesquisador que se dedica ao estudo dessa área fronteiriça da Amazônia. 
A proposta desse trabalho é caracterizar a ocupação neocolonial no rio Madeira durante o século XIX, evidenciando 
o estado de insegurança que a assinalou a partir da denúncia de Manuel Mostajo. Afinal, o acontecimento do qual 
participaram Mostajo e Albino não constituiu um fenômeno isolado, mas compôs coerentemente o quadro do processo 
de ocupação e exploração econômica e humana daquele rio naquela época.

OS RIOS GUAPORÉ, MAMORÉ, MADEIRA E AMAZONAS E O COMÉRCIO FRONTEIRIÇO

O rio Madeira é o principal afluente da margem direita do rio Amazonas. Surge da junção dos rios Mamoré e Beni, 
que nascem no interior da Bolívia. Em seu curso há um trecho de aproximadamente trezentos e sessenta quilômetros 
onde se seguem cachoeiras, corredeiras e rápidos que iniciam, no sentido da correnteza, na cachoeira de Guajará-Mirim e 
terminavam na cachoeira de Santo Antonio, hoje uma barragem de hidrelétrica. Sua foz encontra referência imediata no 
rio Amazonas na ilha de Tupinambarana (Município de Parintins) e na cidade de Itacoatiara (antiga Serpa). O rio Guaporé 
(denominado Itenez na Bolívia), nasce no Mato Grosso, une-se ao Mamoré e esse depois ao Madeira. Todos esses rios 
conformaram juridicamente um trecho da fronteira dos domínios portugueses e espanhóis na América do Sul a partir do 
Tratado de Madri (1750). Desde o século XVIII esses rios foram usados para o transporte fluvial entre a primeira capital 
do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade (1752), as missões espanholas dos rios Guaporé e Mamoré e Belém.

Mapa da bacia do rio Amazonas com destaque para o rio Madeira

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madeirarivermap.png

Em que pese o fato de que o avanço sobre a área hoje denominada Terras Baixas Bolivianas pelo Império 
Espanhol tenha constituído sua vanguarda já no ano de 1561, quando foi fundada a cidade de Santa Cruz de La 
Sierra, a ocupação espanhola nessa parte da fronteira estancou nos rios Guaporé e Mamoré. Nesses rios, a partir das 
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últimas décadas do século XVII, os jesuítas a serviço do Império Espanhol fundaram algumas dezenas de missões que 
originaram a maior parte das povoações ainda hoje existentes naquela área da Bolívia.

Também a partir da última década do século XVII os súditos do rei de Portugal progrediram para Oeste de 
Tordesilhas no afã de explorar o ouro ali encontrado e a cada nova descoberta foram avançando pelo território espanhol 
até que em 1731 ocorreram os primeiros achados no rio Guaporé. A partir de então os intercâmbios entre os súditos 
espanhóis e portugueses nesse trecho da fronteira foram constantes. Continuaram esses intercâmbios mesmo após a 
decadência da atividade mineradora, já visível no final do século XVIII, apresentando, porém, momentos de expansão 
e retração. Alguns dos que percorreram esses rios publicaram memórias sobre essas viagens, como por exemplo: o 
boliviano José Augustin Palácios em 1846 (PALACIOS, 1893); o tenente Lardner Gibbon em 1852 (GIBBON, 1854); 
Quintin Quevedo em 1861 (QUEVEDO, 1861); os engenheiros austríacos Franz e Joseph Keller 1868 (KELLER, 
1869); o frade Jesualdo Maccheti em 1869, (MACCHETI, 1869), entre outros.

Quanto ao comércio no rio Amazonas, desde 1853, quando a Companhia de Navegação e Comércio 
do Amazonas (Companhia do Amazonas), pertencente a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, estreou a 
navegação a vapor comercial de linha, o transporte de mercadorias foi grandemente facilitado para Belém ou Manaus. 
Antes, qualquer viajante que quisesse chegar a essas localidades partindo dos rios fronteiriços, tinha que impulsionar a 
remo pesadas ubás, canoas feitas a partir de um tronco de árvore que podem transportar até oito toneladas de carga. A 
linha de navegação fazia o trajeto Belém – Manaus, com paradas em várias localidades, inclusive Itacoatiara, ponto de 
transbordo das mercadorias que seguiriam para o rio Madeira. As mercadorias eram naquele porto transferidas das ubás 
ou igarités (embarcações maiores em razão de serem adicionadas às ubás falcas, aumentando sua capacidade de carga) 
para os vapores e seguiam para Belém ou Manaus e vice-versa (BASTOS, 1866, p. 221).

Cinco anos depois, em 1858, há o registro do vapor Guajará, de propriedade de empresários paraenses, que 
subiu o rio Madeira transportando aviamentos até o Crato, conduzindo na volta produtos extrativos (FONSECA, 
2017). Desde então diversos vapores de empresas particulares passaram também crescentemente a entregar e receber 
cargas naquele rio. Em 1870 a Companhia Fluvial do Alto Amazonas, pertencente ao português Alexandre Paulo de 
Brito Amorim, inaugurou três linhas de navegação a vapor. Essas linhas exploravam a navegação no rio Negro, Purus e 
Madeira. Essa última seguia de Belém até a cachoeira de Santo Antonio, com paradas intermediárias.

Já a partir dos anos de 1860, temos registros da intensificação do comércio entre o Guaporé e o Madeira, 
crescentemente incrementado pelos produtos da Bolívia. Se antes eram poucos brasileiros que buscavam os mercados 
bolivianos para comercializar manufaturados provenientes do comércio transoceânico que chegavam a Belém, já então 
eram crescentemente os bolivianos que buscavam exportar para ou via o Brasil seus produtos agropecuários e extrativos. 
Retornava, agora sob a forma de comércio, o tráfico praticado no século anterior. Os bolivianos seguiam com seus 
produtos até Belém e após sua venda retornavam com mercadorias industrializadas de todo o tipo, que adquiriam 
naquela cidade. 

Naquela época a maior parte do movimento comercial de exportação e importação da Bolívia acorria para o 
Oceano Pacífico, mas já em 1866 alertava Tavares Bastos que no “[...] ano de 1865 98 canoas, transportando 32.000 
arrobas de mercadorias e impulsionadas por 1.276 índios remeiros, provenientes da Bolívia, de Cuatro Ojos, no rio Piraí, 
e de Exaltación, no rio Mamoré, desceram o rio Madeira para comercializar seus produtos.” (BASTOS, 1866, p. 253).

Houve desde então uma gradual intensificação do comércio fronteiriço. Ao longo dos anos posteriores, o 
processo de exploração econômica resultou o aumento da população no rio Madeira. Embora, os números relativos a 
esse incremento possam ser considerados apenas estimados, visto que mesmo os recenseamentos iniciados em 1872 
eram realizados precariamente, sua apresentação pode ilustrar o fenômeno. Segundo o primeiro recenseamento realizado 



48 49

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

no Brasil, as freguesias do rio Madeira: Santo Antonio de Borba e Nossa Senhora das Dores de Manicoré, pertencentes 
ao município de Manaus, possuíam respectivamente: 1.266 e 5.180 habitantes, sendo 6 bolivianos residentes na vila de 
Borba e 753 em Manicoré (Recenseamento Geral do Império do Brazil de 1872, Amazonas). Em 1878 Agesilao Pereira 
da Silva subestimava essa população, avaliando-a em quatro mil pessoas (SILVA, 1891, p. 91). Segundo Jaramillo o rio 
Madeira contava, em 1903, com uma população de trinta mil habitantes, tendo este número se conservado estável e 
permanente entre os anos de 1880 e 1900 (JARAMILLO, 2004, p. 14). Apontam então essas afirmações um substantivo 
crescimento da população. A influência boliviana no rio Madeira viria atingir grande proporção naquele século XIX. 
Assim, em outra estimativa, o engenheiro Edward Mathews afirmou que migraram para o rio Madeira cerca de 1000 
trabalhadores, por ano, entre 1862 e 1872, e avaliava que a região abrigava em fins do século XIX algo em torno de dez 
de mil indivíduos provenientes da Bolívia (MATHEWS, 1879, p. 132). É bem verdade que desse total, uma parte que 
desconhecemos retornou ao seu país de origem. De qualquer modo, o ambiente social no qual Mostajo se movimentou, 
embora situado em país estrangeiro, é apontado pela literatura consultada como possuidor de uma forte comunidade 
boliviana.

Ainda nesse período (segunda metade do século XIX) dois eventos: um diplomático e outro militar, vieram a 
tornar a Bolívia cada vez mais dependente do comércio pelo rio Madeira e, diga-se, mais dependente do Brasil, pois 
na segunda metade daquele século a Bolívia perde importantes áreas para seu comércio com o Mundo. Em 1867 o 
Brasil e a Bolívia firmaram o Tratado de Ayacucho. Por esse tratado a Bolívia cedeu ao Brasil um território de 300.000 
km2 (REYES, 2009) e, com ele, o controle de todo o curso do rio Madeira, antes compartilhado com aquele país. 
Paradoxalmente, o conteúdo do Tratado de Ayacucho revela a importância do rio Madeira para o comércio boliviano 
naquela área. O tratado ocupou dezesseis, dos trinta artigos nele existentes, versando sobre comunicação, impostos, 
comercio e navegação. O artigo 9º versa especificamente sobre navegação e impostos no baixo Madeira de modo a 
garantir à Bolívia facilidades no trânsito comercial por aquele rio.

Torna mais compreensível a cessão de terras ao Brasil pelo fato de que ocorreu quando o polo dinâmico da 
economia boliviana estava situado no setor altiplânico/minerador. Assim, o interesse daquele país pela área cedida no 
tratado apenas engatinhava quando a borracha dava os primeiros sinais de potencial riqueza. Nos anos posteriores, 
contudo, no rio Madeira, já auge do surto gumífero, havia grandes empresários a se dedicarem à extração da goma 
elástica. Dentre eles é constante a menção nas fontes consultadas aos bolivianos: Santos Mercado, Ignácio Arauz, Pastor 
Oyola e à família Suárez. Liderada pelo empresário Nicolas Suarez, era essa família na última década do século XIX 
proprietária de um conglomerado que dominava a produção de borracha desde o seringal até sua venda nas praças 
estrangeiras.

Apesar da importância da família Suárez, no presente trabalho utilizaremos os dados biográficos de D. Ignacio 
Arauz, que conseguimos obter em fontes diversas. Essa escolha se dá em razão de que é esse boliviano sempre 
mencionado nos textos consultados, permitindo assim que rastreemos suas atividades por décadas. Possuía ele negócios 
infinitamente mais modestos que a família Suarez. Contudo, em razão de seus interesses concentrarem-se na bacia do 
rio Madeira era ali a figura com maior presença física. Assim, suas atividades representam como que uma síntese dos 
negócios empreendidos pela comunidade boliviana e como que permite traçar um quadro da ação desses empresários 
naquela área.

Os primeiros registros da intensificação do comércio boliviano com o Brasil pelo rio Madeira datam do início 
da década de 1860. Desde esses anos iniciais Ignacio Arauz esteve envolvido com essa expansão. Apoiou e participou de 
todas as iniciativas que tivessem como objetivo melhorar as condições de transporte no rio Madeira até 1878.

Em 1861 Ignacio Arauz era sócio de Quintin Quevedo e intentara criar uma companhia de navegação nos rios 
Mamoré e Madeira (QUEVEDO, 1861, p. 17). Em 1867 o sr. Ignácio Arauz estava em Manaus quando Franz e Joseph 
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Keller por lá passaram a caminho do rio Madeira. Vinham em comissão a serviço do Governo Imperial para estudar as 
soluções para o transporte no trecho encachoeirado. Encontraram em Manaus dificuldades em adquirir embarcações e 
remeiros para seguirem, pois naquele ano ainda não havia linha de navegação a vapor para o rio Madeira. Naquela ocasião 
Arauz apresentou-os a um comerciante italiano radicado na Bolívia que lhes vendeu algumas embarcações equipadas 
com remeiros mojenhos e canichanas (KELLER, 1875, p. 41). Seguiram então para o rio Madeira onde os antecipara o 
sr. Arauz para prestar auxílio no transporte dos engenheiros e seus equipamentos (KELLER, 1870, p. 24 e 1869, p. 4).

Em 1868 fez publicar na imprensa do Amazonas a exposição das vantagens para o comércio boliviano pelo rio 
Madeira que traria a melhoria das condições de transporte, descrevendo os episódios vinculados à viagem de Quintin 
Quevedo poucos anos antes (Jornal do Pará, 22/07/1868). Tratava-se do opúsculo intitulado “A nova saída fluvial para 
a Bolivia” (ARAUZ, 1875). A publicação descreve as produções do oriente boliviano como potencialmente exportáveis 
pela rota do rio Madeira.

Em 1872 inicia a primeira tentativa de construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que foi projetada para contornar o 
trecho encachoeirado do rio Madeira. Novamente então vemos Arauz participando ativamente em um empreendimento 
para melhorar o comércio naquele rio, pois foi contratado pelo engenheiro chefe da obra, Edward Mathews, para a 
abertura da picada da futura ferrovia (PEIXOTO, 1874, p. 58). Essa picada partia da cachoeira de Santo Antonio, no rio 
Madeira, e tinha como ponto final, a cachoeira de Guajará-Mirim, no rio Mamoré. 

Ainda em 1872 desloca-se para Manaus no vapor Santa Cruz em companhia do engenheiro Mathews com a 
finalidade de contratar trabalhadores para o empreendimento ferroviário (Amazonas, periódico, 5/10/1872). Ao deixar 
Santo Antonio em 1874, Mathews encarregou Ignacio Arauz da responsabilidade pela guarda e conservação dos bens 
que a companhia ferroviária havia deixado naquele local. Duas observações aqui são necessárias: notemos que a obra 
estava sendo realizada por empreiteira inglesa (Public Works Construction Co.) no Brasil, mas o morador local de 
maior contato com essa empresa era um boliviano e não um brasileiro, Arauz. Esse fato é uma clara evidência da 
predominância dos nacionais da Bolívia na região do alto Madeira naquele momento e de serem eles os principais 
interessados na superação das dificuldades representadas pelo trecho encachoeirado.

Outra atividade exercida pelo sr. Arauz que demonstra seu envolvimento e liderança no rio Madeira deriva de sua 
nomeação para o consulado da Bolívia no Amazonas. Já exercia esse cargo nos anos de 1867 (KELLER, 1869, p. 3). Não 
podemos precisar ainda por quanto tempo o exerceu, mas sabemos que o exercia ainda em 1869 (Amazonas, periódico, 
01/05/1869) e que nesse mesmo ano foi dele exonerado pelo presidente da província do Amazonas (Amazonas, 
periódico, 1/05/1869). Contudo, pelo menos até o ano de 1878 continuava ele a exercer a função consular, no cargo de 
vice-cônsul da Bolívia na área (SILVA, 1891, p. 209). Após a morte de Arauz seu sobrinho D. Raphael Santos Mercado 
assumiu a função de cônsul da Bolívia (CRAIG, 1947, p. 128; Amazonas, periódico, 14/01/1881). Vemos então que em 
alguns casos a ocupação de cargos de representação e a influência de seringalistas bolivianos podia estar estreitamente 
ligada as relações de parentesco, amizade, compadrio e negócios.

Esses empresários bolivianos costumavam trazer de seu país os trabalhadores nativos necessários aos 
empreendimentos praticados no Brasil. Vale notar que as atividades exercidas pelo nativo boliviano no rio Madeira, não 
estavam limitadas apenas ao serviço de remo. Parte desses nativos era contratada para prestar serviços na agricultura 
(SILVA, 1891, p. 209). Os patrões desses nativos mais tarde transferiram suas atividades para o extrativismo, principalmente 
da goma elástica, ocupando nele essa mão de obra. Essa transferência ocorria em função da crescente demanda da goma 
elástica no mercado internacional e de seus preços em constante alta naqueles anos. 

A combinação de permanente aumento da demanda com o crescimento constante do preço é um forte atrativo 
para investimento de capitais em qualquer atividade econômica. Iniciando suas atividades no rio Madeira pela prática 
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do comércio, muitos desses bolivianos decidiram logo após se estabelecer naquele rio como agricultores e extratores. 
Ao viajar pelo rio Madeira em 1868 Franz Keller registra em Três Casas alguns estabelecimentos de extração da goma 
elástica que ocupavam trabalhadores mojenhos (KELLER, 1869, pp. 4-5). Um abaixo assinado datado de 1868 subscrito 
pelos comerciantes e fabricantes de goma elástica do rio Madeira contém a assinatura de Ignacio Arauz, denunciando já 
ocupar-se ele dessa atividade. (Amazonas, periódico, 30/06/1868). 

Já na década de 70 aumenta o número de empresários bolivianos explorando a goma elástica no rio Madeira, 
conforme indica o Relatório do Presidente da Província do Amazonas de 1874. Esse relatório menciona como um dos 
mais importantes desses seringalistas, o sr. Ignacio Arauz. (PEIXOTO, 1874, p. 58). Diferentemente, porém, do relato 
dos Keller em 1867 e dos demais relatos observados até 1874, Mathews adverte no trecho encachoeirado do rio Madeira 
já a existência de diversos bolivianos e alguns indivíduos de outras nacionalidades explorando seringa.

AS DESVENTURAS DE MANUEL MOSTAJO

É nesse cenário que transcorrem as desventuras de Manuel Mostajo. Esse comerciante, e seringalista também, 
pois possuía cinquenta trabalhadores no corte da seringa, possivelmente em sociedade com algum outro seringalista/
comerciante no rio Madeira, pertenceu ao grupo de pioneiros do movimento de comércio entre o Brasil e a Bolívia 
intensificado a partir dos anos de 1860. Mostajo iniciou suas relações comerciais com o Brasil em novembro de 1865 
e repetiu suas expedições comerciais até 1875. Seu destino, como o de muitos outros comerciantes bolivianos, era 
Belém onde vendia produtos extrativos e agropecuários produzidos na Bolívia e comprava mercadorias do comércio 
transoceânico. Trazia da Bolívia em 1869 solas, couros de boi, sebo e couros de veado. Nesse último ano, adquiriu em 
Belém mercadorias no valor de quarenta mil pesos, sendo que vinte cinco mil pesos com capitais próprios e o restante 
quinze mil pesos a crédito de várias casas comerciais.

Mostajo descreve o início de seus reveses em 1869, quando as mercadorias adquiridas em Belém eram naquele 
mesmo porto embarcadas no vapor Arari (da Companhia do Amazonas) com destino a Serpa (hoje Itacoatiara). Nesse 
momento, Albino Machado entregou a Mostajo o manifesto das mercadorias, porém acrescidos de grandes volumes 
destinados aos srs. Nicolas Rivera, Antonio Mendez e Juan Prado. Segundo Jesualdo Maccheti, em fevereiro daquele 
mesmo ano os srs. Mendez, Prado e Rivera optaram por deixar suas cargas baixadas da Bolívia juntamente com suas 
tripulações na localidade do Crato, na casa de um tal Sr. Tenório para que fossem enviadas quando viesse o vapor, 
enquanto eles próprios seguiam para Belém (MACCHETI, 1869, p. 59). Esse era o costume de alguns bolivianos, que 
também deixavam suas mercadorias em suas próprias barracas à espera do vapor, como foi o caso do sr. Hurtado. No 
caso dos srs. Mendez, Prado e Rivera, foram as mercadorias adquiridas por esses senhores em Belém que ficaram sob a 
responsabilidade de Mostajo quando do seu retorno ao rio Madeira. Notem que, diferentemente de Mostajo, que deixou 
seus remeiros em Itacoatiara, Mendez, Prado e Rivera deixaram seus remeiros no Crato, razão pela qual Mostajo não 
os encontrou em Itacoatiara. Esse, segundo Mostajo, foi o fato gerador de toda sua tragédia pessoal. Tentou evitar o 
encargo, mas as mercadorias já então estavam embarcadas (MOSTAJO, 1875, p. 5).

Após cinco dias de viagem o vapor Arari chegou a Serpa às dez horas da noite. A carga iniciou a ser desembarcada 
incontinenti e esse trabalho durou até as onze horas do dia seguinte. Depois da descarga, feita pelos trabalhadores de 
Mostajo que o aguardavam em Serpa, nenhum dos donos das mercadorias sob sua responsabilidade se apresentou. 
Era hábito até então, como vimos, que alguns desses comerciantes bolivianos deixassem também as tripulações das 
embarcações que conduziram suas cargas até Itacoatiara esperando naquele povoado, ou em outros do rio Madeira, sob 
os cuidados de outros negociantes bolivianos ou não, enquanto seguiam de vapor para Belém para vender e comprar 
mercadorias. Os desastres do comerciante iniciaram de fato quando, devido à sobrecarga uma das embarcações, ainda 
no porto de Itacoatiara/Serpa, veio a pique sem que se pudesse salvar a carga, resultando o evento no prejuízo de dois 
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mil pesos. Seguiu-se então outro evento que foi vital para o fracasso comercial dessa empreitada: o excesso de trabalho 
ocasionado por essa carga adicional e a possibilidade de carrega-la ao longo da viagem de retorno provocou a deserção 
de muitos desses trabalhadores. Havia cento e vinte homens para as tripulações de suas canoas, mas depois do naufrágio 
trinta e sete deles desertaram, restando apenas oitenta e três.

Os comandantes das embarcações aconselharam então Mostajo a partir rapidamente de Itacoatiara, pois do 
contrário novas deserções poderiam ocorrer. A viagem foi iniciada com aproximadamente ¼ a menos de trabalhadores. 
Essa condicionante exigiu maior esforço dos remeiros. O excesso de carga tornou a viagem mais morosa. O dispêndio 
de maior tempo que o previsto fez com que os víveres se esgotassem antes de chegar ao destino. Esse fato forçou 
Mostajo a adquiri-los a crédito no alto Madeira, o que resultou em um gasto extra de mil e quinhentos pesos. Na 
cachoeira do Ribeirão novo naufrágio causou prejuízo de aproximadamente três mil pesos, o que foi atribuído à falta 
de tripulantes suficientes para operar com segurança as canoas. Nesse naufrágio foram perdidos todos os livros de 
escrituração e documentação contábil, que a sequência posterior dos fatos provaria serem vitais como prova do estado 
de suas relações comerciais com Albino.

Já no rio Mamoré foi obrigado a desviar para o rio Guaporé em direção ao Forte Príncipe da Beira, para 
novamente abastecer-se de víveres para a comitiva. Do Real Forte do Príncipe da Beira, a primeira localidade brasileira 
entre Crato e Vila Bela, continuou a subir o Guaporé até o povoado boliviano de San Joaquim, para poder inspecionar 
o estado das mercadorias, pois já fazia quatro meses e dezessete dias que havia partido de Itacoatiara em plena estação 
das chuvas. Muitos dos fardos de tecidos estavam já apodrecidos pela falta de cuidados que a pouca gente que levava 
ocasionou, totalizando uma perda de três mil seiscentos e setenta e nove pesos (MOSTAJO, 1875, p. 7)

Pensando em recuperar rapidamente desses prejuízos colocou à venda as mercadorias restantes por Vila Bela, 
localidades de Chiquitos e diversas outras do rio Beni. Para arrebanhar capitais vendeu joias de sua esposa e uma casa em 
Trinidad e com esses recursos e passou a comprar produtos para venda no Brasil. Pensava com essas medidas recuperar 
os prejuízos da malfadada viagem anterior. Ocorre, porém, que retornando mais uma vez ao Brasil, ao chegar à cachoeira 
de Santo Antonio foi abordado pelo sr. Guilhermo Mayer (polaco). Mayer o informou da estada de Albino, a negócios, 
naquele local e de instruções que deixara a Mostajo. Essas instruções diziam que Mostajo entregasse suas mercadorias 
ao sr. João Ferreira e o aguardasse no lugar denominado Jamari (rio Madeira), o que foi feito.

A partir de então um comportamento dúbio do suposto credor e suas intermináveis delongas passaram a fazer 
parte das relações entre Mostajo e Albino. Evidentemente o boliviano pensava em apurar rapidamente o valor ganho 
com suas transações e retornar à Bolívia, mas passaram-se meses até que os dois se encontrassem no rio Madeira. A 
descrição desse encontro dá a impressão de que Albino quis evitar o assunto, apenas falou generalidades e sem prévio 
aviso se retirou do local pelo vapor que partia, sem conversar sobre as pendências comerciais entre os dois.

Depois de um ano e três meses de espera Albino teve seu segundo encontro com Mostajo em Jamari. Nessa 
ocasião, Albino declarou, para surpresa e indignação de Mostajo que nada lhe devia, antes, era seu credor. Mostajo 
protestou energicamente, mas o impasse estava instalado. Doente e sem recursos para a retornar com seus empregados 
para a Bolívia, retirou-se de Jamari, indo hospedar-se em Bom Jardim, nomeando então como seu procurador o 
proprietário daquele seringal no rio Madeira, o boliviano sr. Gumercindo Pozo, com o qual estabeleceu uma sociedade 
comercial (MOSTAJO, 1875, p. 26). Albino não respondeu ao procurador o pedido de prestação de contas, mas 
reafirmou diretamente a Mostajo a dívida que alegava possuir o boliviano consigo. Finalmente Albino propôs a Mostajo 
que ficariam quitados se ele deixasse seus trabalhadores no Brasil, porque outro proprietário quitaria seus débitos em 
troca desses trabalhadores. 
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Cansado de esperar, não disposto a entregar seus trabalhadores a Albino, percebendo a impossibilidade de 
reaver seus capitais e doente o comerciante decide retornar ao seu país, mas não esclarece como obteve os recursos 
para a viagem. Contudo, ao chegar a Santo Antonio no dia 13 de fevereiro de 1875 foi notificado pela guarnição policial 
ali existente da ordem expressa do embargo de sua passagem para a Bolívia. Albino apresentou o suposto débito que 
Mostajo contestou, mas Albino não recorreu à justiça para reaver os valores que alegadamente o boliviano lhe devia. Fez 
chegar às mãos do comandante do posto militar de Santo Antônio o seguinte pedido:

Ilustríssimo Sr. Comandante do Destacamento do porto militar de Santo Antonio no rio Madeira.

Ilustríssimo Sr. Albino da Silva Machado, comerciante da Província do Pará, requer a V.Sa. que embar-
gue a viagem do comerciante boliviano Manuel Mostajo, juntamente com as canoas que queira levar 
para a República da Bolívia, em razão que o mesmo me deve a importância de vinte e cinco contos 
duzentos e trinta mil quinhentos e vinte e cinco réis provenientes de mercadorias que me comprou 
conforme o documento que me outorgou, com o prazo de sete meses, já vencidos para embargo, e 
não deixe passar desse ponto militar para a Bolívia até que me seja satisfeita a dita importância que me 
é devedor. Rio Madeira, Bom Jardim, 22 de janeiro de 1875, Albino da Silva Machado. (MOSTAJO, 
1875, p. 22)

Após o embargo Mostajo alegou ter sido coagido pela autoridade policial a assinar um compromisso de dívida 
de vinte e cinco contos de réis, algo equivalente a doze mil e seiscentos pesos. Caso não assinasse, todas as mercadorias e 
embarcações que com ele seguiam ficariam retidas no Brasil. Ainda seriam retidos seus trabalhadores “[...] y especialmente 
todas las jentes de mis tripulaciones que era su mayor ambicion por ser toda boliviana” (MOSTAJO, 1875, p. 3). Mostajo 
recorreu ao comandante do destacamento de Santo Antonio alegando a irregularidade de impedi-lo de prosseguir. Em 
resposta, o comandante apresentou-lhe o requerimento de Albino como se determinação legal fosse.

Percebeu então que Albino, de algum modo instigou o destacamento da cachoeira de Santo Antonio para 
arrancar dele esse compromisso de dívida. Temeu então que se repetisse o ocorrido com outro boliviano também 
credor de Albino, de nome Juan Urjel, natural de Santa Cruz de La Sierra. Segundo Mostajo, ao se dirigir para a Bolívia a 
guarnição do mesmo modo tentou barra-lo em Santo Antonio. O sr. Urjel, não reconhecendo autoridade na guarnição 
para o ato seguiu viagem sendo perseguido e morto pelos soldados brasileiros. Encontramos em um jornal outra versão 
deste acontecimento segundo o qual o sr. Urjel se suicidara na fronteira do rio Madeira:

Juan Urjel era negociante a pouco vindo de Bolivia para onde regressava com algum negocio. Des-
gostoso por differentes contrariedades que soffrera no seo commercio, principalmente por causa de 
uma sociedade que contrahira com o bacharel Alfredo Sergio Ferreira, pela dissolução da qual Alfredo 
queria obriga-lo a pagar-lhe a quantia de rs. 5:000$ imposta pelo contracto, Juan Urjel se retirava para 
seo paiz.

Tendo passado a fronteira sem passaporte, o commandante, avisado disto expedio uma diligencia para 
intimal-o a que voltasse para cumprir esta formalidade; Juan Urjel recebera a diligencia com tiros de re-
volver, de que resultou ferir um dos soldados da mesma; e vendo que apesar dos seus tiros a diligencia 
se acercava de sua canoa atirara-se a agua e não mais appareceo.

O commandante da fronteira fez arrecadar o espolio (Amazonas, periódico, 15/06/1872)

Alegando temer sofrer uma violência contra ele ou aos que o acompanhavam e sem expectativas de solução 
favorável do impasse comercial o sr. Mostajo assinou o documento e seguiu viagem.

A VIOLÊNCIA COTIDIANA: PATRÕES E EMPREGADOS NO RIO MADEIRA

Não podemos entrar no mérito da lide, pois não possuímos elementos para avaliar a partir apenas dos argumentos 
de um dos lados em disputa. Não encontramos também nenhuma evidência que a disputa tenha atingido as instâncias 
judiciais. Por outro lado, o libelo de Mostajo está concentrado nas suas relações comerciais com Albino, deixando 
lacunas acerca do ambiente comercial, político e social do rio Madeira. Apesar dessas restrições, o documento permite 
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vislumbrar o desamparo legal a que estavam sujeitos todos aqueles escolhessem o rio Madeira para trabalhar naquela 
segunda metade do século XIX. Em resumo: o documento permite supor que a segurança individual dos súditos do 
Império e dos estrangeiros no rio Madeira era ausente ou precariamente garantida pelo Estado Nacional naquele período.

Um terceiro personagem se insinua na narrativa de Mostajo, e devemos considera-lo, é o nativo boliviano 
arregimentado para trabalhar no rio Madeira. Conforme veremos abaixo, a ambiguidade das relações comerciais entre 
os patrões, como é o caso de Mostajo e Albino, que podia tomar extorsão por pagamento ou expropriação por aquisição, 
possuía sua contrapartida na quase total ausência de limites legais quando se tratava da relação entre patrão e empregado. 
Desse modo, as disputas comerciais ou trabalhistas, nem sempre eram levadas a termo pelas vias legais, pois a quase 
norma do cotidiano do rio Madeira durante a segunda metade do século XIX era a aplicação da violência particular para 
sua resolução. Assim, o quadro era de insegurança por parte das diversas camadas sociais dentro de uma paisagem onde 
destacava, particularmente no médio e alto curso do rio Madeira, o elemento boliviano, tanto na categoria dos patrões 
como naquela dos peões.

Face a essa constatação podemos encontrar no conteúdo da denúncia quatro sugestões de análise sobre: a) 
as atividades desenvolvidas pelos empresários bolivianos; b) as relações de trabalho entre patrões e empregados; c) as 
condições de cumprimento da lei e d) as relações conflituosas entre os patrões. Para respondermos a essas questões 
nos socorreremos de um conjunto de fontes impressas, mas, particularmente de um documento. Trata-se do ofício do 
presidente da província do Amazonas Agesilao Pereira da Silva, datado de 5 de janeiro de 1878 e enviado ao chefe de 
polícia provincial. Constitui-se esse ofício em extraordinário testemunho sobre o cotidiano do rio Madeira naquela última 
quadra do século XIX. O documento está transcrito no livro de Bernardo da Costa e Silva (SILVA, 1891), um português 
que viajou por aquele rio no último quartel do século XIX. Serve então essa fonte como contraponto, que somada a 
outras fontes completa as informações do documento de Mostajo e é útil para responder às questões levantadas.

Inicialmente observamos que parece injusta a acusação que faz no referido ofício o presidente da província 
Agesilao Silva em 1878 de “[...] serem inteiramente inexactas as informações que me deu o dito vice-consul da Bolivia (o 
sr. Ignacio Arauz)” (SILVA, 1891, p. 208). Isto em razão de que essas conclusões do presidente da província entram em 
choque com as observações publicadas por outros viajantes. Concluiu o presidente que, ao contrário do que o informara 
Arauz, os bolivianos não utilizavam seus nativos habitualmente nas atividades agrícolas, ocupando-se exclusivamente na 
coleta da goma elástica.

Nesse caso, a questão é determinar se a atividade exclusiva ou principal desses empresários bolivianos radicados 
no rio Madeira era a agricultura ou extrativismo gumífero. É necessário notar que a denominação dos estabelecimentos 
rurais na Amazônia no século XIX muitas vezes confunde ao leitor moderno. A produção acadêmica corrente distingue 
o sítio, unidade rural de produção diversificada (extrativismo, agricultura, pecuária) do seringal. Hodiernamente, seringal 
é conceituado academicamente como a unidade rural monoextrativista, especializada na extração da goma elástica. Outra 
definição possível permite a distinção entre o seringal caboclo (nativo) e o seringal do brabo (não nativo, normalmente 
nordestino), ou respectivamente o seringal do baixo e do alto dos rios, ou ainda unidade de produção diversificada 
(baixo) e especializada (alto) (OLIVEIRA FILHO, 1979, pp. 101-140). 

No século XIX, porém, a unidade rural a que se chamava seringal, também chamada de barraca, poderia 
produzir seringa e outros produtos agrícolas e mesmo pecuários. Seringal, poderia ser chamado sítio ou engenho. Arauz 
possuía um engenho de açúcar (KELLER, 1869, p. 4) à jusante das cachoeiras, acima de Manicoré (KELLER, 1870, 
p. 24), muito provavelmente nessa propriedade rural também colhesse alguma seringa. Enfim bastava que houvesse 
exploração das seringueiras em uma propriedade, exclusivamente ou não, e essa propriedade poderia ser chamada de 
seringal, mas poderia ser chamada também de sítio. Devemos então notar que as práticas do comércio, da agricultura e 
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do extrativismo não eram excludentes nem ao longo do rio nem em uma mesma propriedade. Além disso, não era ainda 
naquela segunda metade do século XIX tão clara a distinção das duas atividades como é hoje. 

Empiricamente, é possível encontrar nas fontes pessoas que exploravam no rio Madeira simultaneamente as 
três atividades (comércio, agricultura e extrativismo), e mesmo adicionalmente a pecuária em pequena monta na mesma 
propriedade. Keller indica, em 1867, a existência de roças de gêneros alimentícios pertencentes aos “seringueiros do 
Madeira” que eram assaltadas algumas vezes pelos índios remeiros, cujos patrões não os proveram de alimento suficiente 
(KELLER, 1869, p. 5). Observem que fala aqui de seringueiros (patrões) que plantam roças, indicando claramente 
que não há incompatibilidade entre ambas as atividades. A esse propósito podemos afirmar que a palavra seringueiro 
somente adquiriu o sentido de extrator direto da goma elástica no século passado. Maia Forte (1883, p. 140) denomina 
seringueiros aos proprietários de arvores da borracha. Até o século XX, não sabemos determinar quando, seringueiro 
podia ser o que hoje chamamos de seringalista, patrão, mas também o extrator direto, o freguês, o aviado, poderia ser 
chamado seringueiro.

Ainda no último quartel do século XIX, os estabelecimentos do Madeira, aí inclusos os do alto Madeira, embora 
dedicados à produção da goma elástica, continuavam produzindo alimentos como: milho, arroz, mandioca, bananas. 
Podemos deduzir então que parte do tempo de trabalho do seringueiro era dedicada à agricultura ou parte da força de 
trabalho era direcionada exclusivamente para essa atividade. Se esses “seringais” produziam excedentes comercializáveis 
sistematicamente ou apenas, ou ainda principalmente, para o consumo é uma questão a ser estudada. Contudo, não 
observamos no período analisado o desabastecimento de gêneros nessas áreas. O fato é que esses “seringais” não 
eram exceções, o general Severiano da Fonseca, em sua viagem de 1878, refere-se a inúmeros seringais ou colocações 
pertencentes a um mesmo seringalista do alto Madeira produtor de gêneros alimentícios cereais, tubérculos e mesmo 
cana de açúcar. Craig, declarou no mesmo ano que:

Arauz tinha vários alqueires de terras de cultura em Três Irmãos, alguns plantados com milho - que já 
estava secando no pé, outros com arroz e os demais com iucas, bananas etc. [...]. O trabalho principal, 
porém, consistia na coleta e preparação da borracha (CRAIG, 1947, p. 230)

Quando as provisões de Mostajo terminaram no alto Madeira foi naquela mesma parte do rio que ele se abasteceu 
para continuar viagem. Muito, provavelmente adquiriu mantimentos produzidos em um desses estabelecimentos rurais 
pertencente a bolivianos que dominavam a paisagem do alto Madeira naquele período, como outros viajantes o fizeram 
nessa mesma época.

É interessante observar que parte dos tripulantes das canoas de comércio trazia suas famílias, mesmo seus filhos 
de tenra idade, que ao lado de seus pais iam aprendendo na prática a navegação do rio Madeira. Devido ao longo tempo 
dispendido nessas viagens algumas de suas mulheres pariam em território brasileiro, conforme salientou o frei Jesualdo 
Maccheti ao passar pela localidade de Exaltación na Bolívia: “[...] batizei muitas crianças de dois a três anos e até de 
quatro anos que haviam nascido no Brasil, no rio Madeira” (MACCHETI, 1869, p. 2). 

O documento nada revela sobre a relação de Mostajo com seus trabalhadores, mas sabemos que o Estado 
Boliviano impusera desde a criação do Departamento do Beni limites a essas relações. O indígena dessa área adquiriu 
direitos de cidadão e foi incorporado como mão de obra nas atividades econômicas exploradas pelos grupos de origem 
branca e mestiça que desceram dos Andes: agricultura, pecuária, extrativismo e setor de transporte fluvial (MOMBIOLA, 
2012, p. 511-516). No final da década seguinte foi redigido o primeiro regulamento de navegação do Beni que obrigava 
aos patrões a contratar os remeiros na presença das autoridades departamentais. Aprovado em 1858 esse regulamento 
estipulava o número de remeiros segundo a capacidade de carga de cada embarcação, o valor dos pagamentos aos 
trabalhadores, a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação à tripulação, entrando em vigor na década de 1860 
(MOMBIOLA, 2012, p. 520). Décadas depois continuavam as autoridades bolivianas preocupadas com a situação do 
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indígena no serviço de remo, especialmente quanto àqueles que vinham para o Brasil. A preocupação deve ser melhor 
entendida em razão da drenagem de mão de obra das atividades laborais benianas para o Brasil do que por motivos 
humanitários. Essas iniciativas legais se tornaram cada vez mais rigorosas, de modo que:

Foi também no decorrer da década de 1880 que o Estado boliviano promulgou uma série de leis, entre 
elas a lei de 24 de novembro de 1883, que assinalou uma sucessão de medidas para proteção dos indí-
genas. Ademais o governo boliviano promulgou a lei de 16 de novembro de 1896, conhecida como Lei 
de Enganches, que proibiu desde que forçado ou por engano o enganche dos indígenas bolivianos para 
atividades ou empresas de quaisquer naturezas situadas fora da República. Meses depois, o Decreto de 
25 de fevereiro de 1897, regulamenta a Lei de Enganches e em seu artigo 21 proíbe o recrutamento 
de trabalhadores para quaisquer atividades fora da República, ambas as leis assinadas no mandato de 
Severo Fernandez Alonso, o então Presidente da República da Bolívia. Podemos concluir que o trans-
lado de bolivianos para o rio Madeira foi intenso até o final do século XIX, já que houve a necessidade 
de adoção de inúmeras medidas para impedir a extensiva migração de bolivianos para o rio Madeira. 
(ROSA, 2016, p. 35)

Acusava também aos empresários bolivianos no rio Madeira o citado presidente de província de não trazer os 
nativos da Bolívia contratados por título jurídico, supostamente ao contrário do que informou Arauz. Essa informação 
de Arauz destinava-se a colocar o presidente da província ciente dos problemas que teriam os empresários bolivianos 
se não retornassem para a Bolívia com os nativos lá recrutados. O próprio Ignacio Arauz, apelou para a autoridade do 
Estado reclamando a “restituição” de índios fugitivos aos seus patrões. Certamente usando de sua autoridade como 
agente consular emitiu uma nota ao presidente da província do Amazonas: “[...] solicitando providencias para a captura 
de diversos índios bolivianos, pertencentes às tripolações de algumas embarcações, que tem descido do seu paiz, e 
que ausentando-se delas, vagueião em diversos pontos desta província e nesta capital.” Responde então ao pleiteante 
que recomendará ao chefe de polícia da província que: “[...] empregue os meios admitidos em semelhantes casos, para 
fazer restituir as respectivas embarcações os tripolantes, que se tiverem evadido e forem e forem encontrados, afim de 
que possão prosseguir na sua viagem ao departamento de Moxo, donde baixarão [sic] ao rio Madeira a esta província” 
(Amazonas, periódico, 01/05/1869). 

Tal iniciativa por parte de Arauz fica plenamente justificada na medida em que desde a década de 1870 o governo 
do Departamento do Beni estabeleceu uma caução de 10 libras por nativo remeiro que seria depositada pelos patrões 
das embarcações que se dirigiam ao Brasil, como forma de garantir seu retorno. No Brasil esses remeiros ficariam sob a 
proteção do Vice-Cônsul da Bolívia (MOMBIOLA, 2012, p. 527). Devemos assinalar, contudo, que apesar dessa medida 
o regulamento era constantemente desrespeitado pelos patrões. 

Primeiramente, é necessário deixar claro que havia naqueles anos uma grande carência de mão de obra para dar 
conta da expansão do negócio da borracha. Antes do ano de 1877 não havia iniciado a grande migração de trabalhadores 
nordestinos para a Amazônia. O crescimento da produção de goma elástica tornara premente a necessidade de obtenção 
de mão de obra. No rio Madeira já então inúmeros seringalistas bolivianos se utilizavam da mão de obra dos indígenas 
daquele país, como vimos. Mas, não somente os bolivianos, brasileiros e portugueses também se utilizavam da mão de 
obra dos indígenas daquele país na extração de goma elástica. Por exemplo: José Francisco Monteiro, Manoel Pereira 
Gonçalves e Eduardo Klautau. Heliodoro Jaramillo faz uma declaração que se opõe frontalmente à afirmativa de 
Agesilao Silva sobre o desinteresse de seringalistas brasileiros e portugueses pelo nativo boliviano. Segundo o autor havia 
uma “[...] opposição que fazem seus moradores a qualquer tentativa de emigrantes, sobretudo cearenses, contentando-se 
com o pessoal ali existente, bolivianos, amazonenses e paraenses” (JARAMILLO, 2004, p. 14). De fato, na ocupação do 
rio Madeira durante o primeiro surto gumífero, ao contrário do que ocorreu no Acre, a influência do nordestino como 
extrator foi muito menor.

Observemos agora com mais cuidado as condições de trabalho desse terceiro personagem. É personagem 
coletivo e, por isso mesmo, anônimo. É por isso que a história de Mostajo apenas nos permite vislumbra-lo. Apesar 
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disso é personagem importante, porque a cobiça de Albino nele se concentra. A utilização de trabalhadores indígenas 
provenientes da Bolívia nos seringais e embarcações era prática comum no rio Madeira e dela derivou um intenso 
tráfico. Declarava o presidente que esses nativos não fugiam das mãos de seus patrões bolivianos em razão da sedução 
promovida pelos brasileiros, mas em razão do extremo mau trato a que eram submetidos (SILVA, 1891, p. 209). Mas, a 
verdade é que a voracidade pela obtenção desse trabalhador produziu um forte movimento de tráfico na fronteira. Isso 
revela a memória de Forte do ano de 1883:

Em certa época do anno, seguem os negociantes (nome original!) para a Bolivia, onde, no Beni, no Ma-
moré e outros rios, contratam á força, 200 e mais índios, geralmente Mojos e Baures, vestem-os com uma 
camisola a que chamam typoi e começam a longa e perigosa jornada através das cachoeiras do Madeira, 
e durante o trajecto alimentam o infeliz escravizado unicamente com xibé, isto é, dão ao índio farinha 
de mandioca amarela, que a tomam feita em papa com agua fria.

Aos seringueiros (proprietários de arvores de borracha) moradores e estabelecidos pelas margens do 
rio, vão elles os cedendo aos bandos, mediante certo úmero de pesos plata, a titulo de despezas de viagem. 
(FORTE, 1883, p. 140)

Assim, o próprio documento de Mostajo, contradiz a afirmação de Agesilao Silva, ou seja, havia também interesse 
dos empresários brasileiros nesse tipo de mão de obra. Esses trabalhadores eram muito cobiçados, daí a proposta de 
Albino a Mostajo. Além do enganche (recrutamento), era fato comum como forma de obtenção de mão de obra a 
transferência de trabalhadores de um para outro patrão juntamente com a dívida que possuía com o antigo patrão ou 
também sua transferência juntamente com as terras, provenientes da venda do seringal. Tomemos como exemplo o 
caso do português Eduardo Klautau que ao comprar um seringal no rio Madeira recebeu juntamente com a propriedade 
todos os trabalhadores bolivianos que ali estavam (FORTE, 1883, p. 80-81). Assim, o trabalhador era submetido a uma 
relação de trabalho que em alguns aspectos lembra o escravismo. Sem possuir sua propriedade, sem amparo legal, esses 
senhores dos seringais “trocavam” ou “vendiam” seus trabalhadores quando bem entendessem, como mercadoria, ou 
então transferiam eles juntamente com a venda das terras do seringal, semelhantemente aos servos da gleba feudal.

Sem ter seu direito garantido pelos agentes do Estado, ficavam os trabalhadores mercê da vontade dos poderosos: 
caso resistissem ou fugissem eram barbaramente castigados ou expulsos do seu teto. O interesse de Albino em dar como 
encerrada a questão comercial em “permuta” pelos empregados de Mostajo, que permaneceriam no Brasil para serem 
“trocados” pela suposta dívida do primeiro, é bem esclarecedor quando ao papel destacado desse personagem naquela 
sociedade. Lembremos que Mostajo trouxe consigo da Bolívia em 1869 cento e vinte índios, empregados na faina do 
transporte fluvial desde a Bolívia até o porto de Itacoatiara no Amazonas. Na segunda viagem não indicou a quantidade 
de canoas ou remeiros. Mas além do transporte fluvial era esse trabalhador nativo, como vimos, foi largamente utilizado 
no corte da seringa. 

Além dos maus tratos, Agesilao Silva acusa os patrões bolivianos de remunerar seus trabalhadores com diminuto 
salário, de alimentá-los e vesti-los mal, de submete-los a esgotantes jornadas de trabalho, atribuídas por tarefas apenas 
possíveis após uma quantidade exagerada de horas. Nesse particular o documento de Mostajo nos oferece uma evidência 
clara: chegando a Itacoatiara às dez da noite, fez o comerciante seus empregados trabalharem imediatamente na descarga 
das mercadorias que estavam no vapor. A tarefa somente terminou às onze horas do dia seguinte, ou seja, treze horas 
de trabalho. No caso de não concluir as tarefas esses homens eram frequentemente castigados com açoites que algumas 
vezes levaram à morte suas vítimas, ou deixaram marcas permanentes nos seus corpos, como constatou o depoente. No 
caso de fuga do empregado, saía o patrão e seus sequazes à sua caça e, capturando-o submetia-o a castigos excessivos 
de forma inimaginável.

No rio Madeira, o tratamento ministrado pelos patrões bolivianos aos índios que traziam consigo nas suas 
viagens comerciais ou quando se estabeleciam para a exploração da goma elástica ultrapassava os limites crueldade. O 
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cidadão lusitano Bernardo da Costa e Silva, autor da obra Viagens ao sertão do Amazonas, relata também os maus tratos 
aplicados aos índios bolivianos, que presenciou na localidade de Santo Antônio do Rio Madeira nos anos de 1880. 
Testemunha o livro de Costa e Silva de forma indignada o violento cotidiano do rio Madeira ao descrever um episódio 
onde um nativo que roubou um garrafão de cachaça e como punição foi amarrado a um tronco e recebeu cinquenta 
chicotadas (SILVA, 1891, p. 198). Sendo Santo Antonio já naquele ano o porto onde esses nativos, que compunham as 
tripulações das embarcações que transitavam pelo trecho encachoeirado, aguardavam a chegada dos vapores, podemos 
supor que esse nativo pertencia a uma dessas tripulações. 

A imposição da ordem privada, com a aplicação de castigos físicos, é observada pelo mesmo testemunho em 
outra ocasião:

Outro pobre índio vimos castigar por haver fugido ao patrão que lhe dava maus tractos, não o poupan-
do ao trabalho mesmo quando doente. O patrão reclamou a busca delle ao subdelegado, e este mandou 
tripular uma canoa do senhor onde metteu os soldados que foram já a grande distancia, agarrar o cri-
minoso que trouxeram preso, e depois de bem surrado foi mettido n’um quadrado de trilho da estrada 
de ferro, que serve de cadeia, sem resguardo da chuva nem do sol, onde ficou passando noites e dias!

Isto é barbaro e repugnante.

Depois foi o pobre rapaz entregue ao patrão para receber novo castigo. (SILVA, 1891, p. 199)

Os patrões bolivianos eram acusados de impunidade e de praticarem no Brasil as mesmas ilegalidades que 
cometiam em sua terra em confronto com “honra das nossas instituições e da nossa civilização”, no dizer de Agesilao 
(SILVA, 1891). Também Maia Forte assim considera: “O captiveiro do negro do Sul do Império é uma vida de paraiso 
em relação ao dos infelizes indios no alto Madeira, onde, por infelicidade, pessoalmente observei e no Purús, onde me 
informaram ser o mesmo” (FORTE, 1883, p. 140).

Mas será que isso correspondia à verdade? A comparação era justa e pertinente? É espantoso o horror que 
expressava a essa autoridade brasileira o trato de patrões bolivianos aos seus empregados. Espanta, em razão de que 
também os patrões brasileiros praticavam os mesmos métodos de disciplina com seus trabalhadores e formas também 
condenáveis de recrutamento. Ao viajar pelo Amazonas, Tavares Bastos menciona constantemente o tráfico dos 
nativos, produto do saque às aldeias para “[...] servir sem salário, como se fossem escravos” (BASTOS, 1866, p. 294) ao 
colonizador. Também Maia Forte declarou que “[...] muitos seringueiros igualmente os ajustam nas malócas, e o que 
é mais nas proprias missões, para o serviço da extracção da borracha, reduzindo-os depois ao mais cruel captiveiro” 
(FORTE, 1883, p. 138).

Certamente os trabalhadores rurais quedavam inermes nas mãos de seus patrões, mais que aqueles residentes 
nos povoados. Mas, esses também não estavam livres do arbítrio privado. Embora não houvesse autoridade policial em 
todos os povoados, mesmo onde essa autoridade estava presente não eram incomuns essas cenas que extrapolavam o 
amparo legal.

Nem os patrões nem suas famílias estavam livres das arbitrariedades de outros membros do seu grupo social. 
Isso já foi visto nas alegações de Mostajo contra Albino. Também Agesilao Silva relata que em sua descida de Santo 
Antonio para o Baetas, passou pelo lugar chamado Pariry onde presenciou uma espoliação. Havendo falecido um 
produtor rural de nome José Ricardo de Sá, um vizinho seu chamado Raphael Bento Carolino (português), associado 
aos seus sequazes, foi à casa de sua viúva e declarando-se credor do falecido saqueou os bens e expulsou-a, juntamente 
com os filhos, da propriedade. Não eram incomuns esses fatos onde ao assalto seguia o saque ao dinheiro, à borracha 
estocada para venda, a destruição dos títulos de propriedade e documentação do falecido e expulsão dos moradores. 
Nesse caso, os filhos foram a bordo do navio onde se encontrava o presidente da província para reclamar justiça.
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Também era assim nas relações entre produtores rurais enquanto vivos, conforme podemos constatar no longo 
conflito entre os ex-sócios Manoel Telesforo Salvatierra (boliviano) e Alvaro Cesar da Conceição (português), pela posse 
de seringais que culminou na morte deste último e na fuga para a Bolívia de Telesforo Salvatierra, sob os auspícios, 
segundo se informa, da autoridade policial (SILVA, 1891, p. 103). Anos antes, informa notícia de jornal, Pedro Luiz 
Sympson acusou ao mesmo Manoel Telesforo Salvatierra de assaltar armado e à surpresa, apoiado por 30 nativos, todos 
bolivianos, sua casa e terras que alegava possuir no rio Jacaré. Temendo perder suas terras e ver expulsos delas seus 
fregueses (chamava-se assim ao aviado) oficiou Sympson ao presidente da província. Este encaminhou ao subdelegado 
de Manicoré recomendação para que empregasse esforços no sentido de garantir a posse das terras ao peticionário. O sr. 
Sympson, acompanhado de um capitão, um tenente, e alguns guardas nacionais, providenciou para que fossem então os 
alegados agressores: “[...] repelidos, desarmados e presos em flagrante delicto, não obstante resistência obstinada.” Na 
mesma notícia acusa Ignacio Arauz de vender, juntamente com Telesforo essas terras, utilizando-se títulos de propriedade 
já revogados e posteriormente à revogação concedidas ao reclamante (Amazonas, periódico, 01/05/1869).

Todo esse estado catastrófico de insegurança pode ser explicado a partir da submissão do interesse público 
aos interesses privados resultantes da: a) omissão ou conivência dos agentes públicos ou b) ausência do Estado. Em 
seu relatório de 1878, o presidente Agesilao Silva conclui sobre o estado da segurança pública no rio Madeira: “É 
enfim, o saque, a pilhagem, o roubo executado a mão armada, em pleno dia, na presença de testemunhas, e, pode-se 
accrescentar, sob as vistas da auctoridade!” (SILVA, 1891, p. 206), reconhecendo a autoridade máxima provincial a 
ciência das autoridades locais sobre esses fatos, permanecendo, contudo, na inação. 

Já no mesmo ano desse ofício, em relatório de agosto de 1878 o barão de Maracaju atribui a essa precariedade 
da segurança pública no Amazonas outra causa. A grande extensão territorial da província e a ausência de efetivo policial 
suficiente para dar cobertura eficiente nessa enorme área (GALVÃO, 1878, p. 5).

Podemos concluir então que o quadro geral não é produzido somente pela ausência do Estado, mas também 
pela omissão e conivência das autoridades policiais em relação as ilegalidades. Mais uma vez recorremos a Bernardo Silva 
para entender essa omissão:

A auctoridade civil, representada na pessoa de um subdelegado, subjuga a militar, um pobre sargento, 
quando não soldado, sem voz activa porque está não só debaixo de suas ordens, como vive do crédito 
do seu estabelecimento, e que lhe suspenda a ração, se aquelle pretende fazer respeitar seu decoro!

O subdelegado, consente tudo, porque, á sua vês, vive d’estes patrões que lhe fazem gasto na tenda. Ahi 
esta porque a auctoridade da roça, não pode ser justiceira por falta de independência. (SILVA, 1891, 
p. 198-9).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comércio boliviano pelo rio Madeira foi intenso durante toda a segunda metade do século XIX e início do 
XX, sendo que, um número considerável destes comerciantes se fixou na região como produtores rurais, tendo utilizado 
em larga escala “indígenas bolivianos” para a extração de borracha. Seus seringais tornaram-se “entrepostos” para o 
abastecimento dos comboios que desciam da Bolívia tendo como destino a cidade de Belém. Contudo, com a inserção 
da navegação a vapor no rio Madeira, até a localidade de Santo Antônio, os comerciantes que provinham do Beni 
passaram a deixar seus produtos nos barracões desta vila, principalmente no armazém pertencente a empresa Suárez & 
Hermanos (boliviana), ou nos seringais de bolivianos localizados nas cachoeiras. 

As receitas geradas pelo comércio boliviano eram tais que os vapores, algumas vezes, chegavam a esperar no 
porto de Santo Antonio as canoas vindas da Bolívia (O Liberal do Pará, periódico, 09/08/1887). Ou seja, podemos 
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afirmar que no século XIX a comércio boliviano pela bacia do Madeira juntamente com o aumento das receitas geradas 
pela produção de borracha estimulou a imigração de patrões e trabalhadores bolivianos para o rio Madeira.

Contudo, vale salientar, a partir das informações expostas, que existia uma clara distinção entre os “patrões” 
e “trabalhadores” bolivianos que comerciavam e/ou se estabeleceram no rio Madeira. Os trabalhadores eram 
preferencialmente “indígenas” naturais dos antigos aldeamentos jesuíticos de Mojos e Chiquitos e de várias outras partes 
da Bolívia, ao passo que os patrões possuíam, em geral, ascendência europeia, sendo naturais de Santa Cruz de La Sierra, 
este é o caso de Manuel Mostajo e sua família. Deste modo, não podemos tomar a população boliviana comerciante 
e/ou assentada no rio Madeira de maneira uniforme, devemos considerar todos os marcadores sociais que no período 
delimitavam o lugar social destes indivíduos.

De outro modo, podemos notar no breve estudo que fizemos que, embora estrangeiros, esses empresários se 
adaptaram perfeitamente ao ambiente social do rio Madeira. Isso se dava inclusive em suas relações laborais, seja porque 
o trato que davam aos seus empregados não diferia muito daquele dado pelos patrões brasileiros seja porque, em geral, 
vieram de uma região onde a ausência do Estado apresentava enorme similitude. Em outra vertente de análise, pudemos 
notar que o nível de violência imperante nessa sociedade, onde a força particular era utilizada como norma na resolução 
dos conflitos, não seguia um critério de nacionalidade. Indistintamente, brasileiros, bolivianos e portugueses associavam-
se para o cometimento dessas práticas, tornando-se frequentemente algozes ou vítimas de seus próprios conterrâneos.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar aspectos da história de vida da parteira Maria Petry Besen, 
seus artefatos que consistem na cultura material e as reflexões sobre a interlocução entre os fazeres 
e saberes populares e a educação. Para tanto, utilizamos como referencial teórico os autores e as 
autoras: Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, Jadir de Morais Pessoa, Ecléa Bosi e Michelle 
Perrot. O percurso metodológico da pesquisa, de abordagem qualitativa, contou com a História 
Oral em interface com a cultura material. Por meio da Educação Popular entendemos que é possível 
trabalhar com histórias, ofícios, saberes e fazeres populares como temas geradores em diferentes 
atividades educativas e em diferentes espaços, como é o caso dos museus. 

Palavras-Chave: Educação Popular; Práticas Educativas. Cultura Material. Parteiras; Museu.

ABSTRACT
It is an object of  artillery and episodes of  history and the history of  vida da partiira Maria Petry 
Besen, which is composed of  cultura material as well as interrocução between ecosystems and pop-
ulace e a educação. In the meantime, use the same self-controlled teorico as: Paulo Freire, Carlos 
Rodrigues Brandão, Jurir de Morais Pessoa, Ecléa Bosi by Michelle Perrot. It has been created by 
pesquisa, in the form of  a qualitativa, in the history of  the history of  a cultural heritage. For the 
most popular Earnings, there are many people in the world, the world, the populous people of  the 
world, and the people of  the world who live in the world of  the world.
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INTRODUÇÃO

Para a construção dessa escrita partimos do pressuposto de Paulo Freire (2015), quando ressalta que o saber se dá 
na interação dialógica “homens-mulheres-mundo” e a importância de valorizar os saberes populares, os saberes 

prévios que são gerados pela prática e a problematização da realidade. 

Na pesquisa por nós realizada, relacionamos o ofício de parteira com a educação, assim trabalhamos com aspectos 
da história de vida da parteira Maria Petry Besen, narrada por sua filha Lucia Besen Koch. Articulamos para esta trajetória 
narrativa os artefatos da parteira Maria, no tempo presente, em exposição no Museu Municipal de Massaranduba/SC, 
local onde a parteira viveu e exerceu seu ofício. Reconhecendo o significado social destes artefatos para a memória local, 
e do mesmo modo, para as reflexões sobre gênero em interface com a educação popular realizamos uma descrição dos 
artefatos da parteira, com a intenção inicial de que esse material sirva de suporte para práticas educativas desenvolvidas 
pelo Museu, em seu projeto de interação com instituições de Educação Básica daquele município e região. 

Neste processo, buscamos alinhavos teóricos na Educação Popular, porque este viés valoriza os saberes 
adquiridos pela experiência e pela educação não formal, sendo que a mesma acontece em diversos ambientes formativos 
coletivos, não apenas em escolas. Para Brandão (2013, p.26) “A educação aparece sempre que surgem formas sociais de 
condução e controle da aventura de ensinar-e-aprender”. A partir desse entendimento de educação, a transmissão dos 
saberes acontece por meio da prática educativa formal e não formal, pois: “Não há uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é 
a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante” (BRANDÃO, 2013, p.9).

Assim segue a intencionalidade maior deste artigo, apresentar trechos da história de vida da parteira Maria Petry 
Besen, bem como a cultura material por meio da descrição dos seus artefatos (utensílios) e a relação de seus saberes e 
fazeres com a educação. Esses artefatos são compreendidos para este estudo como “objetos biográficos” (BOSI, 2003), 
ou seja, aqueles objetos que fizeram parte da vida de seus possuidores e possuidoras, envelhecendo com eles e elas, 
dando sentido e significado à sua identidade.

Também nesta interface Tamanini e Peixer (2011, p.44) corroboram quando destacam em suas pesquisas a 
importância dos estudos na área da cultura material e da educação popular:

Saber as formas de vida as quais existam poucos registros, saber como os silenciosos, aqueles que 
pouco ou nada aparecem na documentação escrita e na representação da cultura material “oficial” – 
museus, centros de memórias e territórios de referências - saber como encarar sua existência diante 
das modificações tão rápidas em curso, buscar as relações, as tensões, as teias coletivas entre indivíduos 
num grupo numa camada social em épocas distantes e também agora, de pessoas que experimentam 
mudanças, segundo valores já preestabelecidos, de normas e comportamentos que aceitam ou rejeitam, 
são algumas questões inusitadas que o estudo da cultura material e o trabalho com educação popular 
pode nos propiciar

Por meio da Educação Popular entendemos que é possível trabalhar com histórias, ofícios, saberes e fazeres 
populares como temas geradores em diferentes atividades educativas e em diferentes espaços, como é o caso dos museus. 
Diante desse desafio teórico e metodológico do entrelaçar a cultura material, sendo esta parte do patrimônio cultural 
popular, tem-se nos museus em significativo campo de atuação. Contribui assim para esta reflexão Tamanini (2007, p.05) 
quando ressalta que:

Os museus da atualidade devem buscar a qualificação nas diferentes dimensões institucionais. Como 
instituição comunicadora, o museu deverá construir projetos e ações que mobilizem a sociedade de um 
modo geral. Para tanto, é necessário convergir para Projetos e Programas multidisciplinares. A essência 
presente no trabalho do museu é a vida, sobretudo investiga-se por meio do patrimônio a vida dos 
seres vivos, portanto, museu é lugar de vida, e não de morte.
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Os artefatos (utensílios) utilizados por Dona Maria Petry Besen no exercício de seu ofício foram emprestados 
ao Museu Municipal de Massaranduba/SC pela família da parteira. A exposição desses artefatos no Museu possibilitou o 
desenvolvimento de parte dessa narrativa. Desse modo ressaltamos que o Museu tem papel essencial no desenvolvimento 
de pesquisas como espaço público em integração entre comunidade, memória e escola.

Para a compreensão destas questões em estudo, com mais intensidade buscamos um olhar metodológico 
qualitativo trazendo para o diálogo a contribuição da História Oral em interface com a leitura da cultura material presente 
em um museu, em que corrobora ao dizer que “(...) é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para 
dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação” (THOMPSON, 1992, p.44). Esta perspectiva de diálogo 
conceitual possibilitou a compreensão de que esses artefatos, essas memórias, são indícios que levam a determinados 
conhecimentos sobre a história de vida das pessoas. Conforme dito acima no texto, “museu não é lugar de coisas, mas 
sim um lugar de vida”. 

MARIA PETRY BESEN: PARTEIRA, AGRICULTORA, MÃE, ESPOSA, MULHER

No município de Massaranduba/SC muitas mulheres exerceram o ofício de parteira, dentre elas, nosso estudo 
aponta a experiência de vida de Dona Maria Petry Besen, que exerceu o ofício de parteira diplomada (aquela que possui 
curso de parteira assinado por uma instituição) na região de Massarandubinha, município de Massaranduba/SC, entre 
as décadas de 1940 e 1980. Dona Maria Petry Besen (1918-1990) era filha de descendentes de imigrantes germânicos, 
provenientes da região onde hoje é a Bélgica. Dona Lucia, sua filha, conta que os tataravôs vieram de navio da Bélgica 
até Florianópolis e mais tarde teriam vindo para Massaranduba, nessa época Dona Maria tinha seis anos.

O curso de parto realizado por Dona Maria foi oferecido por Minna Ernst, parteira alemã, que atuava na cidade 
de Blumenau/SC. Minna Ernst foi parteira de renome em Blumenau/SC, diplomada na Alemanha e Áustria em 1896, 
veio para o Brasil no ano de 1909. Auxiliou mais de 10 mil nascimentos, faleceu em 1947. 

Dona Maria casou-se com Elias Petry e juntos tiveram onze filhos e filhas. A parteira Maria também trabalhava 
“na roça”, junto com a família, na propriedade onde viveu na comunidade de Massarandubinha. Dona Lucia conta que 
mesmo depois de atender a um parto, ao chegar em casa, a mãe se alimentava, pegava seu chapéu e a enxada e ia para a 
roça trabalhar. Aos 55 anos a parteira sofreu um derrame e passou a não atender mais partos, mas continuou a auxiliar 
as mulheres da comunidade em atendimentos relacionados à saúde feminina. Dona Maria Petry Besen faleceu 
aos 72 anos.

Imagem 1 - Fotografia Curso de Parteira em Blumenau, 1940.

Legenda: Maria Petry Besen (à direita fotografia), colega de curso (à esquerda na fotografia) e 
a parteira Minna Ernest (sentada ao centro na fotografia). 

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba, 2017.
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Entre os artefatos da parteira em exposição no Museu estão: conjunto de instrumentos para parto normal; 
avental; livros em língua alemã, publicados em 1923 e 1928; livro de registro de nascimentos; mala utilizada para 
transporte dos utensílios. Para o desenvolvimento do presente artigo selecionamos três itens que acreditamos ter 
grande relevância para a discussão que nos propomos, são eles: o livro de registro de partos, a mala e o avental, 
itens utilizados pela parteira nos atendimentos às gestantes.

Os artefatos contam mais que a história de um trabalho feminino, são “biográficos”, têm aspectos que 
dizem respeito a quem pertenciam, e também aos que com ela conviviam. As histórias coletadas sobre os artefatos 
não são apenas do trabalho e suas atividades, mas também memórias da família da parteira, das mulheres por ela 
atendidas, e que ao longo dessa passagem entre tempo e história, foram absorvidos pela ação da memória coletiva.

Bosi (2003) nos instiga refletir sobre as memórias que os objetos podem suscitar e assim seu potencial 
enquanto narradores de uma história. A autora chama a atenção para a diferença do objeto biográfico, destacado 
anteriormente, para o objeto de status, que ela exemplifica como: “(...) objetos que a moda valoriza, mas não se 
enraízam nos interiores ou têm garantia por um ano, não envelhecem com o dono, apenas se deterioram” (BOSI, 
2003, p. 26). Entendemos que os artefatos descritos neste “resgate”, não são “objetos de status”, conforme a 
definição de Bosi (2003), pois envelheceram com a parteira e fizeram parte da história dela, de sua família e das 
mulheres que ela atendeu durante o seu trabalho. 

Um entrelaçamento se faz necessário entre memória e educação. São categorias intrinsecamente ligadas, 
pois acreditamos que na criação popular há sistemas complexos com os quais inclusive se recorda a memória da 
história de um povo (BRANDÃO, 2008). Um dos valores da narrativa é a sensibilização quanto ao desconhecido, 
sendo o ser humano inacabado e em processo contínuo de aprendizagem (FREIRE, 2011). Logo esta interface 
dialógica pode significar desafios teóricos e metodológicos, cuja contribuição mais evidente passaria por desvendar 
a partir de indícios de histórias de vida a construção de referenciais de cultura como suporte para as práticas 
educativas.

“Sobre a quantidade de partos registrados, Dona Lucia conta que faltam muitos registros, mas 
que a mãe registrou a grande maioria dos partos. Ela justifica dizendo que ao chegar de um aten-
dimento, muitas vezes a mãe, alimentava-se e ia ajudar na roça, deixando para outro momento o 
registro do parto realizado” (conversa com Lucia Besen Koch em 30 de março de 2017)

Conforme relato de Dona Lucia, a rotina de sua mãe era divida entre o ofício de parteira e o trabalho na 
roça, além das atividades domésticas. Essas múltiplas atividades realizadas pelas mulheres ao longo da história 
necessitam de reflexões e, portanto, ao dar invisibilidade a partir de estudos com esta perspectiva, alimentam 
possibilidades de se fazer novas leituras sobre processos históricos distintos, sobre a dominação patriarcal e em 
especial da intervenção da mulher enquanto sujeito da história. Conforme Eggert (2011, p.40) “(...) o trabalho 
é uma ação humana criadora de cultura discutida por Karl Marx (1969, 1979), fazemos a relação direta de que 
as mulheres produzem conhecimento, cultura e produtos, mas que, em grande medida, todas essas coisas ainda 
permanecem invisíveis”.

Continuando a descrição do livro de registros, observamos que a capa (Imagem 2) é lisa de cor preta, 
sem inscrições, desgastada pelo tempo e manuseio, além de marcas de fita adesiva na lombada, alguns rasgos e 
amassados nas pontas. 
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Imagem 2. Capa do Livro de Registros de Partos

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.

Na contracapa (Imagem 3) observamos o nome Lucia Besen Koch (filha da parteira), no lado esquerdo. 
Já no lado direito no alto está escrito “Maria Petry”, nome de solteira da parteira. Há também outras inscrições 
como números e outros nomes.

Imagem 3. Contracapa do Livro de Registros de Partos

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.

São cinquenta e quatro páginas com registros de atendimentos aos partos na região de Massaranduba. 
Algumas páginas no final do livro estão rasgadas, e contém rabiscos, listas e outras informações. O livro foi escrito 
originalmente a lápis, porém com o passar do tempo a escrita foi ficando apagada, gasta. Com a intenção de 
preservar os registros da parteira, o marido de Dona Lucia, reforçou a escrita à caneta, como podemos observar 
na Imagem 4. Percebemos que a família da parteira tinha grande apreço pelos registros deixados por ela, sentiam 
orgulho dos registros ali contidos. 

Imagem 4. Detalhe da página do Livro de Registros de Partos

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.
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“Dona Lucia me contou que a mãe escrevia da forma que aprendeu do curso de parto com a 
professora que era de origem alemã. A palavra Knabe, por exemplo, utilizada no livro de registros 
corresponde a menino em português. Toda forma de registro e palavras usadas foram aprendidas 
no curso” (conversa com Lucia Besen Koch em 30 de março de 2017)

Sobre os registros contidos no livro, observamos que Dona Maria construiu ao longo dos anos uma lista, 
ou seja, uma sequência de informações escritas em alemão, conforme a Imagem 5, constando:

Imagem 5. Detalhe editado da página do Livro de Registros de Partos

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/Imagem: Pesquisadoras, 2017.

Com base na Imagem 5, segue detalhamento dos registros:

1. Os registros iniciavam com a palavra “Frau”, que em português significa mulher, esposa, senhora. 

2. Seguido da palavra “Frau” era registrado o sobrenome da mulher atendida. 

3. O numeral “1” representa a quantidade de bebês nascidos. No caso do nascimento de gêmeos, a 
parteira registrava o numeral “2”. Não observamos outro numeral, sendo assim, entendemos que ela 
não realizou partos com maior quantidade de recém-nascidos.

4. Após o numeral, temos a referência ao sexo do bebê com a palavra “Knabe” que em português 
significa menino. Dona Maria escrevia “Meschen”, entendemos que como referência à palavra 
“Mädchen”, menina em português.

5. Em seguida, observamos a palavra “an” que em português significa no, na, em. 

6. Os numerais que observamos na sequência são referência à data em que o atendimento aconteceu.

7. Por último temos a abreviação das palavras em alemão “Morgen”, “Nachmittag”, ou “Nacht”, que 
significam em português, na mesma ordem manhã, tarde e noite. Fazendo referência ao período do 
dia em que o atendimento ao parto aconteceu.

Observamos o cuidado e dedicação com que Dona Maria registrava seus atendimentos, de forma simples, 
criteriosa e com disciplina para registrar todos os atendimentos da mesma maneira. Há um detalhe interessante 
ao observar os registros, percebemos que em uma das últimas páginas, onde já não temos mais registros de 
nascimentos atendidos por ela, há apenas listas e observações, estão listados nomes e datas. Dona Lucia conta 
que a mãe registrou naquela página os nascimentos dos próprios filhos e filhas (Imagem 6), como uma forma de 
registro familiar:
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Os arquivos privados, outro sótão da história, dizem mais? Sim, de outra maneira, na medida em 
que as mulheres se expressaram muito mais abundantemente neles, e até mesmo devido ao fato 
que, como secretárias da família, elas foram produtoras destes arquivos. Livros de anotações da 
casa em que mantêm os anais da família (PERROT, 2005, p.35)

Imagem 6. Detalhe do registro do nascimento dos filhos e filhas da parteira na página do Livro de Registros de Partos

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba.Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.

Segue transcrição das informações contidas na página, em que Dona Maria registrou os nascimentos de 
seus filhos e filhas, conforme Imagem 6:

“Margarida Besen, 20 10 1942”

“Imelda, Besen, em 21 6 1944”

“Blasio, Besen, em, 25 4 1946”

“José, Besen, em, 31 3 1948”

“Lucia, Besen, em, 20 2 1950”

“Agata, Besen, em 2 6 1951”

“Francisco, Besen, em, 3 9 1952”

“Anna, Besen, em, 29 6 1954”

“João, Besen, em, 3 5 1956”

“Antonio Besen em, 29 4 1958”

“Sebastião, Besen, em 3 9 1959”

Por compreendermos o significado desta fonte para a preservação da memória coletiva – constituição de 
inventário histórico e para ações educativas futuras, realizamos também um estudo quantitativo das informações 
contidas no livro de registros. Vale destacar que nesta região onde se localiza o nosso estudo, há ausência de 
instituições com responsabilidades formais de cuidado e tratamento com o patrimônio cultural. O Museu Municipal 
de Massaranduba é a única instituição local com este caráter e foi aberto à comunidade nesta última década do 
século XXI. Passo a passo vem dialogando com a responsabilidade de “conservar e preservar”, mas também 
desafiado a conversar com a comunidade tendo em seu acervo os indícios para esta aproximação.

Seguindo com o “cuidado com este artefato – livro”, fotografamos todas as páginas de registros, então 
realizamos uma contagem manual de cada linha preenchida no livro. Chegamos à quantidade aproximada de 1.260 
partos atendidos, deles 34 de gêmeos, realizados no período de 1940 até 1980. Observamos que nem todos os 
partos atendidos por Dona Maria foram registrados no livro, mas ela prezava por manter um registro contínuo, 
porém algumas vezes por falta de tempo não registrava os partos no mesmo dia do atendimento.
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O livro de registros da parteira Maria é um documento que além registrar seu ofício, também registra a 
vida da comunidade, ou seja, ele é um artefato de memória, uma fonte documental. Mesmo na simplicidade dos 
registros, o livro se torna fonte de pesquisa de um trabalho realizado e documentado por uma mulher. Escrever 
e poder narrar os acontecimentos da vida é uma atividade importante que pode promover a rememoração de 
atividades e acontecimentos à beira do esquecimento.

ERA SOMENTE UMA MALA: A MALA E SEUS SEGREDOS

A mala que Dona Maria utilizou para levar seus instrumentos de parto para os atendimentos que realizou é com 
certeza um item muito carregado de significados. Não sabemos como a mala foi adquirida pela parteira, mas sua filha 
acredita que provavelmente foi comprada em Blumenau/SC ao término do curso de parto. Sobre a utilização de maletas 
por parteiras, a pesquisadora Réchia (2001, p.116) explica que: “a maleta simbolizava a familiaridade com certas práticas 
médicas”. A mala é do modelo conhecido como “mala de médico” muito utilizada por médicos, médicas, farmacêuticos, 
farmacêuticas, enfermeiros, enfermeiras e parteiras, pois seu formato possibilita acomodar medicamentos e utensílios 
diversos. As dimensões da mala são: 41 cm de comprimento, 25 cm de largura e 23 cm de altura. Feita de couro na cor 
marrom, possui alças na parte superior e fechadura de metal. A parte interior da mala é forrada em tecido xadrez nas cores 
marrom e bege. As partes metálicas estão enferrujadas e a parte externa apresenta desgaste, manchas e partes rasgadas. 

Imagem 7 - Montagem com fotografias da mala

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.

Dona Lucia conta que quando a mãe ia atender a um parto, ela “se lavava”, pegava a mala para ir à casa da 
gestante e ninguém mexia na mala, ela e os irmãos não sabiam que objetos estariam dentro da mala. A parteira dizia 
que “ia levar um bebê”, então ela e os irmãos acreditavam que o bebê estivesse dentro da mala. Mas segundo ela, 
nunca tiveram coragem de abrir a mala e conferir. As crianças da casa não tinham acesso aos instrumentos de parto 
da mãe que eram guardados na mala.

Dona Lucia conta que Minna Ernst ensinou a mãe que nunca carregasse a mala ao viajar para um atendimento. 
Deveria dar às pessoas que viessem buscá-la, e ela iria caminhando atrás, nunca na frente. A mala então era levada 
por outra pessoa ou colocada na carroça. Segundo Dona Lucia, para segurança da própria parteira. Dona Maria foi 
alertada de que parteiras eram vítimas de assaltos durante a viagem para a realização dos partos. 
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VESTIR O AVENTAL– NÃO APENAS PELA ASSEPSIA

Dona Maria Petry Besen vestia avental durante os atendimentos às gestantes. Feito por Imelda Besen, filha 
mais velha da parteira, o avental é de tecido branco com mangas curtas e pregas na cintura. Possui ainda as iniciais da 
parteira “M P” bordadas a mão com fio na cor azul. Perrot (2005, p.38) fala sobre a cumplicidade na confecção, nesse 
caso do avental feito pela filha para a mãe: 

O armário de roupa branca é ao mesmo tempo um cofre-forte e um relicário. A espessura dos 
lençóis, a finura das toalhas de mesa, as dobras dos guardanapos, a qualidade dos panos de pó têm 
sentido em uma cadeia de gestos repetidos e enfeitados.

“Dona Lucia conta que os aventais estavam sempre limpos, pois ela nunca os via sujos. Conta que a mãe ao chegar de 
um parto os lavava de imediato. Para que ficassem sem manchas ela lavava com sabão Rinso”. (conversa com Lucia 
Besen Koch em 30 de março de 2017).

Imagem 8. Avental (frente) e Imagem 9. Avental (costas)

Fonte: Acervo do Museu Municipal de Massaranduba. Fotografia/imagem: Pesquisadoras, 2017.

Além de afetividade envolvida no fazer e no vestir, a roupa tem caráter cultural presente no modo como 
é confeccionada, seu modelo e tecidos, e também como representação de gênero, Perrot (2005, p.38) explica que: 
“A roupa branca pertence à esfera do íntimo, as roupas, à esfera do público. Elas estão ligadas às aparências cujo 
cuidado é um grande dever das mulheres, sobretudo burguesas”. 

Brandão (2008, p.32) destaca ainda os sentidos que envolvem o vestir e como utilizamos a roupa como 
meio de comunicação: 

(...) as roupas que vestimos nos abrigam do frio e do calor. Mas os seus padrões, desenhos e cores 
servem também para nos dizermos a nós mesmo e aos outros: quem somos, em que lugar de 
nosso mundo achamos que estamos situados, do que gostamos, quem ou o que nos gerou, como 
sonhamos que poderíamos ser, em quais crenças da ciência, da filosofia, da arte ou da religião 
acreditamos.

Se não soubéssemos a quem pertence esse avental, saberíamos ao vê-lo que se trata de um avental ou jaleco 
que foi utilizado por uma mulher, em alguma atividade da área da saúde, feito artesanalmente e bem conservado. 
Ou seja, para além de um simples avental, percebemos neste artefato as interfaces entre cultura, educação e gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, enquanto prática social, as parteiras ainda se fazem presentes, principalmente em locais de 

difícil acesso aos serviços de saúde pública. Segundo Pessoa (2005, p. 62), “o Brasil tem no trabalho das parteiras 
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tradicionais o exemplo mais bem acabado do sentido da palavra ofício, intensamente vivido no cotidiano, tanto 
das pessoas que o exerciam, como das pessoas que dele eram beneficiadas”.

Freire (2015) entende a educação com uma prática social libertadora, sabemos que sua luta por essa 
libertação se justifica principalmente no caso das mulheres e das crianças das classes empobrecidas. No que diz 
respeito às mulheres, a educação ainda auxilia na reprodução de um papel feminino previamente estabelecido 
socialmente. Ressaltamos que as mulheres têm buscado quebrar essas barreiras e ingressando em áreas nunca antes 
exercidas por elas, mas isso ainda acontece com estranhamentos e enfrentamentos. 

Percebemos que os saberes e o fazeres femininos estão ligados ao entendimento construído socialmente 
do que é papel da mulher ou não. Sendo assim, ao desenvolvermos atividades educativas com histórias de vida 
como a da parteira Maria Petry Besen, podemos abrir caminho para essas discussões. Partindo da vida, do mundo, 
do real, para a discussão do ideal, do que entendemos como cuidado, como saber, como fazer. Discussões se 
fazem necessárias no âmbito da educação, principalmente quando pensamos em estudantes das áreas da saúde e da 
educação, áreas de maioria feminina, que muitas vezes utilizam o discurso do dom da mulher em cuidar e educar, 
um entendimento construído socialmente como feminino.

Livro, mala e avental são muito mais do que simples objetos de trabalho os artefatos da parteira guardam 
memórias da mulher, da trabalhadora, da agricultora familiar, sua família e das mulheres atendidas pela parteira. 
Temos o entendimento de que o objeto, o artefato, é uma realidade que às vezes pode ser a única fonte sobrevivente 
de significados; ele permite evocar o passado, pois é resultante de um processo cultural e estimula a comunidade 
a dialogar com o seu cotidiano, sendo ponto de partida para análises, críticas e tomada de decisões. Assim o uso 
ético de histórias de vida como temas geradores em práticas educativas podem suscitar discussões que contribuam 
para promoção do pensamento crítico no combate a perpetuação de preconceitos. 
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RESUMO
Palavras e imagens revelam memórias da vida íntima e instigam a atenção do ser humano. Com base 
em tais vestígios do eu, este artigo propõe reflexões sobre os sentimentos de Tagliaferro (1893-
1986). Dentre os escritos da pianista, para analisar suas afeições, o principal documento mobilizado 
é a autobiografia intitulada Quase tudo... Memórias de Magdalena Tagliaferro, publicada em 1979. 
Nessa perspectiva, diante da fonte aqui protagonizada, a seguinte questão norteia o trabalho: como 
a artista retrata, em sua autobiografia, as afetividades vividas em Paris? Entende-se, juntamente com 
Ricoeur (2007), que é possível trabalhar historicamente com as marcas fincadas pelas experiências 
primárias: as afeições e os sentimentos. Entretanto, com qualquer tipo de memória ou suporte, nada 
pode provar que os vestígios da subjetividade humana são um retrato do acontecimento original, 
como a experiência em si. Em outras palavras, o exercício da memória é o seu uso; e os usos 
comportam as possibilidades de limitações, de equívocos, até mesmo de abusos ou, no sentido 
contrário do termo, as autocensuras. Sendo assim, tem-se como objetivo neste estudo interpretar 
as relações afetivas de Tagliaferro mencionadas em seu livro autobiográfico, considerando também 
as limitações impostas pelo pudor. Baseado nessas ideias foi possível perceber que o mundo afetivo 
da artista aparece tal qual as primeiras palavras do livro - Quase tudo -, com a transposição que tem 
como critério a autocensura, para salvaguardar sua conduta e os demais envolvidos em suas tramas 
afetivas. As memórias das paixões e dos pensamentos sobre o vivido visto e ouvido na idade adulta 
são mencionadas sem revelar intimidades mais profundas, evitando desconfortos para aqueles com 
quem a pianista se relacionou em sua longevidade. Contudo, a sua afetividade cotidiana em alguma 
medida é mantida no livro; porém os sentimentos privados são expressos na esfera pública, em 
nuances ou de maneira indireta.

Palavras-Chave: Autobiografia. Afetividade. Autocensura.

ABSTRACT
Words and images reveal memories about intimate life and instigate human attention. Based on 
such vestiges of  the “self ”, reflections about the feelings of  Tagliaferro are proposed (1893-1986). 
Among her writings, to analyze the affections of  the pianist, I use as the main document the auto-
biography Quase tudo... Memórias de Magdalena Tagliaferro, published in 1979. From this perspec-
tive, we inquire the main source: how does the artist portray, in her autobiography, the affections ex-
perienced in Paris? It is been understood with Ricoeur (2007), that it is possible to work historically 
with the brands that were based on the primary conceptualized experiences: affections and feelings. 
However, any kind of  memory or support cannot prove that the some vestiges of  human subjec-
tivity are a portrait of  the original event, such as experience itself. In others words the exercising of  
memory is its use; and the uses stands the possibilities of  imitations, misunderstandings and even of  
abuses, or in the opposite sense of  the term, self-censorship. Therefore, we have as main objective 
in this study to interpret the affective relations of  Tagliaferro mentioned in his autobiographical 
book, considering also the boundaries set by pudency. Based on these ideas was possible to realize 
that the artist affective world seems as the first words in the book - Quase Tudo - with the transpo-
sition that has as a criterion the self-censorship, to safeguard its conduct and the others involved in 
its affective plots. The memories about passions and thoughts about what was lived, seen and heard 
in an adult life are metioned without revealing deep intimacies, avoiding disconfort to those whom 
the pianist had relationships in her longevity. However, their daily affectivity is to somehow kept in 
the book, but private feelings are expressed in the public sphere or indirectly.

Keywords: autobiography. Affectivity. Self-censorship.
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INTRODUÇÃO

[...] não subestimemos nossas possibilidades de persuasão e de ação sobre os nossos semelhantes; 
só assim é que nós os músicos tomamos consciência total dos ilimitados poderes da Divina Mú-
sica [...]. Nada é mais detestável que a música sem segundas intenções. (TAGLIAFERRO, 1979, 
p.82)

A epígrafe deste texto expressa um pouco a forte conexão que Magdalena Tagliaferro1estabeleceu entre a 
música, a persuasão e os afetos. Isso aconteceu no decorrer de sua carreira como pianista, trajetória que 

teve início no Brasil com os ensinamentos ministrados pelo pai – o francês Paulo Tagliaferro –, a partir 1898, 
e que se consolidou sob a orientação de Alfred Cortot, no Velho Mundo, mais especificamente em Paris. Por 
meio dessa formação, associada ao seu talento e dedicação, conquistou, ainda na adolescência, o prêmio de 
primeiro lugar do renomado concurso do Conservatório de Paris, em 1907. Como concertista profissional, 
ganhou fama nos palcos internacionais ao ser ovacionada tanto por plateias europeias quanto pelo público 
de importantes teatros norte-americanos.

Instigado por suas palavras e memórias, proponho neste texto reflexões sobre os sentimentos da 
concertista brasileira. Dentre os escritos, com a finalidade de analisar as afetividades da pianista, a principal 
fonte documental aqui mobilizada é a autobiografia intitulada Quase tudo... Memórias de Magdalena Tagliaferro, 
traduzida para a língua portuguesa por Maria Lúcia Pinho, e publicada pela Editora Nova Fronteira, em 1979. 
Nessa perspectiva, coloco diante da fonte aqui protagonizada a seguinte questão: como a artista retrata em 
sua autobiografia a afetividade vivida no universo parisiense?

Prosseguindo nessa análise entendo que a escrita autobiográfica aponta para o universo efervescente 
da vida da pianista, contrapondo-se aos desfalecimentos e desgastes, às erosões causadas na memória pela 
rotina diária. Isto por sua capacidade de iluminar um fato específico, como também, panoramicamente uma 
trajetória de maneira mais resistente ao tempo. Biografias e autobiografias guardam confissões; recortes de 
diários íntimos e correspondências, memórias daqueles que têm “obsessão por deixar impressões, rastros, 
inscrições” (ARFUCH, 2010, p.15) numa busca singular da transcendência.

Na esfera dos afetos compreendo, como ressalta Ricoeur (2007), que é possível trabalhar historicamente 
com as marcas fincadas pelas experiências, que esse autor chama de “primárias”, tais como: as afeições, os 
sentimentos. Entretanto, seja qual for o tipo ou o suporte de memória, nada prova que os vestígios da 
subjetividade humana é um retrato conforme o fato original, como a experiência em si. Em outras palavras, 
o exercício da memória é o seu uso; e os usos comportam a possibilidade das limitações, dos equivoco e até 
mesmo dos abusos ou, no sentido contrário, as autocensuras.

Tenho como objetivo neste estudo interpretar as relações afetivas de Magdalena Tagliaferro, 
mencionadas em seu livro autobiográfico, considerando as limitações impostas pelo pudor. Conceitualmente 
o termo “afetividade” pode ser entendido como a competência do indivíduo para experimentar o conjunto 
complexo de fenômenos afetivos: emoções, paixões e outros sentimentos que coexistem no âmago do ser 
humano, que influenciam o caráter e a ação do indivíduo. Haja vista que o verbo afetar deriva do termo afeto, 
assim como afetividade. O conceito é abrangente, pois envolve afeição, vocábulo que “designa um certo 
estado de sensibilidade, os sentimentos e as sensações, mas a ternura constitui apenas uma afeição, dentre 
outras, de prazer, de dor, de cólera etc.” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 4).

Assim, ao colocar os afetos da artista em baila, considero as suas estratégias de autocensura, em toda 
complexidade, como um dispositivo para o engajamento do sujeito, preceito que o situa em seu tempo. Esta 
“condição biográfica”, na perspectiva de Delory-Momberger (2012), não se constitui somente na expectativa 
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do sujeito singular. Em razão dessa conjuntura de sujeito, subordina-se em alguma medida aos utensílios da 
regulação social. Para Gabriel (2016), é “a partir do reconhecimento dessa condição que podemos pensar as 
narrativas do eu e do nós como subversão e/ou controle de uma lógica cultural hegemônica” (p.245).

Depois de um rastreamento no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), nos catálogos das principais revistas científicas e anais de congressos científicos 
do campo da História e da Música, acredito que este seja o primeiro trabalho abordando especificamente a 
vida afetiva de Magdalena Maria Yvonne Tagliaferro. Contudo, vale destacar a tese de doutorado “Magdalena 
Tagliaferro, testemunha de seu tempo”, escrita por Édson Roberto Leite, defendida no programa de Ciências 
da Comunicação da Universidade de São Paulo, em 1999. O estudo foi publicado como livro Tagliaferro: 
testemunha de seu tempo pela Annablume Editora, em 2001, com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), e focaliza a trajetória da pianista não só como instrumento midiático dos 
compositores nacionais e internacionais, mas também como agente cultural.

A importância das reflexões sobre a afetividade da pianista no contexto parisiense se dá pelo fato de 
realçar a própria trajetória de Magdalena Tagliaferro. Esta docente brasileira, de projeção internacional, atuou 
como catedrática numa das instituições mais importante de música do mundo, o Conservatório de Paris. 
Tagliaferro tocou nos principais palcos musicais do seu tempo, e ainda foi júri dos mais renomados concursos 
de piano. Conhecida hoje apenas por um pequeno grupo no Brasil, formado por músicos profissionais 
que utilizam suas gravações de piano como referência interpretativa, Tagliaferro também era referência, no 
século passado, para instrumentistas que acompanhavam o cenário artístico-musical do Brasil e da França.

Atualmente, boa parcela do povo brasileiro ignora a trajetória da concertista e educadora. No entanto, 
seu nome é presente nos mais importantes catálogos e enciclopédias de música do mundo. Por exemplo, o 
Grove, dicionário enciclopédico sobre música e músicos, – talvez a mais importante enciclopédia internacional 
de música ocidental –, apresenta Magdalena Tagliaferro como uma “intérprete carismática e chefe de uma 
verdadeira escola pianística” (DICIONÁRIO GROVE, 1994, p. 925). Ainda segundo o Grove, Tagliaferro 
atuou também como catedrática de piano no Conservatório de Paris e, “no Brasil, sobretudo durante a II 
Guerra Mundial, com seus cursos de interpretação que marcaram época” (IBIDEM).

Para dar contorno às reflexões, o texto está dividido em três seções. Na primeira é introduzida 
a questão da autocensura no livro da pianista. A segunda é dedicada às relações afetivas de Magdalena, 
estabelecidas com seus familiares no decorrer da sua primeira viagem a Paris. A última parte do trabalho – 
nem por isto menos importante – é destinada às experiências “músico-sentimentais” da concertista brasileira 
com o pianista e compositor suíço Alfred Cortot, professor do Conservatório de Paris.

QUASE TUDO: VESTÍVIOS DA AUTOCENSURA

Decido-me agora, finalmente. Por quê? Não pensem que perdi o pudor. É só o que me fal-
tava! Mas desde a época em que me pedem para que escreva sobre minha vida, receio que 
deixar de referir aquilo que pode parecer evidente aos que me são mais próximos – e, sem 
dúvida, bem menos evidente aos outros – Então[não escrever] seria assim como se falhasse à 
Música, à Amizade, ao Amor à Vida, ao próprio Amor. (TAGLIAFERRO, 1979, p.8)

Pelo pudor acima mencionado, as memórias de Madalena Tagliaferro são escritas sob os critérios 
da (auto)censura, como anuncia o título do livro, contendo palavras que sinalizam restrições – “Quase 
tudo...”. Entretanto, esta expressão funciona como uma chamada que torna o texto instigante e provoca 
certo erotismo em torno das relações afetivas, viagens e sentimentos, que fluíram no decorrer da carreira de 
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Tagliaferro como pianista e professora. Vale lembrar que as turnês musicais e pedagógicas da pianista eram 
bastante conhecidas pela comunidade que acompanhava a música de concerto no Brasil e na França.

As palavras “Quase tudo...” aparecem em letras garrafais na capa do livro autobiográfico. Acompanhados 
de reticências, tais vocábulos parecem mais significativos quando associados ao retrato da concertista, pintado 
pelo artista francês Jean-Gabriel Domergue2. Nessa imagem, Tagliaferro aparece de cabelos vermelhos com 
um vestido, desprovido de alças, do tipo “tomara que caia”, que fomenta a imaginação do leitor em relação 
aos seios escondidos pelos delicados braços da pianista, direcionados ao teclado do instrumento. O decote 
bastante arrojado da charmosa roupa, de cor preta, valoriza bastante as costas e, ao mesmo tempo, aponta 
para suas nádegas repousadas na banqueta do piano, imagem que “exala” sensualidade.

Sendo assim, a primeira imagem da autobiografia, como consta na figura número 1, mostra a 
sensualidade que perpassa a escrita da pianista. Por um lado, este retrato pode representar como se davam 
suas relações afetivas. Por outro, é capaz de fomentar a dimensão subjetiva do público, o pensar, o imaginar 
e, quem sabe, até fomentar o desejo por uma pessoa que transgredia as imposições sociais, que se opunha ao 
esperado de uma mulher, compatível com os paradigmas de comportamentos voltados para a vida doméstica 
e o ambiente adjetivado como familiar.

Figura 1: Capa da autobiografia com retrato pintado por Jean-Gabriel Domergue.

Logo nas primeiras páginas do livro há também expressões que de algum modo insinuam a mesma 
intencionalidade. A pianista dedicou o livro aos seus amantes “de longe ou de perto” (TAGLIAFERRO, 
1979, p. 6), remetendo-se à afetividade do tempo que viveu na Europa. Magdalena, no decorrer da obra, 
ressalta a relevância das pessoas com quem conviveu em Paris, além de expressar a excelência das relações 
afetivas estabelecidas nos tempos como singular. Em consonância com Silva (2014), fases específicas da vida 
como viagens, estâncias de estudos e laboral, experiências de embates e conflitos militares, confinamento 
em cárcere “podem ser percebidas como períodos excepcionais em uma vida, e que levam, muitas vezes às 
escritas de si” (p.36).

Contudo, considerando a intensidade dos afetos e das tramas envolvidas nas viagens da concertista 
brasileira, nos primeiros parágrafos do corpo do livro, a artista demonstra a consciência dos arranjos e 

Fonte: Quase tudo...Memórias de Magdalena Tagliaferro, 1979.
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ajustamentos necessários para a publicação e circulação de sua autobiografia em forma de livro. Nessa 
perspectiva, ela menciona nas primeiras páginas:

Por que não comecei, há mais tempo, a pôr em ordem estas lembranças? Pudor, sem dúvida. 
Nada me parece mais delicado do que condensar sobre uma folha de papel o que trazemos 
oculto na mente e guardado bem fundo no coração, abrigo secreto de olhares alheios. Quan-
do penso em contar tudo, toda a verdade, será que poderia fazer sem risco de magoar – quem 
sabe – até mesmo a um desconhecido? (TAGLIAFERRO, 1979, p. 7)

Ao mesmo tempo em que dá um caráter erótico, Magdalena Tagliaferro, com essas palavras, demonstra 
em alguma medida pudor, além de fomentar a curiosidade e a imaginação dos seus leitores, tornando o 
texto sedutor. Com outras palavras, numa analogia com a imagem, sob o viés do erotismo, o texto provoca 
pela possibilidade de permitir enxergar pela fresta da porta entreaberta. Ainda neste sentido, conforme o 
pensamento de Araújo (2012), a escrita que prende a atenção dos olhos de muitos “é um mapa que confunde 
o próprio território” (p.12), perto das confissões da vida íntima.

Posto tudo isso, percebe-se que apesar de ser repleta de sensualidade, a pianista continha informações 
no livro pela autocensura. De acordo com Ângela de Castro Gomes, o sentido do ato de registrar a própria 
vida, envolvendo outras pessoas, pode “ganhar contornos específicos com a constituição do individualismo 
moderno” (GOMES, 2011, p.11). Ou seja, a persona moderna edita suas escritas íntimas – diários, cartas, 
notas de viagem – com base na autocensura para a produção de livros e outras escritas públicas.

Também vale ressaltar que a pianista seguia a tradição biográfica ao escrever, pois além de mencionar 
de maneira “turva” suas relações amorosas sensuais, ela relata detalhes de episódios vivenciados nas relações 
afetivas da própria infância. Assim, a concertista segue uma trajetória, um desde menina, comum e tradicional 
das histórias de vida. “Essa vida organizada como a história transcorre, segundo uma ordem cronológica 
que também é uma ordem lógica, desde um começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, de 
início” (BOURDIEU, 2006, p. 184).

ORGIA DE FRUTAS: AFETOS LEMBRADOS PELO PALADAR INFANTIL

O livro autobiográfico da artista foi originalmente escrito em francês, idioma que a instrumentista 
dominava desde a infância. Nascida no Brasil – estado do Rio de Janeiro, na Cidade Imperial de Petrópolis, 
em 19 de janeiro de 1893, e falecida na Cidade do Rio de Janeiro, capital do estado fluminense, em 9 de 
setembro de 1986 –, seus pais não eram brasileiros. Além de o casal Tagliaferro ser originário da França, no 
seio da família, na maior parte do tempo, todos falavam a língua materna.

A utilização da expressão românica na intimidade familiar, e também com alguns dos seus outros 
afeiçoados –a exemplo de seu mentor na adolescência e juventude, Alfred Cortot –, faz-me pensar que escrever 
as memórias em francês foi uma estratégia de Magdalena para retomar as memórias da infância, já que, em 
muitas das vezes, as lembranças do ser humano estão vinculadas à afetividade, aos pontos de referências que 
existem fora dele, às pessoas. Como no caso da infância da pianista muitas vivências familiares deram-se em 
francês, acredito que escrever na língua praticada no lar dos Tagliaferro era uma maneira de a concertista 
fomentar a memória e trazer à tona as cenas, os sons do seu passado, os episódios, e os sentimentos de 
outrora que constituíram seu imaginário.

Ainda sobre este aspecto, a escolha da pianista pelo francês nas escritas autobiográficas parece-me, 
por um lado, demonstrar que ela pensava em guardar suas memórias para o público da França; por outro 
lado, pode-se depreender também que Tagliaferro apresentava aos brasileiros sua erudição e seu trânsito 
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fluente na cultura francesa. Isso porque, como destacou Artières, “o arquivamento do eu é uma prática de 
construção de si mesmo” (ARTIÈRES, 1998, p. 11), para a própria pessoa e para o outro.

Então, no momento em que se pensa nos leitores, nos afeiçoados, no legado dessa escrita, há uma 
seleção de dados e informações que são arranjados e podem ser harmonizados com uma intenção explícita 
ou inconsciente. Como explica Bourdieu (2006), o registro autobiográfico é um palco onde acontece a 
encenação de papéis sociais multifacetados, por onde transitam em diferentes temporalidades, as quais o 
autor ao escrever precisa arrumar e organizar para tornar a sua narrativa coerente e compatível com seus 
objetivos.

A primeira viagem de Magdalena à França foi realizada num tempo em que a pianista ainda desfrutava 
da ingenuidade infantil (aos cinco anos de idade), como pode ser percebido nas suas considerações sobre 
quando cruzou o Atlântico para conhecer os avós alsacianos que viviam no Velho Mundo, em 1898. Sobre 
esta experiência com os pais de sua mãe, escreveu: “Moravam perto de Paris, numa casa com jardins. Ainda 
me lembro das deliciosas tortas de ameixas colhidas do pomar, que minha avó Rosine fazia, obedecendo a 
mais autêntica tradição alsaciana. Era um casal de velhos adoráveis” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 12). Sobre a 
avó paterna, que também visitou na Europa, fez as seguintes referências: “A mãe de meu pai também morava 
em casa com quintal, mas na Normandia. Lá, o que havia em quantidade eram maçãs, peras e uvas, também 
colhidas, orvalhadas, ao amanhecer. Que orgia de frutas na minha primeira infância” (TAGLIAFERRO, 
1979, p. 12).

Com as palavras de quem sabe na vida adulta o que é uma orgia, a pianista brasileira demonstra 
estarem as memórias da primeira viagem a Paris vinculadas aos afetos envolvendo seus familiares e aos 
sabores. Ela chega a denominar esse momento da vida como primeira infância e, apesar de utilizar o termo 
orgia, não faz referência direta às afetividades comuns da vida adulta. No texto menciona: “um tempo 
risonha e séria, gulosa, certamente, mas deixando-se tentar em especial por tudo quanto era poético em 
família” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 12).

A artista realça a ingenuidade desse período como diferencial dos demais momentos da sua história 
de vida. Portanto, ao escrever sobre os afetos da infância, a autocensura foi aparentemente mais branda. 
Sendo assim, se pensarmos de forma inversa, se essa parte da biografia foi escrita com ingenuidade, nas 
entrelinhas ela indica que as páginas seguintes do livro referentes a sua vida adulta não foram realizadas com 
a mesma inocência.

CONSERVATÓRIO DE PARIS: LUGAR DE MÚSICA E PAIXÕES

Na segunda viagem à Europa, em 1907, Magdalena Tagliaferro ficou artisticamente mais vinculada 
ao Velho Mundo, principalmente ao Conservatório Nacional de Música e Dança de Paris, uma das mais 
renomadas escolas do gênero, no mundo, que se destaca especialmente por sua vocação na formação de 
compositores e pianistas. Através de suas salas, instrumentos e corredores passaram músicos de notoriedade 
artística internacional, significativa parte da música francesa modernista de concerto foi escrita e interpretada 
pela primeira vez por seus alunos e professores.

Vale ressaltar que, nesse renomado Conservatório, a pianista brasileira teve contato com alguns dos 
mais relevantes mestres do campo musical do seu tempo. Dentre aqueles com quem conviveu na instituição 
parisiense, destaco o que era a principal referência de Magdalena Tagliaferro: Alfred Cortot; professor que 
pouco se preocupava com a técnica da pianista, por considerar que a facilidade digital natural da aluna 
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poderia suprir as demandas das músicas. Talvez o experiente e querido professor fizesse isso para evitar 
embates com a jovem pela qual nutria grande afeto.

Penso assim porque, por um lado, o pianista suíço era alvo das críticas de Magdalena quando 
escrevia e orientava dedilhados para a execução das peças musicais. A jovem justificava a não aceitação das 
orientações dele dizendo: “Muitas vezes indicava-me dedilhados, perfeitos para suas mãos, que eram grandes, 
impraticáveis para as minhas, que são pequenas” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 27). Por outro lado, o afetivo, a 
pianista realçou:

[...] maravilhosos, realmente, eram os horizontes que ele me desvendava, as imagens que fazia 
reluzir diante de meus olhos atônitos, falando-me da natureza, dos sentimentos do coração, 
da ternura, da paixão, de tudo enfim [...]. No momento em que se sentava ao piano para dar 
um exemplo, tudo como que se iluminava, e ele nos tornava mais inteligentes. Despertou-me 
pela descoberta harmônica, pelas vibrações sonoras e um interesse apaixonado pela arte do 
pedal. (TAGLIAFERRO, 1979, p. 27)

Figura 2: Magdalena Tagliaferro e Alfred Cortot, em Paris.

Fonte: Quase tudo...Memórias de Magdalena Tagliaferro, 1979, p. 100.

O texto autobiográfico de Magdalena Tagliaferro nos permite compreender que o grande aporte de 
Alfred Cortot na sua carreira não foi na perspectiva da técnica pianística. Sobretudo, o compositor suíço 
colaborou no âmbito da poética interpretativa que, segundo os relatos da artista brasileira, mobilizava seus 
mais profundos sentimentos, perpassando pela ternura e paixão, as emoções que deveriam ser conectadas e 
articuladas nas atividades performáticas de um virtuoso instrumentista.

Sobre a afetividade, a instrumentista escreveu que o músico suíço, no decorrer das aulas no 
Conservatório de Paris, constantemente sugeria matrículas nas classes de canto, para que ela aperfeiçoasse 
a técnica vocal e, juntos, fizessem turnês com diferentes destinos, executando um repertório que envolvia 
músicas italianas, alemãs e francesas. Era uma estratégia para que a jovem tivesse contato com as redes de 
sociabilidade do viajado e experiente músico. Em suas escritas, a aluna menciona que Cortot a “fazia ver 
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como seria maravilhoso” ela ser “cantora e ele [...] acompanhar os belos lieder de Schubert, Schumann e nas 
canções de Fauré” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 33).

Ao seguir as orientações do músico suíço, a pianista chegou a fazer recitais de canto; entretanto, o 
repertório indicado pelo professor de piano não foi o seu favorito. A jovem ficou encantada mesmo com as 
óperas de Richard Wagner. Na França, cantou algumas obras do compositor. Chegou a ser acompanhada por 
outros músicos, com o mestre Alfred Cortot virando as páginas. No Reino da Espanha, ela participou como 
cantora da ópera Fausto, do compositor alemão Schumann, o Réquiem Alemão – Op.45 –, de Johannes Brahms. 
Ambas as obras, consideradas de grande porte, foram apresentadas por completo com coro e orquestra. 
Apesar de ficar mais próxima de músicos que eram homens importantes do século passado ao utilizar a voz, 
Magdalena optou por afastar-se do canto.

Figura 3. Magdalena Tagliaferro em turnê pela Espanha.

Fonte: Quase tudo...Memórias de Magdalena Tagliaferro, 1979, p.103.

Ao escrever sobre o piano, o canto e os seus mestres no Conservatório de Paris, Magdalena Tagliaferro 
relata que seu principal professor se apaixonara por ela, desde o tempo em que a pianista era uma adolescente. 
No decorrer da autobiografia, a autora parece querer comprovar para o leitor que sua relação com o músico 
suíço era profissional, sendo ele, sempre, quem se declarava para a ela. Nessa lógica, deixou registrado: “Foi 
no trem que nos levava de volta a Paris que Cortot me fez – quando eu era apenas uma adolescente – uma 
declaração que me deixou muito atônita. Despertava eu, assim, muito cedo, para o precipitado pulsar do 
coração” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 25).

Porém, logo depois de mencionar a investida do músico, nos parágrafos seguintes é possível ler que 
a pianista refutou qualquer contato sexual com ele nas viagens musicais de quando se apresentavam como 
artistas ou ministravam aulas públicas. Apesar de Magdalena Tagliaferro jamais negar sua admiração por 
Cortot como homem, ela apresenta na autobiografia uma das justificativas para afirmar que jamais teria um 
caso amoroso com o músico. Ela assim escreveu:
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Tive, no entanto, a coragem de responder que era amiga de sua mulher, a quem acabávamos 
de deixar, e que me parecia inadmissível falar-me daquela maneira. Considerava uma atitude 
heroica lutar contra a corrente que me arrastava em direção a alguém que me fascinava. […]. 
Deu-se por satisfeito por algum tempo. Imagino que o procedimento e a firmeza dessa mu-
lherzinha de cabelos ruivos que chegavam aos joelhos devem ter surpreendido bastante meu 
mestre. (TAGLIAFERRO, 1979, p. 26)

No período em que ocorreu esse fato, a pianista ainda era uma adolescente que acabara de perder o pai. 
Um momento no qual, talvez carente, possa ter confundido seus sentimentos e afeto na relação estabelecida 
com o mestre, de 33 anos. Magdalena também saíra do Brasil, de uma cultura diferente da do Velho Mundo, 
contexto em que a França já estava inserida. Na conjuntura brasileira, do final do século XIX, e em parte 
significativa do XX, as mulheres não costumavam viajar sozinhas, desacompanhadas do pai ou do marido. 
Conforme Mirian Leite (1997), o quantitativo reduzido de viajantes mulheres – comparado ao número de 
homens nas viagens demoradas e com pouca segurança, como era a de travessia do Oceano Atlântico – 
sinalizava poucos espaços para aquelas que desejavam ou precisavam se deslocar para o continente europeu.

Magdalena chegou à França acompanhada da presença masculina do pai, o cantor Paulo Tagliaferro. 
Com a morte dele na Europa, meses depois da mudança para Paris, Cortot parece ter assumido a representação 
da figura masculina que as viagens demandavam. Apesar de querer se mostrar um personagem à frente de 
seu tempo, comum nas autobiografias (BOURDIEU, 2006), é interessante perceber que a pianista parecia 
ter certa predileção pela afetividade de homens, pois pouco menciona a mãe em suas memórias. Não divulga 
nem mesmo o nome dela.

No que diz respeito à atitude de omitir a figura materna – possivelmente para escrever as páginas 
iniciais de sua autobiografia, ao fazer uma releitura de suas memórias –, a concertista deixou registrado para 
seus leitores, e para a posteridade: “Verifico que só incidentalmente mencionei minha mãe, deixando talvez 
parecer que ela não significasse muito” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 14). Assim, percebe-se que Magdalena 
destaca na sua autobiografia os afetos masculinos e chega a mostrar seu desafeto com as mulheres, por se 
considerar como mais avançadas do que elas.

Equiparações da sua maneira de agir em relação às atividades masculinas aparecem de maneira 
frequente nas memórias da pianista. Por exemplo, depois de algum tempo na França, Magdalena mostrava-
se muito articulada com a cultura parisiense e chega a descrever-se como uma mulher mais desenvolta do 
que muitas nascidas em Paris. A brasileira revela não querer ser categorizada como mulher do seu tempo ao 
redigir: “veio a era do automóvel: fui uma das primeiras mulheres em Paris que revolveu guiar sozinha. E 
evidentemente, só gostava de carros, no mínimo, do tipo bólido” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 40). Em outras 
palavras, ela apresentava-se como de “vanguarda” por ser diferente das outras mulheres e por dirigir um 
carro possante, comportamento na época quase sempre próprio de homens.

No contexto do Conservatório de Paris, Magdalena Tagliaferro não se harmonizava com pessoas 
do gênero feminino. Por exemplo, dentro e fora daquela instituição, e no meio musical de um modo geral, 
ocorreram muitos problemas da brasileira com a pianista francesa Marguerite Long. Esta já havia ganhado 
prêmios bastante significativos e tinha uma carreira com características bem semelhantes à de Tagliaferro. Em 
contrapartida, na autobiografia da brasileira não há problemas marcantes dela com homens. Neste universo, 
Magdalena Tagliaferro comenta somente uma leve diferença de ideias com o professor Raoul Pugno, que não 
tinha uma relação boa relação profissional com Cortot.

Em outras palavras, o único problema que a pianista brasileira relatou, com um homem, na 
autobiografia, no âmbito da renomada instituição musical parisiense, foi com aquele que compunha o corpo 
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docente e pensava diferente do seu afeiçoado professor. Tagliaferro posicionava-se ao lado de Alfred Cortot, 
com quem era afetivamente vinculada, o homem que lhe ensinou a utilizar os sentimentos na interpretação 
pianística e que a preparou para tocar em diferentes salas de concerto pelo mundo, “um todo bastante 
romântico” (TAGLIAFERRO, 1976, p. 27).

Em meio a esses afetos, a artista conseguiu se destacar musicalmente em Paris. Em 1907, conquistou 
a medalha de ouro do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris, pelo primeiro lugar no concurso 
de piano. Em 1928, recebeu a condecoração Legião de Honra da França. Em 1937, tornou-se catedrática 
do Conservatório francês, no curso superior de piano. Essa trajetória prova que a brasileira manteve uma 
carreira docente estável, numa renomada escola de música.

Conforme o estudo sobre a História das Emoções na Educação, de Pozo André (2013), era muito 
comum, na Europa daquele período, os alunos sentimentalmente próximos de um professor admirarem o 
ambiente cultural e intelectual dos espaços educativos e, como desdobramento, terem como meta conquistar 
uma vaga como docente na instituição onde seu mestre atuou. Assim, pelo lugar ocupado por Alfred Cortot 
na vida afetiva da concertista brasileira e no Conservatório de Paris, conforme consta no livro em questão, 
pode-se compreender que Magdalena trilhou profissionalmente um caminho institucional para seguir os 
passos do seu mentor.

No entanto, ao eclodir a Segunda Guerra Mundial (1939/1945), o Conservatório Nacional Superior 
de Música de Paris – onde a pianista estudou, trabalhou e já atuava como catedrática –, interrompeu suas 
atividades e fechou as portas durante anos. Por esse motivo, no final dos anos 30 do século passado, a pianista 
voltou a morar no Brasil, distanciando-se fisicamente do seu afeto – que continuou a viver na Europa – e da 
instituição que foi cenário de muitos e profundos sentimentos narrados sob o título Quase tudo...

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, a fonte autobiográfica foi examinada na busca de informações que permitem a 
interpretação das marcas de Magdalena Tagliaferro, lendo e relendo as palavras carregadas de emoções, 
afeições e sentimentos que perpassam por suas memórias, bem como, compreender o conjunto de critérios, 
pudores e normas que colocam em jogo sua busca pela transcendência, sua relação com os leitores, com 
público das salas de conserto do Brasil afora, com os seus alunos de piano e com os músicos – seus colegas 
de trabalho.

O mundo afetivo de Magdalena Tagliaferro é parcialmente revelado nas primeiras páginas do texto 
com o título Quase tudo..., por causa da transposição que tem como critério o pudor e a autocensura para 
salvaguardar sua conduta. As memórias das paixões do seu coração e dos pensamentos sobre o vivido, visto 
e ouvido são mencionadas sem revelar intimidades mais profundas para evitar desconfortos com aqueles 
com quem a pianista se relacionou em sua longevidade. Neste sentido, a sua afetividade cotidiana em alguma 
medida é mantida como sentimentos privados, que são expressos na esfera pública em nuances de maneira 
indireta, ou ainda, com a ocultação do sujeito.

Percebi que Paris era bem mais que um destino profissional, era a paisagem de sua memória afetiva. 
Pois, por um lado, foi a terra que viu seu pai – aluno do conservatório parisiense, que lhe ensinou, ainda 
menina, as primeiras lições de piano – nascer e voltar para morrer. Também foi o lugar onde na infância ela 
experimentou os sabores das frutas e quitutes da casa de seus avós. Além disso, por outro lado – o da vida 
profissional e adulta –, nessa cidade conheceu seu mentor artístico e intelectual, pianista internacionalmente 
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renomado: Alfred Cortot. O músico suíço com quem aprendeu, sobretudo, a poética do piano romântico, 
que exige tocar com a suavidade da ternura e os rompantes que envolvem uma paixão.

NOTAS
1Artista nascida na Cidade Imperial de Petrópolis, em 19 de janeiro de 1893. Pianista que só parou de tocar, 
definitivamente, quando deixou este mundo aos 93 anos, na capital do Estado do Rio de Janeiro, em 9 de setembro 
de 1986.

2 “Jean-Gabriel Domergue nasceu em Bordeaux, França, em 1889. Foi um pintor talentoso e precoce, com obras 
expostas no Salon des Artistes Français (Exposição Coletiva de Artistas franceses) em 1906, aos 17 anos de idade. Ao 
longo da década de 1920, concentrou-se em retratar a mulher parisiense e a sofisticada aristocracia francesa e 
estrangeira que frequentavam as óperas, bares, restaurantes e corridas de cavalos da época”(Itaú Cultural de Arte 
e Cultura Brasileiras, 2018).
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RESUMO
Este artigo tem como objeto de estudo a história da educação feminina e a formação docente no 
Colégio Imaculada Conceição, criado por iniciativa das freiras da missão franciscana em meados 
da década de 1950, na cidade de Dourados, no sul de Mato Grosso. Trata-se de um trabalho de 
natureza bibliográfica, documental e memorialística, ancorada nos aportes teóricos e metodológicos 
da perspectiva da Nova História Cultural. Tem como objetivo contribuir para o avanço dos estudos 
dedicados ao campo da Educação no Brasil, sobretudo, em nível regional, garantindo visibilidade à 
história da educação e das instituições escolares formadoras de professores no sul de Mato Grosso 
(1889-1971). A intenção é discutir não somente as práticas de formação docente e a ação educativa 
da missão franciscana no espaço sulino do estado, mas também analisar o papel das instituições 
católicas na promoção e difusão de um modelo de feminilidade: ‘dona de casa’, ‘mãe de família’, 
‘mulher de bem’ ou ‘moça de família’. A partir das fontes pesquisadas, podemos considerar que, na 
referida instituição, a formação docente valorizava os laços de maternidade, afetividade, vocação 
e devoção. Com esses valores, a profissão docente passava a ser vista como uma missão quase 
religiosa.

Palavras-Chave: Ensino Normal. Formação docente. Educação feminina. 

ABSTRACT
This article aims to study the history of  female education and teacher education at the Immaculate 
Conception College, created by the initiative of  the nuns of  the Franciscan mission in the mid - 
1950s, in the city of  Dourados, in the south of  Mato Grosso. It is a work of  bibliographical, doc-
umentary and memorialistic nature, anchored in the theoretical and methodological contributions 
from the perspective of  the New Cultural History. It aims to contribute to the advancement of  
the studies dedicated to the field of  Education in Brazil, especially at a regional level, guaranteeing 
visibility to the history of  education and teacher training institutions in the south of  Mato Grosso 
(1889-1971). The intention is to discuss not only the practices of  educational formation and the ed-
ucational action of  the Franciscan mission in the southern space of  the state, but also to analyze the 
role of  Catholic institutions in the promotion and diffusion of  a model of  femininity: housewife, 
mother family, woman of  good or family girl. From the researched sources, we can consider that, in 
the said institution, the teacher training valued the bonds of  motherhood, affectivity, vocation and 
devotion. With these values, the teaching profession came to be seen as almost religious mission.

Keywords: Normal Teaching. Teacher training. Women’s education.
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INTRODUÇÃO

Desde a década de 1980, muitas iniciativas e esforços acadêmicos têm sido empreendidos para o avanço do 
processo de investigação no campo da História da Educação, eixo de muitas pesquisas e levantamentos 

historiográficos. Até o final da década de 1970, as abordagens e os métodos utilizados nos distintos campos do 
conhecimento seguiam a tendência tradicional de escrita, cuja prioridade focalizava-se nos temas nacionais e na 
história dos grandes centros urbanos, em detrimento das particularidades e contradições travadas em níveis regionais 
e interioranos.

Dessa premissa germinou a intenção de garantir visibilidade à história da educação e das instituições escolares 
formadoras de professores, no sul de Mato Grosso (Uno), com destaque para a Escola Normal Imaculada Conceição, 
criada por iniciativa das freiras da missão franciscana em meados da década de 1950, na cidade de Douradosii, que se 
constituiu como a primeira Escola Normal a atender a sociedade douradense.

A pesquisa histórica sobre a referida instituição advém de um percurso acadêmico e de esforços anteriores 
no sentido de organizar produções dedicadas à temática “Igreja e Escola”, frutos de nossas reflexões sobre a história 
das instituições confessionais na dinâmica sociocultural e política da região, a partir da segunda metade do século 
XX. Emergiu dessa iniciativa o artigo de Brazil e Mancini (2012) “História das instituições formadoras de professores 
na fronteira Brasil/Paraguai: o caso de Dourados, Mato Grosso (Uno): 1940-1970”, publicado na Revista “Teoria e 
Prática” da Educação do Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá-UEM.

O presente trabalho também suscita do inegável alcance social que o tema representa. A revisão de literatura 
envolvendo a história da educação no sul de Mato Grosso demonstrou a relevância sociocultural e viabilidade 
de investigação, explicada pela abundância de material empírico disponíveis nos acervos locais e regionais ainda 
pouco explorados. O levantamento do material acerca da história das instituições evidenciou limitações, lacunas 
e silenciamentos, sobretudo, concernente aos estabelecimentos que se dedicaram à formação de docente. A esta 
constatação soma-se a necessidade de se refletir sobre a educação feminina institucionalizada, enquanto objeto de 
estudo quase intocado pela historiografia regional.

Discutimos neste trabalho as práticas de formação docente e a ação educativa da missão católica franciscana 
no espaço sulino de Mato Grosso (uno) que, na sutileza de suas práticas, aglutinaram poder pastoral e poder disciplinar. 
Entendemos que estas ações permitiram, não somente a expansão de congregações na região como estreitaram a 
relação Estado/Igreja na tarefa “civilizadora”. Eis aí a chance de discutir um belo exemplo da combinação do projeto 
do Estado (teoricamente laico) e da Igreja, essencialmente pautado na ampliação da influência sobre as massas 
populares e as elites. Não obstante, também tivemos a ambição de analisar o papel das instituições católicas na 
promoção e difusão de um modelo de feminilidade: “dona de casa”, “mãe de família”, “moça de bem” ou “moça de 
família”.

Esta abordagem abarca o período entre as décadas de 1890 e 1970. O marco inicial do tema liga-se a um novo 
tempo da história brasileira, no qual emergia a necessidade de se construir escolas pautadas nos princípios e projetos 
do regime inaugural: A República. Os espaços escolares deviam ser organizados por meio do agenciamento urbano 
e da edificação, como símbolos dos novos valores educacionais incorporados doravante pela sociedade moderna.

Entre os anos de 1946 e 1960, os debates sobre os rumos do sistema educacional brasileiro se intensificaram, 
resultando na Lei 4.024, promulgada em 20 de dezembro de 1961, que estabelecia as diretrizes e bases da educação 
nacional. Permanecia no corpo da Lei as reivindicações da Igreja Católica e dos proprietários de escolas privadas a 
despeito dos interesses daqueles que defendiam a educação como dever do estado brasileiro. À luz dos princípios 
presentes na Constituição de 1946, foi publicada a Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961 pelo então presidente João 
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Goulart que fixava as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta Lei dedicava significativos artigos voltados para 
a Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio, todos revogados pela Lei 5.692 de 1971. No que se refere 
ao currículo, a Lei 4.024/61 trazia como proposta uma nova organização para adequar o plano de estudo das escolas 
normais às particularidades locais e regionais. A Lei teve nova versão em 1971, durante o regime militar e vigorou até 
1996, quando foi promulgada a Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Portanto, este aspecto 
explica o limite do arco temporal de abordagem (1971), quando a educação, diante dos ditames da ditadura militar 
(1964-1985), caracterizou-se pela burocratização do ensino público. A década de 1970 foi marcada por reorientações 
dos poderes públicos constituídos, cujos programas contidos nas leis 5.540/68 e 5.692/71, inseriram teorias e 
métodos pedagógicos destinados a limitar a autonomia do sistema educacional brasileiro, o qual foi modificado em 
sua estrutura interna e externa.

ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO DE DOURADOS, COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO

Para investigação sobre a missão franciscana e a formação docente, com destaque para a Escola Confessional 
Católica Imaculada Conceição foram consideradas duas categorias de análise: as razões para criação e instalação da 
escola confessional católica Imaculada Conceição, aspectos estes relativos ao perfil discente e docente e a dinâmica 
do cotidiano escolar. Os dados obtidos foram interpretados a partir das categorias de análise explicitadas, com a 
consideração, em especial, das relações reflexivas entre o particular – a escola, a cidade de Dourados – e o geral, o 
contexto histórico-escolar e social do país, entre as décadas de 1940-1970. Utilizamos como suporte documental 
os Livros de Atas da Diretoria do Educandário Santo Antônio, Livro de Crônicas da Escola Normal Instituto 
Educacional de Dourados, Relatórios, Estatutos da Ação Franciscana de Dourados, entre outros.

A busca incessante sobre as maneiras de ler, pensar e escrever história nos leva a privilegiar abordagens sobre 
relações familiares, escolares, tradições, religião, arte, entre outras. Portanto, os aportes teóricos e metodológicos deste 
trabalho estão ancorados na perspectiva da Nova História Cultural e suas diversas possibilidades de “identificar o 
modo como, em diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler.” 
(CHARTIER, 1988, p.17). Por conseguinte, o corpus teórico e a análise historiográfica são pautados pelas orientações 
de autores como Michel Certeau (1982), que traz elementos essenciais para o exercício historiográfico, sobretudo, 
para compreender a relação dinâmica entre lugar social, a prática científica (procedimentos) e a escrita (construção 
do texto).

Partimos do pressuposto de que os alunos representam a categoria nuclear em qualquer pesquisa sobre 
instituições educacionais, aspecto que nos leva a caracterizar a formação dispensada às moças douradenses e a 
identificar seus saberes e fazeres, bem como as práticas cotidianas docentes e discentes da instituição investigada à luz 
dos referenciais de Dominique Julia (2001) e seu conceito de cultura escolar.

O termo que compõe o título deste artigo, a “invenção” das moças de família, é inspirado na obra de 
Hobsbawm e Ranger (1984) intitulada “A invenção das tradições” cujo sentido é empregado neste trabalho justamente 
para destacar a dimensão simbólica e subjetiva da construção da representação do modelo feminino (formalmente 
institucionalizado), das práticas sociais, sistemas de valores e padrões de comportamento da época. Os autores 
entendem por tradição inventada:  

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais prá-
ticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 
através da repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. 
(HOBSBAWM e RANGER, 1984, p.10)
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No âmbito da historiografia recorremos às análises de Rosa Fátima de Souza (2008) e Diana Vidal (2005), 
entre outros, para analisar as questões referentes à cultura material escolar e o projeto da Igreja Católica na região 
sul-mato-grossense.

No que se refere à história das instituições escolares, mais particularmente a respeito do preparo de professores 
para a missão de ensinar verifica-se que a temática se compara a um complicado tabuleiro de quebra-cabeça, pois 
apesar da significativa produção historiográfica já existente a respeito no âmbito nacional e regional, ainda há lacunas 
concernentes às áreas internas do país, sobretudo, sobre as particularidades sociais e culturais de seus distintos rincões. 
As peças desse quebra-cabeça encontram-se dispersas nos arquivos (oficiais ou privados) à espera de investigações. 

A REPÚBLICA RECÉM-INAUGURADA E A FORMAÇÃO DAS ALMAS 

No final do século XIX o Brasil vivenciou um marcante fato histórico, isto é, a Proclamação da República em 
15 de novembro de 1889, que legitimou o rompimento de um longo período de regime colonial e imperial, traçando 
novos rumos para a história do país e para a história da educação. Nesse contexto, a recorrência às ideologias ligadas 
ao progresso, modernidade e civilização era constante, arraigadas de ideais iluministas e liberais. 

A República caracterizou-se pela ausência da mão de obra escravizada, extinta pela Lei Áurea (1888) e pelo 
advento do trabalho livre (trabalhadores nacionais e migrantes europeus). Grandes levas de imigrantes foram utilizados 
como mão-de-obra alternativa nas lavouras, com destaque para os italianos empregados na plantação de café. Foi 
nesse cenário que o Brasil recebeu também as congregações religiosas com projetos de disseminar a doutrina cristã e 
a cultura italiana na América. Missionários e missionárias atuaram intensamente no campo da educação, inaugurando 
colégios, noviciados, asilos e hospitais.

O novo sistema federativo foi uma importante conquista política, porém, muito mais para as elites e para 
as regiões prósperas e populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que passaram a usufruir de 
instrumentos de poder e domínio, além de serem palcos experimentais para as reformas urbanas, a indústria, a 
educação e a República. Assim, as quatro primeiras décadas da República foram abalizadas pelo mando político das 
oligarquias mineiras, paulistas e cariocas. Grande parte dos textos escritos para delinear o cenário econômico, político 
e sociocultural brasileiro imprimia a perspectiva das elites proprietárias, visivelmente influenciadas pelas afirmações 
eurocêntricas. 

Com a chegada dos imigrantes europeus, o Brasil passou a vivenciar novas maneiras de pensar e de fazer 
religião e educação. Em artigo publicado pela Revista Histebr sob o título O projeto romanizador no final do século XIX, 
a expansão das instituições confessionais, Oliveira (2010) dá destaque aos desdobramentos das mudanças ocorridas no 
mundo ocidental, as quais alcançaram e influenciaram o cenário sociocultural brasileiro: Com a Proclamação da 
República, consolidou-se a supremacia política dos senhores do café e, ao mesmo tempo, chegaram grandes levas 
de imigrantes para substituir o trabalho escravo nas lavouras. Chegaram também as congregações religiosas, cujos 
objetivos e projetos eram disseminar a doutrina cristã e a cultura italiana por toda a América onde houvesse núcleos 
italianos (Projeto Romanizador). 

Com a República, o progresso se tornou um anseio para aqueles que vislumbravam na civilização europeia, a 
própria civilização brasileira. Pouco a pouco, os grandes centros do país propagavam para os estados mais periféricos 
o desejo de civilizarem-se, num pensamento iluminista de levar luzes às sombras, de libertar seus habitantes das trevas 
da ignorância e do analfabetismo. 

O comando político-econômico do país centrava-se nas oligarquias agrárias, a despeito do flagrante avanço 
das atividades urbanas industriais. Como era de se esperar, os poderes constituídos por representantes das elites 
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agrárias seguiam privilegiando atividades agrícolas em detrimento do vultoso crescimento industrial, observado entre 
os anos de 1912 e 1929. A Grande Depressão de 1929 da economia dos Estados Unidos abalou os princípios básicos 
do capitalismo e alcançou a base artificial de lucro na qual se assentava os grandes cafeicultores brasileiros. 

Diante da uma nova reorientação do capitalismo, abriu-se sensivelmente uma fenda no modelo oligárquico 
tradicional possibilitando a abertura de portas para indústrias de base no país, emperradas desde os albores da 
República. Este quadro desencadeou o processo de urbanização e industrialização emergindo no cenário brasileiro 
novos segmentos sociais, econômicos e ideológicos, como porta-vozes dessas mudanças. Este quadro apontou sinais 
de que era preciso construir uma nova forma de se pensar e interpretar o Brasil, abarcando história e seus elementos 
formadores, conforme observações basilares da historiadora Maria Yedda Linhares: 

Não foi, pois, sem propósito que grandes livros reinventaram o Brasil, a partir desse momento, tive-
ram um sentido de denúncia: Gilberto Freyre (Casa grande e senzala, 1933), Sérgio Buarque de Ho-
landa (Raízes do Brasil, 1936), Caio Prado Júnior (Formação do Brasil contemporâneo – a colônia, 
1942), Coronelismo e, enxada e voto e Geografia da fome, respectivamente de Victor Nunes Leal 
e Josué de Castro, ambos de 1947. Todos eles voltaram-se para detectar na realidade das oligarquias 
agrárias a tara do passado e a explicação dos males que afligiam aqueles anos desejosos de mudança. 
(LINHARES, 1998, p. 78).

Mudanças significativas puderam ser observadas na escrituração da história brasileira, sobretudo aquela 
desenvolvida nas décadas de 1930-1940 quando se intensificaram os debates políticos acerca do quadro socioeconômico 
do país, sem, entretanto, alterar nos materiais didáticos a forma tradicional de interpretar a história. Isto se explica 
porque ainda era forte a glorificação da história nacional, da história política, apesar do empenho e inserção da cultura 
no centro das preocupações historiográficas. 

O livro Do cabaré ao lar- a utopia da cidade disciplinar, escrito por Margareth Rago no ano de 1985, sintetiza 
brilhantemente a marca de uma ruptura profunda no panorama sociocultural brasileiro decorrente da implantação 
do projeto industrial no Brasil nas primeiras décadas do século XX:

Indícios de uma anormalidade social, as práticas populares de vida e lazer dos trabalhadores fabris, 
dos improdutivos, dos pobres, das mulheres públicas, das crianças que vagueiam abandonadas nas 
ruas vão se tornando objeto de profunda preocupação de médicos-higienistas, de autoridades públi-
cas, de setores da burguesia industrial, de filantropos e reformadores sociais, nas décadas iniciais do 
século XX. (RAGO, 1987, p. 12)

O crescimento urbano-industrial, a expansão demográfica e a organização da cidade moderna constituíam-
se, segundo os saudosistas da época, na causa da intranquilidade social, da degradação dos costumes, da destruição 
da nação. Interpretados como selvagens, ignorantes, incivilizados, rudes, feios e grevistas, os trabalhadores urbanos, 
constituídos dominantemente por imigrantes europeus, determinava a construção de uma vasta empresa de 
moralização:

O projeto de integração do proletariado e de suas famílias no universo dos valores burgueses, do-
mesticação literal que a imagem projetiva de ‘barbaros’ justifica, desdobra-se em múltiplas estratégias 
de disciplinarização: mecanismos de controle e vigilância que atuam no interior da fábrica, mas 
também fora dela. Que perseguem o trabalhador em todos os momentos de sua vida, até nas horas 
de lazer, buscando redefinir sua maneira de pensar, de sentir, de agir e erradicar práticas e hábitos 
considerados perniciosos e tradicionais. Para tanto, a redefinição da família constitui-se na peça 
mestra. (RAGO, 1987, p. 12)

A partir daí urgiu a reafirmação do modelo tradicional e imaginário de mulher, ligada ao exercício de dominação 
burguesa, limitada à intimidade do lar, aos cuidados com a infância, “redirecionada para a escola ou para os institutos 
de assistência social.” (Ibidem, p. 14).
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À mulher cabia, agora, atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um dos membros 
da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os pequenos fados do dia-a-dia, prevenir a 
emergência de qualquer sinal de doença ou do desvio. Complementarmente, a criança passou a 
ser considerada com ser especial que requeria todos os cuidados dos médicos, novos aliados da 
mão, não obstante sua ampla utilização nas camadas pobres da população, como força de trabalho 
industrial. (Ibidem, p.14).

Esse modelo de mulher, elaborado desde meados do século XIX, ganhou força nas primeiras décadas do 
século XX com as novas exigências da crescente urbanização, desenvolvimento dos setores agroindustrial, industrial, 
dinamização do comércio e de serviços. Nas palavras de Rago (1987), este novo modelo de feminilidade, penetrava 
no cenário social através da pregação sistemática de novas formas de comportamento e de etiqueta:

[a doutrinação] inicialmente [envolvia] as moças das famílias mais abastadas e paulatinamente às 
classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas de laboriosidade, da castidade e do esforço 
individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma representação simbólica da mulher, a 
esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva, mas assexuada... (Ibidem, p. 62)

Ancorada em documentos parlamentares da Câmara Federal de 1919, Rago (1987) ressalta interessante 
debate sobre as condições do trabalho industrial da mulher e da criança, com objetivo de regulamentar e elaborar a 
legislação social. Ali inúmeros parlamentares puseram-se contra o trabalho da mulher e da criança. Tudo em nome 
da moralidade familiar, senão vejamos: “Somos todos concordes em considerar que o trabalho é o aviltamento e a 
escravidão da mulher, porque é o fim da solidariedade conjugal, da família. O verdadeiro reino da mulher é o lar. Se ela 
o abandona, se ela não sabe aí servir ao homem e aos filhos, acabou-se o poder, foi-se a sua influência”. (Ibidem, p. 69).

Como era de se esperar, diante do ilustrativo discurso, a legislação concernente ao trabalho feminino delineava 
a imagem de uma mulher limitada à reprodução e de “guardiã do lar”. Segundo Rago (1987), desde o ano de 1919 o 
Código Sanitário já proibia o trabalho de menores de catorze anos e o trabalho noturno para as mulheres. Além disso, 
no ano de 1923, o Regulamento Nacional de Saúde Pública “facilitava a licença-maternidade pelo prazo de trinta 
dias, antes e após o parto, e propunha a criação de lugares apropriados para a amamentação nos locais de trabalho”. 
(RAGO, 1987, p.70).

Diante desse universo de mudanças ocorridas nos anos que se seguiram desde a inauguração da República 
(1889), cabe lembrar que não é do século XX o interesse da Igreja em despertar movimentos voltados para a 
educação feminina. A ação educativa da Igreja Católica remonta ao século XVIII, quando emergiram inúmeros 
colégios confessionais femininos, voltados para disciplinarização, moralização e construção de um modelo de mulher 
ideal, mediante o desenvolvimento de programas e métodos de ensino. Aliás, a ação educativa dos missionários 
católicos das distintas ordens religiosas centrava-se nos esforços no sentido de propagar a fé e conter o avanço da 
missão protestante. 

Embora o projeto republicano fosse audacioso, o período inaugural da República não conseguiu alavancar 
progressos significativos. Em sua obra “A formação das almas”, José Murilo de Carvalho (1990) analisou os vários 
símbolos da República recém-inaugurada: o mito da origem, do herói nacional, da figura feminina como alegoria 
e os símbolos nacionais evidenciando a forma de utilização destes na redefinição de novas identidades coletivas. 
A institucionalização da República descortinou problemas latentes existentes na sociedade brasileira envolvendo 
questões de identidade e unidade nacional. 

Para ser legitimada a República impunha-se a construção de um novo universo simbólico, pois sua proclamação 
adveio de um movimento quase sem raízes populares.  A escola, nesse cenário, veio servir para “formar almas”, ajudar 
na construção da identidade e da unidade da nação através da transmissão de uma cultura comum e pela difusão 
de valores morais e cívicos. Esta formação baseada no civismo republicano não se restringiu às escolas públicas, 
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segundo análises de Rosa Fátima de Souza (1998, p. 267), “mas foi amplamente perpetuada nas escolas particulares 
confessionais e leigas”.

Apesar da constituição republicana de 1891 defender o Estado separado da Igreja, prevendo, portanto, 
um ensino “aconfessional” e laico nos estabelecimentos de ensino público, o governo republicano se encontrava 
engessado diante de tantos problemas educacionais. De acordo com Sousa (2003) o projeto republicano queria 
formar um homem novo, seguidor dos interesses da Pátria. A escola desejada por este projeto requeria a proliferação 
de uma rede de ensino que estava diretamente ligada à sua condição de investimento e na expansão de prédios 
escolares públicos e de instrução gratuita. Mas nos albores da República, essa realidade mostrava-se inviabilizada, pelo 
menos para as regiões mais afastadas dos centros urbanos. Assim, a emancipação de um Estado republicano laico 
estava atravancada pela própria ineficiência do Estado em criar um sistema educacional popular eficaz.  

Portanto, a expansão do ensino e a organização escolar dependiam da influência e da experiência 
acumulada da Igreja Católica no setor educacional. (...) A própria Igreja Católica lançava-se a este 
projeto educacional – como é reconhecido na historiografia brasileira - no intuito de dar uma respos-
ta também à secularização do ensino propagada pelos liberais republicanos. (SOUSA, 2003, p.157)

A intensa atuação das atividades educacionais das Congregações Católicas teria patenteado não apenas a 
imensa lacuna da ação do Estado no campo educacional, mas também estratégias e interesses das missões na ocupação 
dos espaços necessários à consolidação da influência católica. No sul do Mato Grosso, a ausência de escolas, e mais 
ainda, de pessoal qualificado teria favorecido a insistente demanda pelas “escolas das irmãs” não somente por parte 
dos moradores pobres, no regime de internato ou semi-internato, como também por segmentos das elites, no regime 
de externato.

No plano regional, o quadro de referência histórica liga-se ao lento processo de ocupação do centro-oeste e 
norte brasileiro, aspecto gerador da política de construção da integração nacional idealizado por Getúlio Vargas na 
década de 1930.  As ações políticas de Vargas ligadas às questões territoriais, implementaram estratégias de ocupação 
e concretização dos antigos sonhos da “Marcha para Oeste” - programa de povoamento para o oeste nas décadas 
de 1930 e 1940. O espírito de unidade nacional manifestava-se de forma latente nas propostas de Vargas. Este 
projeto político foi acentuado durante o Estado Novo (1937-1945), quando Vargas programou uma política de 
interiorização do país, traduzido no plano “Marcha para Oeste”, o qual envolvia incentivo à agricultura, como forma 
de retomada do controle das terras devolutas, até então concedido aos Estados. Além disso, o projeto previa a 
colonização, subordinado ao plano econômico do Estado Novo, o qual se pautava no processo de industrialização 
do tipo substituição de importação, cujo objetivo era transformar o país numa potência econômico-industrial. A ideia 
era agregar a participação da sociedade nos distintos setores da economia, sobretudo, no desenvolvimento da forma 
de exploração da terra. Desde então a educação passou a ser contemplada nos projetos políticos dos municípios 
brasileiros.

NOS RINCÕES PERDIDOS DE MATO GROSSO: A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E IGREJA

Conforme os relatos de Angelita Cools e Heldegard van De Winpersse, escritos no ano de 1966, as irmãs 
franciscanas de Haythuysen, Alemanha, desde 1828, já vivia um grupo de migrantes alemães no Rio Grande do 
Sul, extremo-sul do Brasil. No ano de 1859, os padres jesuítas se deslocaram para São Leopoldo/RS e se juntaram 
aos franciscanos na assistência religiosa local. Um dos jesuítas, Pe. Guilherme Feldhaus, por conhecer de perto a 
Congregação das Irmãs Franciscanas na Alemanha, solicitou em 1868, à Superiora Geral, Madre Aloísia Lenders, a 
vinda para o Brasil de algumas irmãs para ajudar na missão. Em 1872 começava na Alemanha o movimento anticlerical 
alemão, iniciado por Otto von Bismarck, Chanceler do Império Alemão em 1872, conhecido como Kulturkampf. 
As leis decretadas por Bismarck, o Chanceler de Ferro, limitavam as atividades das religiosas nas escolas. Estes 
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acontecimentos sócios religiosos ocorridos na Alemanha não abalaram a Madre Aloísia Lenders, pois esta deu mais 
atenção ao pedido do Pe. Guilherme Feldhaus, senão vejamos os relatos de Cools e Winpersse (1966): 

Mas trocar a terra natal por outra estranha deveria ser de aceitação espontânea e livre. Através de 
uma circular, sondou o terreno. Só voluntárias seriam enviadas, na certeza de que elas levariam 
consigo, por vocação, as disposições exigidas. Reafirmariam, assim, em todas as dificuldades, sua 
doação numa obra de renúncia e desprendimento em terra de missão. Ofereceram-se dezenas. Seis 
foram escolhidas. Irmã Ana Moeller, Irmã Teresia Cremer, Irmã Maria Lichtenberg, Irmã Florência 
Hemsel, Irmã Alvina Ferbers e Irmã Ludgera Hellweg. (COOLS e WINPERSSE,1966) 

Partiram em 9 de fevereiro de 1872 seis freiras alemães com destino a São Leopoldo/RS. As Irmãs lá chegaram 
a 2 de abril de 1872 e, já no dia 5, compareceram 23 alunas para o primeiro dia de aula. Segundo Cools e Winpersse 
(1966) o espaço físico destinado a ação educativa dispunha de poucas salas, e as aulas do jardim da infância chegavam 
a ser ministradas ao ar livre, à sombra de uma laranjeira, ao lado do casebre que lhes fora oferecido para moradia. 
O início das Irmãs Franciscanas no Brasil foi essencialmente pobre, conforme as narrativas de Cools e Winpersse 
(1966).

Em 1874 fundou-se em Santa Cruz do Sul/RS uma casa própria para introduzir algumas candidatas na vida 
religiosa franciscana. Esta foi a primeira casa do noviciado, onde ocorriam anualmente, as solenidades da vestidura e 
profissão. Em 1889 o noviciado foi transferido para o Colégio São José, em São Leopoldo/RS. Com o aumento do 
número de Irmãs, a missão se fortaleceu e, para facilitar a administração missioneira, foi dividida em duas Províncias 
brasileiras: Província Sagrado Coração de Jesus, com sede em Porto Alegre e Província Imaculado Coração de Maria, 
com sede em Santa Maria/RS. Até 1937, vieram novas turmas de Irmãs da Europa, às quais, desde cedo, se juntaram 
jovens brasileiras que solicitavam ingresso na Congregação. 

No caso da instalação da Congregação Franciscana em Dourados se faz necessário reportar aos estudos 
desenvolvidos pelo pesquisador Jerri Roberto Marin (2012) o qual centrou significativas análises sobre as experiências 
de missionários franciscanos/alemães em Mato Grosso. Estes missionários teriam migrado da Província de Santa 
Isabel, da Turíngia (Alemanha), para Mato Grosso por motivos políticos ou religiosos. Marin enfoca os referidos 
religiosos como imigrantes em suas vivências e experiências de deslocamento, voluntário ou involuntário, e sua 
condição de estrangeiros.

Frades e freiras viram-se forçados atuar numa região em que o cenário religioso lhes causava estranheza, ou 
seja, o referencial alemão em nada correspondia com o que foi ali encontrado: “tiveram de improvisar e a aprender a 
desenvolver uma maquinaria de imposição católica que se adaptasse ao cenário religioso de Mato Grosso”. (MARIN, 
2012, p.205) 

Marin chama atenção para o risco iminente que corria a missão de ser extinta. Isto fez seus membros rever 
métodos e expectativas. Este risco residia nas perseguições, em virtude da ascensão e consolidação do nazismo na 
Alemanha, no período entre Guerras (1918-1938), impondo desafios terríveis aos franciscanos: 

Para evitar a extinção da Província e preservar a integridade física dos frades, os Superiores opta-
ram, embora não o desejassem, pela dispersão, em diferentes países, da maioria dos seus membros. 
O Mato Grosso, onde se estabeleceram a partir de 1938, tornou-se um desses ‘lugares de refúgio’. 
(MARIN, 2012, p.205)

Os quatro primeiros frades assumiram as paróquias de Rio Brilhante, em 6 de fevereiro de 1938, e de Rosário 
do Oeste, no dia 20 de março. Eram paróquias distantes uma da outra (mais de mil quilômetros), além do dispêndio 
enorme de recursos para o exercício conventual. Marin discorre sobre as sérias dificuldades materiais dos membros 
da missão: 
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O superior da missão de Mato Grosso, Eucário Schmitt, sem prever o número de missionários que 
viriam ao Brasil, aceitou todas as ofertas de paróquias feitas pelos bispos de Corumbá e pelo arcebis-
po de Cuiabá D. Francisco de Aquino Corrêa. Eram as paróquias desprezadas pelas demais Ordens 
e Congregações Religiosas que atuavam em Mato Grosso, por serem as mais extensas (algumas com 
20.000 km), as recentemente criadas, as que ficaram vacantes durante várias décadas, as com baixa 
densidade demográfica, as que não permitiam a sobrevivência de um único padre e aquelas que 
exigiam trabalhos mais penosos e menos remunerados. (MARIN, 2012, p. 206)

Importante informação dada por Marin (2012) refere-se ao fato de que em Mato Grosso os interesses 
materiais se sobrepuseram aos religiosos na divisão do mercado religioso católico. Ou seja, aos franciscanos, 
considerados sócios minoritários no universo das Ordens e Congregações Religiosas, eram destinados àquelas 
paróquias recusadas ou abandonadas pelas demais que atuavam em Mato Grosso. Muitas dessas paróquias não 
possuíam prédios religiosos e casas paroquiais. As poucas que possuíam alguma infraestrutura física eram pequenas 
e em estado precário de conservação, verdadeiras taperas sem adornos ou paramentos necessários ao culto. Marin faz 
ainda a seguinte observação: 

Como decorrência desse cenário, a missão franciscana caracterizou-se pela dispersão espacial, isola-
mento dos confrades, impossibilidade de manter a vida conventual e pela dificuldade de administrar 
a missão. Devido as possibilidades de crescimento da missão e para dar maior autonomia, foi criado, 
em 15 de outubro de 1938, o Comissariado de Mato Grosso. (ibidem, p.206)

Na década de 1940 cessou o fluxo diásporo, explicado pela eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Na década de 1940, os franciscanos operavam em quatro paróquias da arquidiocese de Cuiabá das oito existentes. Na 
diocese de Corumbá a missão administrava sete das quinze paróquias criadas. Segundo Marin (2012), a partir de 1941, 
assumiram com exclusividade a prelazia da Chapada dos Guimarães, onde não havia um único edifício religioso em 
todo o território, que era de 142.000 Km. 

Nas décadas de 1950 e meados de 1960 o fluxo imigratório diminuiu significativamente. Em 1965 foi encerrada 
a migração franciscana, com a chegada do último frei à região. Um aspecto importante ressaltado por Marin refere-se 
a justificativa apresentada pela ordem franciscana aos fiéis, senão vejamos:

A diáspora involuntária para o Brasil, imposta pelas perseguições nazistas, foi a alternativa encon-
trada, pois não havia perspectivas de futuro na Alemanha. Todo imigrante é um emigrante de outro 
lugar. A ausência da Alemanha e presença no Brasil obrigaram a Província de Santa Isabel, da Turín-
gia, e os frades a produzirem uma série de discursos cuja função era legitimar o deslocamento e sua 
presença em Mato Grosso. Ao justificá-las evocavam as perseguições na Alemanha, às necessidades 
do momento da Igreja Católica no Brasil e, sobretudo em Mato Grosso. No Brasil, sua presença 
vinculava-se ao movimento de reforma que o episcopado mato-grossense estava estruturando a fim 
de criar uma Igreja homogênea, centralizada e criar meios para que a instituição se tornasse a mais 
presente e importante da sociedade. (Ibidem, p.207)

A ordem franciscana, como forma de sintonizar-se com hábitos e valores europeus, ressaltava a ação 
civilizatória e catequética da Igreja Católica, com voz autorizada para intervir, falar, orientar, decidir, disciplinar, punir 
os leigos; mas, não raro, precisavam mencionar as perseguições sofridas na Alemanha, mas em seguida abrandavam o 
discurso explicando o deslocamento vinculado às necessidades do momento da Igreja Católica no Brasil e, sobretudo 
em Mato Grosso. 

SEMEADORAS DO AMOR E DA ESPERANÇA

O projeto de expansão da Igreja Católica alcançou Dourados efetivamente no final da década de 1940 e início 
de 1950. Para fazer frente à expansão dos missionários presbiterianos que se dava através da Escola Presbiteriana 
Erasmo Braga, em 1952 foi dado início à construção da Escola Patronato de Menores, a qual só foi concluída em 
1956, quando Frei Teodardo Leitz a expôs pela primeira vez ao público douradense. Essa Escola foi destinada ao 
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ensino primário e de educação mista. A instituição foi assentada ao lado da Igreja Matriz de Dourados e contava 
inicialmente com 300 alunos matriculados, na qual atuavam oito professoras, das quais quatro eram freiras.

O município de Dourados, após mais de 20 anos de sua criação (1943), recebeu com expectativa as “semeadoras 
do amor e da esperança”, como eram chamadas, oriundas do Rio Grande do Sul para atuarem na ação educativa e 
evangelizadora. A cidade já contava com a presença do Frei Theodardo Laitz, qualificado pelos moradores como o 
“idealizador de progressos”. Com uma única paróquia – A Imaculada Conceição –, vislumbrava e apoiava a presença 
das irmãs franciscanas, cuja missão maior iniciada no dia 1° de março de 1955, era a educação e a difusão da fé 
católica. 

No dia 9 de fevereiro de 1955, às 13 horas, as pioneiras, Irmã Liúba Heck, Irmã Maria Rosita Mayer, Irmã 
Maria Alfredina Stulp, Irmã Maria Iracema Grings, Irmã Miraci Adams e Irmã Maria Leonarda Links, acompanhadas 
pela Ministra provincial Irmã Antoninha Werlang e demais Ministras das comunidades de Santa Maria/RS, pisaram nas 
terras missionárias de Dourados – antigo Mato Grosso. No aeroporto, as irmãs foram recebidas por Frei Teodardo, 
por dona Neuza Amaral, Francisca Carvalho e outras autoridades, conforme Figura 1.

Figura 1: Chegada das Irmãs Franciscanas em Dourados – 1955.

Fonte: Arquivo Documental da Escola Franciscana Imaculada Conceição

A ESCOLA FRANCISCANA IMACULADA CONCEIÇÃO EM DOURADOS 

No ano de 1956, a partir da iniciativa das irmãs franciscanas, ocorreu a inauguração da Escola Imaculada 
Conceição em Dourados, destinada à educação feminina (LIMA, 2010, p. 16).

Por ser uma instituição confessional, a escola tinha como ênfase uma educação voltada para valores 
moldados na doutrina cristã, como a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Para alcançar os seus objetivos, a 
instituição, através de instruções metódicas e preparação dos sacramentos de iniciação cristã (entendida como 
catequese) recorria à música, ao canto, ao teatro, ao desenvolvimento dos dons artísticos em geral, como parte de 
sua proposta pedagógica e confessional.

O aumento da demanda de alunos exigia a contratação de professores, aspecto que ensejou, no ano de 
1958, a promoção de um curso Catequético Pedagógico, administrado pela Irmã Evodia e oferecido para 180 
professores rurais como fruto da Ação Social Franciscana Patronato de Menores.

Segundo a “Crônica” de 1956, a Ação Social Franciscana funcionava em uma pequena casa de madeira, 
próxima à atual Igreja São José que, com o tempo tornou-se pequena para atender às expectativas dos moradores 
de Dourados e região, os quais desejavam a implantação de um internato em regime integral para seus filhos e 
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então atender ao que na década de 1950 era considerado como status social. Dessa forma, não faltaram pessoas da 
elite para auxiliar a Ação Social Franciscana no projeto de ampliação de suas instalações e a expansão de sua ação 
educativa. Com esse intuito, dois irmãos do Distrito de Tragas de Itaum doaram para a Ação Social franciscana 
quarenta metros quadrados para a construção do internato. Assim, em 10 de setembro de 1958, foi inaugurada a 
nova escola Patronato de Menores Santo Antônio, ao lado da Igreja matriz da cidade de Dourados.

De acordo com Bomfim e Quiles (1990), as freiras que residiam em localidade distante da sede da Escola 
Patronato de Menores usavam bicicletas como meio de transporte, como podemos ver na Figura 2.

Figura 2: Freiras e seus meios de transporte em frente ao internato, onde também  funcionava a sede da 
Escola Patronato de Menores (ASFPM) e internato – 1955.

Fonte: Acervo do Colégio Franciscano Imaculada Conceição (EIC).

Em 1959, as irmãs franciscanas iniciaram um Curso Normal no Instituto Educacional que funcionava 
no mesmo prédio do Patronato de Menores Santo Antônio. A fundadora do curso foi a irmã Clara Thomas, 
na Figura 3, diretora da escola de 1961 a 1966. O curso contava com o Normal Regional (primeiro grau) e o 
Normal Colegial (segundo grau). O primeiro começou a funcionar com 8 alunas e o segundo com 6 alunas. A 
Escola Normal Instituto Educacional de Dourados passou a oferecer, a partir de 1964, o Curso de Formação de 
Professores Primários.

Figura 3: Clara Thomas – Diretora 1961-1966

Fonte: Arquivo Documental da Escola Franciscana Imaculada Conceição

Em 1958, foram criados os estabelecimentos particulares Ginásio Nossa Senhora da Conceição e a Escola 
Normal Nossa Senhora da Conceição. O Patronato de Menores transformou-se no estabelecimento denominado 
Educandário Santo Antônio, espaço apropriado aos estágios das alunas do ensino normal. 
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Considerada, quanto a sua fundação, uma instituição importante para a cidade de Dourados com diretrizes 
filosóficas que atendiam aos anseios da população de elite, a Escola Normal desenvolvia uma proposta de trabalho 
que promulgava aspectos, como: o desenvolvimento de um espírito cristão e de uma atitude cívica perante a vida, o 
cultivo de um espírito co-participativo, aspirando à comunhão e ao relacionamento interpessoal, buscando tornar 
as pessoas criativas e fraternas. 

A Escola centrava o processo educativo na pessoa do educando, encarava o ensino como uma cultura 
na busca do ser e o educador, como vocacionado, deveria buscar o bem integral dos educandos. A educação 
deveria ser reflexiva, participativa e libertária. E, como toda escola confessional, mantinha um ensino doutrinário 
caracterizado pelo anúncio explícito do evangelho, o que denuncia certo proselitismo, pois, também, tinha interesse 
em aumentar seu quadro de religiosos e fiéis.

A ação educativa que envolvia o Patronato de menores passava pelas ações sociais, catequese, formação de 
professores e alcançava o controle da educação pelo segmento mais abastado da região, no sentido de ajustar as 
“moças de família” às estratégias de reprodução social. 

O ENSINO NORMAL E FORMAÇÃO DAS “MOÇAS DE FAMÍLIA” DOURADENSES

O discurso da Igreja acerca da educação feminina ficou evidenciado no IV Congresso Interamericano de 
Educação Católica que aconteceu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 25 de julho a 08 de agosto 
de 1951, com o tema “Da Formação Integral do Adolescente: Formação Moral e Social”. A partir deste tema 
central foram relacionadas dez temáticas, sendo que, a décima temática, intitulada “Educação Social”, tratava de 
duas teses: A primeira denominada “Educação da Adolescente” e a segunda “Considerações sobre a Educação 
Familiar das Adolescentes”. 

A primeira tese argumentava que não poderia haver diferença entre educação feminina e educação familiar, 
assim, ambas deveriam ser interpretadas como sinônimos. Essa tese era defendida pela congressista e delegada 
brasileira Laura Jacobina Lacombe. “Lacombe partia do princípio de que diante das transformações do mundo 
moderno era de primordial importância social que as mulheres procurassem desenvolver suas aptidões – no 
sentido de sua natureza própria –, sem procurar imitar o homem.” (BENCOSTTA, 2001, p.121).

Com este entendimento era atribuído à mulher uma tendência natural e psicológica de eterna educadora, 
com uma missão quase que perpétua de governar o lar e moralizar a sociedade. À mulher era destinado o estigma 
de educadora, dentro ou fora do lar, independentemente de seu estado civil. O discurso vigente defendia então 
que, em decorrência de suas aptidões naturais, a mulher teria que escolher uma profissão correspondente com 
a sua natureza. Assim, qualquer escolha por profissões liberais era entendida como luta de sexos, competição 
ou tentativa de imitar e superar os homens, sacrificando assim, a capacidade delas de governar o lar. Segundo a 
congressista Lacombe “Em um mundo minado de ódios e invejas, sente-se a necessidade de um suplemento de 
amor e abnegação, o qual se pode esperar da mulher, caso seja a sua educação orientada nesse sentido.” (Anais do 
IV Congresso Interamericano de Educação Católica que aconteceu no Brasil, 1951, p.501 apud BENCOSTTA, 
2001, p.121).

A ideia era impedir a “fuga das mulheres” do lar para o mercado de trabalho assalariado – uma forte 
tendência no século XX que já florescia nos países europeus com a redistribuição industrial da mão-de-obra 
feminina e o aumento da colocação de mulheres no mundo do trabalho assalariado e em profissões liberais e 
intelectuais.
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Em capítulo intitulado A colonização da mulher, Rago (1987) ressalta que o modelo de feminilidade da 
época, exigia a seguinte pauta para as mulheres abastadas: “[...] um bom preparo e educação para o casamento, 
tanto quanto as preocupações estéticas, com a moda ou com a casa, reclama sua frequência nos novos espaços da 
cidade, como nas escolas então criadas para os filhos das famílias abastadas”. (RAGO, 1987, p.61)

Nessa perspectiva, em Dourados, a ação educativa das missionárias católicas atuava em duas vertentes: uma 
voltada para a educação das elites e outra voltada para os segmentos populares, mediante o ensino profissional. De 
todo modo, pode-se afirmar que os conteúdos dos currículos dos colégios confessionais católicos privilegiavam 
uma educação feminina pautada numa educação requintada, constituída por valores morais, posturas e gestos tidos 
como adequados para uma “moça de família”. Esta moça seria moldada pelo modelo de feminilidade, para assumir 
a função social de esposa, dona de casa, mãe de família. Este modelo de mulher convergia com as considerações 
dos congressistas. Na Figura 4, formandas do Colégio Imaculada Conceição (1960).

Figura 4: Formandas do Colégio Imaculada Conceição (1960)

Fonte: Comissão de Revisão Histórica de Dourados/MS

Segundo Bencostta (2001), para os congressistas, o ideal de mulher moderna era o descrito por Salomão 
em Provérbios (31,10-31) em que descreve a mulher virtuosa: primorosa dona de casa, possuidora de virtudes 
como a ordem, economia, delicadeza, simplicidade, dedicação e respeito; a guardiã das coisas do lar; como mãe, 
guardiã da vida; como educadora, a guardiã do futuro dos filhos.

A segunda tese, “Considerações sobre a Educação Familiar das Adolescentes”, focalizava o problema da 
educação feminina da época, numa tentativa de reforçar um tipo ideal de mulher moderna, isto é, o de educadora, 
bem como os métodos eficazes para sua formação. 

Para tanto, Lacombe sugeria que no Brasil se adotasse o modelo de educação secundária dos 
colégios femininos católicos franceses, que tinham como base as chamadas Humanidades femi-
ninas. Seu programa previa matérias como: literaturas estrangeiras, modernas e antigas, história 
da arte, economia doméstica, corte e costura, higiene, puericultura, trabalhos de agulha e outros. 
(BENCOSTTA, 2001, 124-25)

Nas Escolas Confessionais era necessário o controle das emoções e dos gestos e posturas corporais, 
a apresentação de si, a dedicação e a modéstia. Nessa direção, com o intuito de educar as “moças de família” 
douradenses, a disciplina aplicada na Escola Normal Imaculada Conceição se atinha à maneira das normalistas de 
se vestirem e se comunicarem. O uniforme era uma exigência da escola, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Grupo de alunas normalistas – 1963.

Fonte: Arquivo Documental da Escola Franciscana Imaculada Conceição

As normalistas jogavam vôlei, queimada, ping-pong, etc. No campo da arte, a música ocupava lugar de 
destaque, com um conjunto musical denominado “Carlos Gomes”, e, também aprendiam corte e costura, bordado 
e teatro. O programa da escola privilegiava uma formação literária e estética. Assim, o espaço de instrução garantia 
muito mais uma formação moral do que profissional. Dessa forma, traduziam-se as lutas dos grupos familiares 
para controlar a educação e ajustá-la às estratégias de reprodução social. 

De certo modo, percebe-se uma convergência entre o discurso da Igreja e os anseios do Estado neste 
período. A Igreja sustentava e propagava muitos princípios almejados pelo Estado: ordem, obediência, disciplina, 
amor à Pátria, reprodução de modelos europeus, assegurando uma formação da infância pelos paradigmas do 
bom cidadão, do bom republicano, do bom cristão. Para essa missão era preciso a formação de mulheres de bem, 
ou melhor, a invenção das “moças de famílias”: guardiãs do lar, dos bons costumes, da sociedade ordeira e dos 
futuros cidadãos. Isso fica evidenciado na Radiomensagem do Papa Pio XII aos participantes do IV Congresso 
Interamericano de Educação Católica de 1951: 

Que coisa mais transcendente na vida da humanidade do que a educação? A criança, o ado-
lescente é “uma esperança”: prometedora esperança da família, da pátria, de toda a humana 
sociedade; mas simultaneamente preciosa esperança da Igreja, do céu, do próprio Deus, a cuja 
imagem e semelhança foi feita, cujo filho é ou deve ser. Para que essa esperança não falhe, mas 
plenamente se realize, é preciso educá-la e bem. (PIO XII, 1951, p.2)  

As normalistas de Dourados imbuídas dessa formação idealista, sonhadora e esperançosa, foram 
responsáveis pela educação da infância douradense durante duas décadas. O trabalho didático desenvolvido nas 
práticas docentes esteve intimamente ligado à sua formação enquanto alunas e moças de família da Escola Normal 
Imaculada Conceição. Cumpre dizer que, a formação católica era parte integrante desta trajetória.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, a Escola Confessional Franciscana se instalou em Dourados em um momento histórico em 
que a cidade vivia o início de sua criação, no contexto do projeto varguista (Marcha para o Oeste) e das atividades 
ligadas à Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), quando o espaço experimentava os efeitos migratórios, 
ocupação e desenvolvimento econômico e cultural trazidos por migrantes paulistas e sulinos. 

Enfim, o ensino na Escola Normal Nossa Senhora da Conceição junto ao Instituto Educacional de 
Dourados era visto como a mais conceituada instituição para a região em que a formação profissional de meninas 
esteve intimamente ligada à necessidade de prepará-las para exercer uma atividade que, desde o século XIX, era 
vislumbrada como uma profissão essencialmente feminina. Às mulheres era atribuído o trabalho docente como 
vocação, pois acreditava que a mulher era ‘naturalmente’ a melhor pessoa para ministrar as aulas e educar a infância, 
associando tais concepções à maternidade que era própria das mulheres, por isso a docência era representada como 
um ‘dom feminino’. Neste contexto, o trabalho didático era visto como extensão da maternidade e, sobretudo, 
como uma estratégia de legitimação da vocação das mulheres para a docência. As práticas de ensino e os saberes 
disseminados corroboravam para propagar um modelo de escola para professores, especialmente, para o sexo 
feminino.

NOTAS 
iO termo moças de família foi inspirado no artigo escrito por Joice Meire Rodrigues. Cf. RODRIGUES, Joice 
Meire. “O papel dos colégios confessionais na formação das moças de família”. São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUCSP)/ Centro Universitário de Caratinga (UNEC), 2008.

iiA região conhecida hoje como Grande Dourados abrange doze municípios: Caarapó, Deodápolis, Douradina, 
Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Juti, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.
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RESUMO
O sistema de casta na Índia configura-se como uma forma de   estratificação milenar baseada 
na religião Hinduísta. A questão é polêmica e vem sendo debatida por estudiosos e acadêmicos. 
Dentro desta perspectiva e no intuito de entender esse sistema, o presente texto seguirá os 
seguintes passos: primeiramente, será apresentado alguns estudiosos que tratam sobre o 
Sistema de Castas na Índia. Na sequência será apresentado o conceito de estratificação social 
e desigualdade social. Apresenta também o conceito Estamentos, Sociedade  de Classes  e o 
Sistemas de Castas, com enfase   a origem do   sistema  de  casta indiano.  Sistema esse que 
prevalece  no país que  é  considerado  a maior democracia do  mundo. Como abordagem  
principal  o texto  traz  os Intocaveis, ou Dalits como são conhecidados, que  não pertencendo 
a nenhuma  casta nascem num sistema de segregação desumana que ainda prevalece, 
principalmente como muita força no interior da Índia, onde as tradições religiosas e a própria 
cultura determina no nascimento uma desigualdade social, uma vez que o indivíduo que 
nasce como Dalit dificilmente tem uma ascensão social, isso porque trabalham em profissões 
que não são dignas para as castas superiores. Na luta contra o sistema estão dois grandes 
ícones   indianos, Mahatma Gandhi e Bhin Rao Ambedkar, que lutaram contra o sistema, 
embora de forma diferente.  Aborda ainda como a Índia, considerada a maior democracia do 
mundo ainda fecha os olhos para a pobreza que vive o país. Finalizando traz a metodologia, 
as considerações finais e as referências bibliográficas.

Palavras-Chave: Estratificação social. Sistema de Castas. Intocáveis.

ABSTRACT
The Indian caste system sets up as a millennial stratifications form based in the Hindu re-
ligion. This question is controversial and it has been studied for researchers and academics. 
Into this perspective, with a goal to understand this system, this text will go with these steps: 
First of  all, it will be showed some studied people that talk about the Indian caste system. 
Sequently will be shown social stratification concept and social inequality. It also presents the 
concepts Estates of  the realm, class society and caste systems, with a focus on the origin of  
the Indian caste system. System that prevails at the country considered the bigger democracy 
of  the world. As the main approach, the text brings the untouchables, or Dalits, as they are 
knowed, they do not belong any caste and they are born in a system of  inhuman segregation 
that still prevails, mainly with much strength inland of  India, where religious traditions and 
culture determine at birth the social inequality, once the individual borns as a Dalit hardly 
he will have a social ascensionthis because they work in not dignify jobs serving the highest 
castes. In the battle against the system are two large Indian icons, Mahatma Gandhi and Bhin 
Rao Ambedkar, they fought against the system, however of  differents ways.  It also addresses 
how India, considered the world’s largest democracy, still shuts its eyes to the country’s pov-
erty. As finalisation brings the methodology, the final considerations and the bibliographical 
references.

Keywords: Social stratification. Caste System. Untouchable.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 23 - N. 1 - Jul/2018

23

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR



100 101

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

INTRODUÇÃO

OSistema de Casta na Índia mesmo tendo sido abolido por lei em 1950 ainda continua a vigorar de 
forma desumana nesse país. Não são raros, embora de forma tímida noticiários e textos publicados 

sobre o assunto, tanto em revistas conceituadas como a National Geograpfic, Super Interessante, Livros 
didáticos, Artigos Científicos, como nos meios de comunicação de massa.

Na religião Hinduísta há uma hierarquia que implanta a desigualdade social. Essa hierarquia 
determina o status que o indivíduo adquire ao nascer. Esse sistema é chamado Sistema de Castas. Ao nascer 
em uma das quatro maiores castas na Índia o indivíduo segue leis e códigos religiosos que determinam 
sua posição numa hierárquica em que não há mobilidade social.

Nessa hierarquia estão os Intocáveis, Impuros, ou Dalits, como são chamados aqueles que trabalham 
sem o mínimo de condições humanas para sobrevier. É importante entender esse sistema, que o mundo 
pouco conhece, embora vivamos em pleno século XXI e com acesso a vários meios de comunicações 
e informação, principalmente nos países considerados de primeiro mundo, e como ainda prevalece de 
forma tão arraigada na Índia que é considerada a maior democracia do mundo.

O Sistema de Casta na Índia é talvez a forma mais cruel de estratificação social da atualidade. Um 
sistema caracterizado pela forma de organização social baseado no Sistema de Castas (grupos sociais 
rigidamente fechados, de caráter hereditário e ligados a determinadas profissões) e que de acordo com a 
religião Hinduísta teriam se originado de diferentes partes do corpo do deus Brahma: da cabeça teriam se 
originado os Brahma, os Xátrias seriam os braços, os Vaixás as pernas, e os Sudras os pés. Na parte mais 
baixa da pirâmide social ficam os sem castas, os Párias (Intocáveis, Impuros). 

De relevante importância é pensar como um sistema tão desumano ainda continua a existir em 
um país que se diz democrático.  Estudar um tema que traz à tona a desigualdade social que se dá no 
nascimento, é pensar também como em pleno século XXI esse sistema ainda continua a sobreviver, assim 
como também, refletir sobre as relações de poder e as consequências desse modelo de organização da 
sociedade.

A pergunta que se faz é: o respeito à cultura e à religião de um povo é ilimitada? Respeitar essa 
cultura e se omitir diante de atrocidades que se cometem contra aqueles que são considerados impuros 
segundo o processo de estratificação social que existe nesse país é passível de aceitação?

Nesse contexto o presente texto tem como objetivo analisar como o Sistema de Castas indiano 
ainda continua a sobreviver em pleno século XXI, bem como conceituar o termo estratificação social e 
desigualdade social, conhecer o sistema de castas indiano e sua forma de organização social e discutir a 
permanência do sistema de castas na Índia ainda hoje e em especial como vivem os intocáveis. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com a finalidade de compor a revisão de literatura, buscou-se embasamento teórico em textos 
que oferecessem subsídios no que diz respeito ao tema, que estavam em consonância com a proposta 
da pesquisa. Nesse contexto é que no primeiro momento apresenta-se conhecimento da literatura básica 
sobre o assunto como exposto nas citações que se referem à proposta do artigo sobre Desigualdade 
Social, Estratificação Social e o Sistema de Castas na Índia.
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Nesse sentido é que se buscou material já publicado sobre o assunto sendo referenciado autores 
que trataram do tema como Tom O’Neill, Larissa Santana, Andreas Hofbauer, como citados pelos autores: 

“Ninguém é igual na maior democracia do mundo. A vida de cada indiano é formada por doses 
desiguais de fé, machismo e uma hierarquia milenar baseada em castas. Para alguns, uma combinação 
definida já na hora do nascimento- e imutável por toda a vida” (SANTANA, 2009 p. 52). 

“A Índia é regida pela combinação de três grandes influências: religião, sexo e castas” (SANTANA, 
2009 p. 54). Ainda como fundamental teórica de acordo com O’ Neill (2003, p.38) “estigmatizados como 
impuros desde o nascimento, um em cada seis indianos __vive e sofre__ na base do sistema hindu. Eles 
são os Intocáveis”.

O livro de Florência Costa, Jornalista brasileira que se casou com um indiano foi extremamente 
valioso para essa pesquisa. Em seu livro “Os indianos” a jornalista destaca de forma bem real como o 
sistema de castas na Índia é algo bem presente, embora nas grandes cidades como Mumbai, Nova Délhi 
ou Calcutá venha ocorrendo mudanças, uma vez que são mais ocidentalizadas.

Como os autores acima destacam, a Índia é um país regido por uma cultura milenar que persiste 
principalmente no interior do país em que   os princípios fundamentados na religião Hinduísta ainda são 
muito fortes.

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL E DESIGUALDADE SOCIAL

A sociedade é marcada por contradições e desigualdades. Para tanto é preciso entender como 
determinada sociedade se estrutura, ou seja, como a sociedade se organiza através de camadas ou estratos 
sociais. A palavra estrato da origem a palavra estratificação, que segundo Oliveira (2010, p. 162) “por 
estratificação social entendemos a distribuição de pessoas em camadas hierarquicamente superpostas 
dentro de uma determinada sociedade”. Nessa perspectiva estudiosos definem três tipos de sociedades 
estratificadas, ou seja, as organizadas em estamentos, classe sociais e em castas, sendo essa última o 
objeto de estudo desse texto, com ênfase aos Intocáveis. 

CONCEITO DE ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL E  DESIGUALDADE  SOCIAL

A estratificação social é a forma como uma determinada sociedade se organiza. De acordo com 
Lopes (2017) “ por estratificação social entende-se um sistema de organização dos indivíduos (classe/
estratos) relativamente homogêneos quanto ao estilo de vida, a interesses ou valores comuns”. 

Nessa perspectiva  há uma participação desigual no processo de distribuição de recompensas 
socialmente valorizada que vão determinar seu grau de prestígio numa determinada sociedade. Nas 
sociedades capitalistas há uma flexibilidade de movimentação e possibilidade de mobilidade social.  “A 
mobilidade social  interage com o de  estratificação, uma vez que  ela  se refere ao deslocamento de 
individuos de um estrato para outro da hierarquia social”(LOPES, 2017). 

No Sistemas de Castas indiano não há uma mobilidade social, uma vez que ao nascer em uma 
determinada casta o indivíduo permanece até a morte nela. Estgmatizado  no nascimento, marcados pela 
ordem social que os desqualifica, o sistema representa uma herança histórica ligada a  religião. 

O que é preciso destacar,  é que quando se fala em mobilidade social,  a mesma pode ser vertical ou 
horizontal. Mobilidade  vertical é quando o individuo transita de uma classe social para outra ascendendo 
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socialmente e está  relacionada a questão econômica.  Na  mobilidade  horizontal o indivíduo continua 
na mesma classe social, porém muda seus valores, suas crenças, sua religião. No caso da Índia muitos 
indianos estão mudando de religião para  fugirem do  Sistema de Castas.

Quanto a desigualdade social de acordo com Bobbio (2001,apud 2017, LOPES):

Três questões devem ser respondidas para que se possa compreender o que vem a ser 
(Des) igualdade, que sejam: Desigualdade entre quem: entre todos, quase todos, grande 
parte ou pequena parte? Quais os bens e/ ou ônus que devem ser distribuídos_ riqueza, 
prestigio, poder, informação (educação)? E com base em quais critérios_ raciais, de gêne-
ro, de partido, de classe social, meritocráticos

A desigualdade como o autor destaca é um processo definido por vários fatores. Nas sociedades 
capitalistas há possibilidade do indivíduo ascender socialmente, porém em sociedades mais fechadas 
essa possibilidade é quase nula, como ocorre na Índia, país tradicionalmente religioso, em que a 
estratificação social é organizada em um Sistema de castas. Nesse sistema,  o indivíduo vive uma situação 
de vulnerabilidade  social, restringindo à pobreza   aqueles que nascem numa casta inferior.

ESTAMENTOS, SOCIEDADE  DE CLASSES  E SISTEMAS DE CASTAS

Existem  sociedades em que os indivíduos nascem em uma  determinada camada social e  podem 
ascender para outra, determinando assim o que  se pode  chamar de Mobilidade Social. Em se tratando da 
sociedade  de estamentos, que prevaleceu durante a Idade Média na Europa, a posição social do individuo 
era atribuida ao nascimento. Para o Sociólogo alemão Max Weber(apud, OLIVEIRA, 2010, p. 166): 

O conceito de  estamento esta ligado a certos valores, como honra  e prestigio  social, que 
por sua vez expressam determinados estilos de vida. Na sociedade medieval europeia, por 
exemplo, a nobreza representava um estamento cuja principal caratecteristica eram os pre-
vilégios  atribuídos a ela em razão do nascimento e dos laços de parentescos que ligavam 
cada pessoa desse grupo a uma ou mais familías pertencentes ao estamento

 Na sociedade estamental embora a Mobilidade Social fosse difícil, não era impossível. Havia casos 
em que essa mobilidade era possível como  afirma   Oliveira ( 2010, p.167)  “quando a igreja  recrutava 
seus membros entre os mais pobres; quando os servos eram emancipados por seus senhores; no caso do 
rei conferir um título de nobreza a um homem do povo; ou ainda quando a filha de um comerciante se 
casava com um nobre, passando a integrar, assim o estamento aristocrático”. 

A Sociedade  de Classes, é um conceito  atribuido ao pensador alemão Karl Marx que parte  de 
premissas próprias em que a sociedade é dividida em classes  sociais e há possibiliade de anscender de 
uma classe social para outra, ou seja, há Mobilidade Social.

Segundo Karl Marx a sociedade seria  formada por classes sociais e estas entrando em conflito 
uma com a outra geraria na sociedade  mudanças sociais. Essas mudanças levariam o indivíduo em sua 
luta mudar de posição social e status na sociedade, uma vez que que segundo Oliveira(2010, p.168) “as 
classes sociais mudam ao longo do tempo, conforme as circustâncias econômicas, políticas e sociais[...], 
portanto, a classe social é acima de tudo uma categoria histórica”. Esse tipo de estratificação é próprio 
do sistema  capitalista.

O Sistemas  de  Castas é outra forma de  estratificação que parte da premissa de uma hierarquia 
religiosa que se  dá  no nascimento e enfrenta hoje movimentos contrários e que será abordado mais 
profundamente nos próximos itens.
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SISTEMAS DE CASTAS INDIANO – ORIGEM 

Baseado na crença dos livros sagrados, os Vedas, são eternos e revelam verdades eternas que 
transpassam o tempo. Em pleno século XXI a desigualdade prevalece ao nascer. De acordo com   Hitchcok 
e Esposito (2005, p.204) “o conceito de carma e renascimento, ou transmigração, cada ação produz uma 
consequência. A alma, viajando por diversos corpos, vai recolhendo os frutos daquilo que ela própria 
semeou”. Ainda segundo esses autores (2005, p. 87) a crença é baseada em:

Quatro elementos dos sistemas de classes que vieram a caracterizar o hinduísmo e a cultu-
ra indiana ao longo dos séculos [...] que nome da a sua boca, aos seus braços? Que nome 
se dá a suas coxas e seus pés? Os Brâmanes vieram da sua boca, dos seus braços fizeram 
os Xátrias. As coxas tornaram-se os Vaixás, dos pés nasceram os Sudras (HITCHCOK; 
ESPOSITO, 2005, p. 87)

Assim do livro sagrado dos indianos os “Vedas” (uma série de livros sagrados para o Hinduísmo) 
nasce uma hierarquia na comunidade indiana que determina “a classe__ ou Varna__ termo que levou 
alguns estudiosos a sugerir que o ancestral sistema de castas estaria assentado em distinções de raças, 
visão que não é muito aceita por especialistas” (HITCHCOK; ESPOSITO, 2005 p. 87).  

 Embora os indianos tenham   milhares de deuses de acordo com Hitchcok e Esposito (2005, p.74) 

Ao longo de milênios, a tradição hindu provou sua capacidade de incorporar muitas cren-
ças e práticas divergentes. Foi sempre uma religião de muitos deuses[...] a própria alma, 
segundo os hindus, migra por várias vidas e a centelha do divino manifesta-se numa mul-
tiplicidade de seres diversos, do mais humilde dos insetos ao grande líder espiritual. No 
meio de todos esses vetores de diversidade, o hinduísmo tem como o condão de unir os 
crentes uns aos outros, ao mundo que habitam e à divindade que reside neles, em torno 
deles e além deles__ chamada de Brama, o Único

Desse deus teria então surgido uma hierarquia que tem sua essência no corpo desse deus supremo 
e dado origem ao Sistema de Castas.   Nessa hierarquia os Brâmanes (boca) são a casta mais elevada, 
são eles que dirigem os rituais religiosos e recebem as oferendas e em nome dos deuses partilham seu 
conhecimento dos Veda. Seguindo a linha da hierarquia estão os Xátrias, os reis e guerreiros (braços), os 
Vaixás (coxa) mercadores e produtores e os Sudras (pés) servos. Ao nascer, um bebê indiano, ganha um 
rótulo.  

De acordo com Ashok Bharti (apud, SANTIAGO, 2016, p. 104):

Sobre os sistemas de castas, existem basicamente cinco divisões: três castas são considera-
das superiores e uma, inferior. A quinta parte é formada por grande parcela da população 
que está do lado de fora dessa divisão social. Esse grupo é constituído de Dalit, também 
chamados [nas línguas ocidentais] de “Intocáveis” que não todos se encaixam em nenhu-
ma dessas castas

Ou seja, são aqueles marginalizados, que vivem muitas vezes uma vulnerabilidade social, sem ter 
oportunidade de ascender socialmente, restringindo o indivíduo a linha de pobreza.  “Na Índia, você 
pode mudar o seu nome, a sua religião e sua nacionalidade. Mas não a sua casta. É algo que nasce com 
você e o segue até a morte. Não há escapatória” (COSTA, 2012, P.19).  

O mais interessante é que segundo Gupta (2000, p. 19 apud  HOFBAUER, 2015,  p. 160)  na 
“sociedade de castas, nenhuma diferença natural pode ser discernida a olho nu, imagina-se a existência 
de tais diferenças e toma-se muito cuidado para que as substâncias que constituem cada casta não se 
mesclem com outras”, ou seja, toma-se o cuidado de que não se misturem.
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OS INTOCÁVEIS, TERMINOLOGIA, ORIGEM

Não pertencendo a nenhuma das castas, estão os Intocáveis, que segundo Santana (2009, p.55) 
“os Intocáveis, conhecidos como Dalits [...] ficaram com as tarefas consideradas impuras, que ninguém 
mais faz, como limpar excrementos. Dalits são considerados tão sujos, mas tão sujos, que ninguém de 
outras castas devem tocá-los”.  O preconceito define a vida de um Dalit (oprimidos) particularmente nas 
áreas rurais. Segundo Ashok Bharti (apud, SANTIAGO, 2016, p. 104) “Intocáveis vem do fato de que um 
simples toque de qualquer representante de qualquer casta em um Dalit requer banho ou uma cerimônia 
religiosa para que seja consumada a ‘despoluição do não Dalit’”.

Os princípios de pureza e da poluição são ensinados de geração a geração.  Kanch Ilaiah1 diz que: 

A distância entre os trabalhos manuais e os indivíduos de castas mais altas é demarcada 
desde cedo através da construção de uma imagem negativa de rejeição aos Dalits. Tra-
dicionalmente, há um desprezo pelo manual, como varrer o chão, pintar a casa, lavar a 
louça, e, sobretudo, limpar toaletes. O que fundamenta a chamada “intocabilidade”, são 
os conceitos de “pureza” e de “poluição” (COSTA 2012, p. 28)

O mais interessante é que entre os próprios Dalits também existe uma hierarquia. Dentro da 
base da pirâmide caisteista existe um fenômeno dos mais “intocáveis” entre os “intocáveis”, ou seja, 
profissões que são consideradas ainda mais impuras, tais como os “dons”, uma das subcastas dentro dos 
Dalits que trabalham cremando corpos a beira dos rios, como o Ganges, são alguns dos mais desprezados. 
Dalits (oprimidos) atualmente, termo politicamente correto para ressaltar a opressão histórica a que eram 
(e são) submetidos (COSTA, 2012, p.20).

“A violência que os Dalits sofrem atualmente é porque muito vêm ascendendo socialmente e as 
castas mais altas não aceitam. Esperam que os Dalits continuem com a mesma subserviência de antes e 
isso não acontece porque nas cidades os Dalits se libertam do sentimento de submissão” (COSTA  2012, 
p. 24).

Um dos relatos mais chocantes foi do Bramâne Bindeshwar Pathak2 que segundo ele “quando era 
criança, tocou em um ‘intocável’ e acabou forçado a engolir urina e fezes de vaca, além da água do rio 
Ganges, considerado sagrado, ‘para purificar’, como era parte do costume” (COSTA, 2012, p. 29).

Até 1950, mesmo a sombra deles fazia qualquer Brâmane sair correndo para não se aproximar. 
É preciso enfatizar que não foram os deuses hindus que jogaram os Dalits na lama, foi como sempre, o 
próprio ser humano, no alto de sua prepotência que determinou isso. 

De acordo com Santana (2009, p 56):

As castas dos Vedas são reflexo de uma segregação criada a partir de tribos de arianos, que 
invadiram a Índia na época em que os livros foram escritos. Vindos do Afeganistão e da 
Ásia Central, eles dominaram a região. E usara classes sócias para diferenciar a população 
nativa, que viam como inferiores. Alguns historiadores dizem que o critério de separação 
foi a raça- os recém-chegados eram os branquelos, os de casta menos eram os morenos, 
negros ou aborígenes. Outros falam que o critério foi o idioma, já que os nativos   se 
expressavam bem na língua dos novos líderes. E em um ponto concordavam, todos os 
indianos se colocaram no topo da hierarquia, criada por eles mesmos, e os jogaram para o 
fim da fila. A divisão por funções aconteceria um pouco depois

Nesse contexto, criado pelo homem nasce um sistema de segregação desumano que ainda nos 
dias atuais prevalece, principalmente, como muita força no interior da Índia, onde as tradições religiosas 
e a própria cultura determina no nascimento uma desigualdade social, uma vez que o indivíduo que 
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nasce como Dalit dificilmente tem uma ascensão social, isso porque trabalham   em profissões que não 
são dignas para as castas superiores. Ainda de acordo com Santana (2009) “na década de 1950, a Índia 
declarou todos iguais perante a lei, e proibiu o termo “Intocáveis”.  

Embora essa lei tenha sido criada, assim como no Brasil, na Índia têm as leis que vigoram 
efetivamente e as que não.  A de castas, embora implementada, não é praticada amplamente, e assim a 
organização por castas continua firme, embora o governo afirme que esse sistema não persiste.

Geralmente quando os Dalits saem do interior e vão para os grandes centros, como Nova Deli, 
ou Calcutá_ a segunda cidade mais populosa da Índia_   vivem na obscuridade e qualquer um pode 
inventar uma história. Os Dalits são contratados para as funções mais nojentas do planeta, como serviços 
de limpadores de bueiros, são faxineiros de fossas, que carregam excrementos de latrinas. Em Mumbai 
segundo Santana (2009, p. 57) “a mais rica cidade da Índia, há bairros diferentes para castas diferentes, 
numa divisão informal. Nas comunidades de maioria Brâmane, prédios residenciais. Na de Dalits casebres 
ou barracos”. 

De acordo com Ashok Bharti (apud, SANTIAGO, 2016, p. 105):

Uma das identificações visuais de um Dalit, que em Mumbai se concentram em conglo-
merados parecidos com favelas chamadas “villages”, são os colares e as pulseiras negras 
feitas de pequenas miçangas. E se um Dalit ou uma Dalit estiver vestindo uma roupa 
considerada de qualidade “superior”, ou uma joia valiosa que o ornamento negro nos 
pescoços, pode ter seus pertences confiscados por qualquer um

Não é difícil contextualizar em termos de Brasil com as favelas do Rio de Janeiro ou São Paulo, 
onde vivem os brasileiros mais pobres num sistema de desigualdade, embora não seja de nascimento e 
podem  ascender socialmente na escala social. Há uma mobilidade social no Brasil, e o indivíduo pode 
através da educação e de seu trabalho passar de uma classe social para outra, não há uma resignada 
conformidade com a desigualdade entre ricos e pobres. 

Na Índia a desigualdade é explicada principalmente pela religião Hinduísta, uma vez que acreditam 
na reencarnação. Essa talvez seja a explicação mais plausível. Segundo Ollem (2003, p. 37) “muitos 
indianos negam a existência do preconceito de casta, e muita gente no resto do mundo, nem sequer 
sabe que tal sistema já existiu”. Como dito anteriormente ainda existe, “não existiu”, embora o governo 
indiano diga que esse sistema tenha sido abolido.  

Segundo Costa (2012, p.23 “hoje, a situação mudou muito nas grandes metrópoles. Mas no interior 
do país__ onde vive 70% da população__ o preconceito ainda é muito forte. A praga persegue os indianos 
a milhares de anos e resiste até hoje. ”

 N. K. Chandan__ um Dalit empresário (entrevistado por Florência Costa (2012, p. 23) afirma 
que “ser um Dalit e começar um negócio não é fácil na Índia porque você tem dificuldades de conseguir 
empréstimos em bancos. No momento em que você dá seu sobrenome, as portas podem se fechar”. Não 
há diferenças físicas entre as castas, porém o que pode identificar um Dalit é pelo sobrenome e região do 
país que pertence, “funciona como uma espécie de código casteísta: é através dessas informações que se 
identifica sua casta” (COSTA, 2012, p.23). 

Outro empresário entrevistado pela jornalista, o engenheiro Arum Khobragade diz que (2012, p.23) 
“quando ele faz algum negócio e tem que almoçar com outros empresários ele não se identifica quanto a 
sua casta, porque o preconceito é muito forte, principalmente, quando tem que dividir a refeições”.
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O Sistema de  Castas, prevaleceu na antiguidade, e atualmente ainda esse sistema permanece 
na Índia, embora como já dito anteriormente esse sistema tenha sido “abolido” por lei . A lei que 
determinava(na)  o fim do sistema  de castas veio através de políticas  de ações  afirmativas, que segundo 
Feres Jr.; Zoninsein ( apud  FERES JUNIOR; DAFLON, 2015, p. 96 ) podem ser definidas como:

Provisões de alguma espécie de reparação para determinados grupos persistente-mente 
discriminados e vítimas de exclusão socioeconômica. Em grande parte dos casos, para 
além do atendimento a reivindicações coletivas como distribuição de terras, de moradias, 
recursos escassos e proteção a certos estilos de vida, elas consistem em proporcionar van-
tagens competitivas para membros de grupos desprivilegiados em processos de disputa 
acirrada por posições sociais de prestígio

As políticas afirmativas são criadas no sentido de resgatar uma dívida que a sociedade tem  em 
relação as condições desumanas que determinadas minorias sofreram durante muitos anos, décadas e  até 
séculos.  No caso da Índia segundo Feres e Daflon ( 2015  p. 96-97 ) “após conquistar a independência, 
a Índia criminalizou o casteísmo e consagrou em sua constituição o  princípio das “políticas de reserva”, 
medidas voltadas para a proteção e promoção de membros de grupos historicamente discriminados”. 
Mesmo com medidas tomadas contra o casteísmo através de leis a mobilidade social ascendente é menor. 
Há poucos investimentos educacionais para a maior parte da população.  As políticas afirmativas acabam 
por colaborar ainda mais para a discriminação, uma vez que os de castas superiores acham que com essa 
política   os intocáveis são privilegiados e que não deve haver sistemas de cotas.

De acordo com Tummala (1999, apud FERES; DAFLON, 2015, p. 97) “os atuais beneficiários das 
políticas de ação afirmativa na Índia são os Dalits, que receberam dos britânicos a denominação legal de 
Scheduled Castes (SCs) e representam 15% da população”.

Os críticos indianos das ações afirmativas, por sua vez, alegam que a utilização das cas-
tas como critério de distribuição de benefícios representa um passo atrás nas metas de 
secularização da Índia. Como as castas fazem parte da religião Hindu, eles entendem que 
qualquer movimento de combate ao casteísmo que lance mão da noção de casta apenas 
logrará promover o que se propõe a extinguir, isto é, o próprio sistema de castas e a supre-
macia Hindu, ou a “saffronização” da Índia (Panandiker, 1997; Kumar, 1992; Bayly, 2001). 
A ideia de que a ação afirmativa ameaça a identidade nacional é central nesse conjunto de 
argumentos (FERES JR; DAFLON, 2015, p. 102)

Os críticos das ações afirmativas na Índia afirmam que essas políticas contribuem ainda mais para 
discriminação, pois acreditam que o sistema de cotas contribuí para que o sistema prevaleça, uma vez 
que o proposito seria exterminar esse sistema. É como se ao criar essas políticas ficasse evidente que o 
casteísmo está longe de se extinguir.

MAHATMA GANDHI X BHIN RAO  AMBEDKAR

 Mahatma Gandhi e Bhin Rao  Ambedkar, dois grandes líderes indianos, um muito conhecido no 
mundo  ocidental, referenciado por muitos por libertar a Índia através da “não violência” do julgo  dos 
ingleses e o outro nem um pouco conhecido no mundo ocidental, mas  referenciado de  tal forma que há 
muitos  monumentos em sua homenagem ,como imagens, pinturas e estátuas por toda Índia,   como se 
fosse um verdadeiro deus Dalit.  Ambedkar era Dalit, e Segundo Costa (2012, p. 34):

Foi um brilhante acadêmico e um carismático ativista, foi um dos maiores personagens 
de toda história indiana. Ministro da Justiça, Ambedkar foi alcunhado de “pai da consti-
tuição”, que, em 1950, proibiu finalmente a intocabilidade e inaugurou a política de ação 
afirmativa no mundo, com a concessão de cotas para os Dalits e indígenas no serviço 
estatal e nas instituições de ensino. ‘Ambedkar foi o primeiro líder intocável de toa Índia
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Não conhecido pelo mundo ocidental nutria um rancor contra Gandhi mesmo este tendo lutado 
contra a intocabilidade. O modo de Gandhi   ir contra o sistema era demonstrado, limpava as toaletes 
para dar exemplo, o que era um insulto para uma pessoa de casta alta. Gandhi era um bânia, casta alta, 
tradicionalmente dedicada ao comércio.

 Porém segundo Costa (2012, p. 36) Gandhi “apesar de condenar o preconceito e a violência 
casteísta, chegava a defender em certos aspectos o sistema, que, ao determinar a cada um uma função na 
divisão de trabalho, contribuiria para criar uma sociedade sem conflitos”.

Com esse modo de pensar, Gandhi e Ambedkar travaram vários debates ferinos. De acordo com 
Costa (2012, p.  36) em um discurso proferido por Gandhi em que este dizia:

Eu acredito que a casta salvou o Hinduísmo da desintegração[...]. Mas como outras ins-
tituições sofreu excrescências. Eu considero as quatro divisões em si fundamentais[...] O 
sistema de casta não é baseado na desigualdade, não há a questão de inferioridade[...]. A 
lei da hereditariedade é eterna e qualquer tentativa de alterá-la pode levar a mais confusão

Em reação a esse discurso Ambedkar teria se pronunciado dizendo “a intocabilidade nunca 
seria abolida enquanto as castas existissem. ‘Como se pode acreditar que o senhor Gandhi é amigo dos 
intocáveis quando deseja manter a casta? ’ Intocabilidade é apenas uma extensão de castas”. 

Enquanto Ambedkar defendia o fim do sistema de castas e naturalmente uma grande mudança 
na religião Hinduísta, Gandhi acreditava que não se podia mudar algo milenar e hereditário.  Os dois 
discordavam sobre a melhor estratégia de combate ao casteísmo. Independente de suas convicções cada 
um teve um papel de destaque no cenário indiano e se tornaram ícones da Índia. De acordo com Hofbauer 
(2015, p.66) “por conceber a intocabilidade como diretamente ligada ao hinduísmo, Ambedkar decidiu, 
dois meses antes de sua morte, converter-se ao budismo; para isso, organizou um grande evento de 
conversão em massa, do qual participaram cerca de 500 mil seguidores ‘untouchables’”.

DIREITO A DEMOCRACIA  

Considerada uma das maiores democracias do mundo, é   necessário reconhecer o não 
cumprimento dos direitos humanos na Índia. O Sistema de Castas indiano   aponta a fragilidade do 
sistema democrático. A Índia vive em estado democrático de direito, porém é possível reconhecer com 
facilidade que determinadas populações, grupos sociais não estão sendo atendidos na sua totalidade e que 
um estado de direito deve garantir. 

Segundo Khan (2014):

A Índia é apresentada como sendo muito moderna, mas no meio dos prédios imponentes 
e praças corporativas existem enormes faixas de guetos transbordando de pobreza intensa 
e miséria, onde os seres humanos são forçados a viver em condições bestiais de habitações 
anti-higiênicas e imundas. O brilho artificial e a fachada de modernidade não conseguem 
esconder as condições sociais e econômicas primitivas que prevalecem em toda a Índia

O fato é que deve-se reconhecer que a Índia tem uma grande concentração de pobreza e que não 
pode ser ignorada, principalmente quando se fala na questão do Sistema de Casta, onde os Dalits vivem 
de forma precária em um sistema que persiste de forma desumana num país que prega ser a “maior  
democracia do mundo”
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METODOLOGIA 

O princípio para tal pesquisa partiu da leitura de um texto de Florência Costa “Casei com um 
indiano e encontrei o caminho da Índia” e as revistas   National Geograpfic, Super interessante que 
tinham como matéria principal o Sistema de Castas na Índia.  Após a leitura dessas revistas para o 
aprofundamento do assunto foi realizada uma pesquisa bibliográfica mais precisa e que serviu de base 
para elaboração do texto. 

Como procedimento metodológico foi feito um projeto de pesquisa com o intuito de traçar 
objetivos, buscando respostas para as questões formuladas acerca do assunto através de um levantamento 
bibliográfico mais preciso, selecionando obras nos idiomas de português através de fontes principalmente 
de livros. Utilizando como técnica de pesquisa leituras exploratória e seletiva. 

Segundo Gonçalves (2012, p.) “a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que se discute um 
tema ou um problema com base no referencial teórico já publicado em livros, artigos, periódicos etc. E, 
atualmente, o material disponibilizado na Internet”, que possibilitou a pesquisa em bases de dados como 
o SciELO, utilizando os descritores “sistema de castas” e “estratificação social”, em seguida foi feita uma 
filtragem com base no Resumo, e então selecionados os artigos que se alinhavam ao objetivo da pesquisa.  

Dois livros foram fundamentais para escrever sobre o Sistema de Castas e os Intocáveis, e que 
foram referências fundamentais, “Os indianos” de Florência Costa, que serviu como tema inspirador 
para escrever esse artigo. Através de seus relatos sobre cultura indiana foi possível ter um embasamento 
teórico de uma pessoa que viveu durante seis (6 anos) na Índia e casou com um Indiano. Também o livro 
“História das religiões: onde vive Deus e caminham os peregrinos” de Tyler Hitchcok; John L. Esposito, 
foi fundamental para entender tal sistema.

A pesquisa também foi descritiva visto que foi apresentado como a Índia e como os intocáveis se 
sujeitam a viver sobre esse sistema milenar arraigado no seio dessa sociedade, e documental, uma vez que 
as entrevistas que a jornalista Florência Costa traz em seu livro são relatos reais de situações que viveram 
(vivem) os Dalits.

A pesquisa documental “consiste no exame de materiais de natureza diversa, que ainda não 
receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando novas e/ ou interpretações 
complementares” (GODOY, 1995, p.21 apud GONÇALVES, 2012 p. 10), escritos em livros, jornais e 
revistas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que abordar temas relevantes como a desigualdade social e suas mais variadas nuances 
é de extrema importância para entender também como determinadas sociedades estabelecem essa forma 
de desigualdade, como no caso do Sistema de Castas indiano.  Sabe-se que para os padrões internacionais 
de Direitos Humanos, pregados na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” é inconcebível que 
esse sistema exista, porém como a própria declaração diz, o objetivo é respeitar a diversidade religiosa e 
cultural de determinada sociedade. A questão religiosa é muito presente, pois negar o Sistema de Castas 
é negar a própria religião hinduísta. Os embates   sobre essa questão levaram dois grandes líderes a se 
colocarem em lados opostos. 
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  Não é de fácil compreensão entender como determinadas sociedades estabelecem essa relação de 
desigualdade social, que embora seja desumano e muitos indianos não aceitem, o caisteismo é algo que o 
próprio sistema estabelece e que envolve vários fatores de forma significativa.

O caisteismo ainda existe em pleno século XXI na Índia, e embora os Dalits venham ganhando 
espaço, pelo menos nos grandes centros, o sistema continua a vigorar de forma irracional no interior da 
Índia, onde as tradições são mais arraigadas e se preserva a cultura milenar. Talvez aí esteja a explicação 
para continuar tão vivo e presente o Sistema de Castas na Índia, uma vez que no interior as humilhações 
ainda são muito frequentes.  

Outro fato relevante e que poucos sabem é que na Índia a personalidade mais marcante não é 
Mahatma Gandhi, conhecido no mundo ocidental, mas sim Bhin Rao Ambedkar referenciado pelo menos 
para os Dalits, como um deus. A pergunta que se fez no início desse texto: como pode em pleno século 
XXI o sistema de castas prevalecer? Lendo os artigos, livros e revistas, é notável que a Índia é um país 
de tradição milenares, de contradições, e que é de difícil entendimento por parte do mundo ocidental. 
Enquanto uns lutam pelo fim desse Sistema de Castas, outros sobrevivem adorando milhares de deuses. 
Um mundo estranho para nós ocidentais. 

O mais interessante e que não abordado no texto foi um capítulo do livro de Florença Costa 
“Caldeirão de Deuses”. Em meio a tantas religiões e tantos deuses, de repente o cristianismo surgiu como 
uma religião professada por muitos indianos, foi uma sensação estranha. Me senti em casa.
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RESUMO

Objetivou-se apreender a relação entre secularização, Estado e educação profissional em Belo 
Horizonte, MG. O recorte temporal é referente à legislação sobre ensino profissional. As 
fontes de pesquisa incluíram jornais, legislação educacional, anuários de ensino, relatórios de 
autoridades.  Nos termos teóricos as categorias secularização e laicidade se engendram para 
fazer a correlação causal entre as determinações contextuais do Brasil moldado entre o céu e a 
terra e a emergência de uma capital – Belo Horizonte- que se quis exemplar com a faceta das 
determinações humanas, na esfera da educação.

Palavras-Chave: Educação profissional. Secularização. Nova capital mineira.

ABSTRACT

Aimed itself  to capture the relation between secularization, State and professional education 
in Belo Horizonte, MG. The time slice refers to legislation about professional education. 
The research sources included newspapaers, educational legislation, teaching yearbooks and 
authorities reports. Amongst theoretical therms, the categories secularization and secularity 
engender to make the casual correlation between the contextual determinations of  a Brazil 
molded between heaven and Earth and the emergency of  a capital – Belo Horizonte – wich 
aimed to take example on facet of  human determinations, on educational sphere.

Keywords: Professional education. Secularization. New capital of  Minas Gerais.
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INTRODUÇÃO 

A instrução pública tem como marco de trajetória os ecos da Revolução Francesa. O termo ‘pública’ remete à 
consecução de uma esfera onde o indivíduo/cidadão estaria se delineando. Onde, segundo a famosa expressão 

de Émile Durkheim (1983), o Estado “não pensa por pensar” - emitindo diretrizes para o seu, agora, povo - e, 
também, está se deslocando, configurando uma autonomia da longa convivência conflituosa com a religião, no caso 
França, a Igreja Católica vinculada à Roma. A instrução pública traz em sua configuração subjacente a indicação de 
uma reflexão sobre as coisas do mundo, a partir da razão humana e não mais a partir de uma externalidade creditada 
para um deus - o deus monoteísta dos cristãos católicos. Era a subversão do estabelecido naquele momento, naquela 
parte da Europa, isto é, a paulatina passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Uma revolução cultural 
estava em curso e cabia ao Estado indicar, via instrução pública, os meios para sua efetivação bem como aqueles 
necessários para a participação do indivíduo/cidadão na esfera pública (POULAT, 2012). 

O fenômeno referente a uma autonomia relativa da esfera pública tem na categoria ‘secularização’ o seu 
indicativo, o qual tem em seu processo, no princípio de realidade, uma trajetória que perpassa a Europa e ressoa no 
Brasil.

A especificidade de uma instrução pública, nos moldes profissionais, surge como um dispositivo que expõe a 
questão de distribuição de riqueza em uma dada sociedade e, consequentemente, uma cisão desta na configuração de 
classes sociais, demonstrando a contradição e a clivagem econômica da igualdade política da esfera pública.

No Brasil, a primeira lei sobre ensino profissional público, assumido pelo Estado como uma diretriz, foi 
o Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo então presidente da recém república brasileira, Nilo 
Peçanha.

Em 1897, foi inaugurada a nova capital do estado de Minas Gerais, planejada, o que representou uma vitória 
das forças aliadas aos republicanos e as suas ideias.

Este artigo trata dos primeiros resultados de um projeto de pesquisa, intitulado, Educação, pobreza, política 
e marginalização: formação da força de trabalho na nova capital de Minas Gerais: 1909-1927.

Neste estudo, apresenta-se a trajetória da categoria ‘secularização’ na Europa, mostrando como esta pode ser 
imbricada com outra categoria, a ‘laicidade’, a qual está associada à ‘instrução pública’, além de apontar como estas 
categorias reverberaram no Brasil.

SOBRE O SECULAR E A SECULARIZAÇÃO, DO LAOS E DA LAICIDADE

Segundo Marramao (1997), o termo secularização apresenta uma genealogia que antecede a circunscrição 
do mundo cristão na Europa, constituído como bloco monolítico, em termos de monopólio da interpretação até 
1517. Com a denominada Reforma Protestante e sua aceitação, por parte da Europa e Inglaterra, os conflitos entre 
religiões cristãs se tornam visíveis e ostensivos. Marramao (1997, p. 10, 11) explica que, de fato, o termo secularização 
“[...] é a tradução protocristã da natureza ‘seminal’ e ‘generativa’ de saeculum [...] em polaridade profana contraposta 
ao eterno, que porta em si todo o peso da cisão e do dualismo entre Céu e Terra” i. Posteriormente, “[...] esta crucial 
e controversa noção veio a se transformar, de terminus technicus originariamente no âmbito jurídico, em conceito 
teológico e de filosofia da história [...]”.

Em termos históricos, a categoria secularização como filosofia da história ganha fôlego com o tratado de Paz 
de Westphalia em Münster, em 1649. O neologismo secularização indicava “[...] a passagem de propriedades religiosas 
para mãos seculares” (MARRAMAO, 1996, p. 17).
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O processo de secularização apresenta a dinâmica intrínseca para configurar o Estado Moderno com as 
peculiaridades que lhe são características. A separação entre a coisa pública e a coisa sagrada (as religiões monoteístas 
ocidentais predominantes na Europa), a tessitura do laos  (do grego, significando a população sem divisão) cívico, e 
não mais o laos de Deus (o povo de Deus), circunscrito em um dado território. Para a elaboração do laos, na instrução 
pública, os modelos propugnados por Condorcet (2008) foram os  mais influentes. O autor indicava uma instrução 
para mulheres e homens, pautada na razão, a qual deveria ser pública exatamente para que o povo pudesse decidir, 
a partir de uma liberdade de consciência. De acordo com essa visão, o poder público não deveria impor nenhuma 
crença. Assim, a instrução pública seria uma das ferramentas axiais (CONDORCET, 2008).

O neologismo laïcité foi gerado em 1887 por Fernand Buisson, um dos participantes da equipe de Jules Ferry 
-liderança da propagação do ensino público e laico na França- torna-se, paulatinamente, corrente como categoria 
analítica nos países sob influência cultural da França, como o Brasil (CUNHA, 2017), mas antes deste século, autores 
diversos já alertavam ou problematizavam sobre a promiscuidade entre o sagrado cristão e o político, como coisa 
pública ou mesmo sobre a possibilidade da tolerância religiosa. Voltaire (1694-1778) elaborou, em 1763, um Tratado 
sobre a tolerância, no qual aborda a morte de Jean Calas (protestante huguenote), executado em 1762, na França, 
acusado da morte de seu filho que tinha se convertido ao catolicismo.  Para o autor, a intolerância era uma doença e 
a melhor forma de contê-la seria “[...] submeter essa doença do espírito ao regime da razão, que esclarece lenta, mas 
infalivelmente os homens. Essa razão é suave, humana, inspira a indulgência, abafa a discórdia, fortalece a virtude, 
torna agradável a obediência às leis, mais ainda do que a força é capaz” (VOLTAIRE, 2015, p. 4). Em 1670, Spinoza 
(1632-1677), em seu Tratado Teológico Político, enfatizava o quanto era pernicioso, tanto para religião como para o 
Estado, conceder aos representantes religiosos decisão política. Acrescentando que, para a estabilidade social, seria 
necessário definir os limites das atividades dos representantes da religião.  O autor já observava a importância - tanto 
em relação aos interesses da comunidade pública como aos da religião - de reconhecer que somente ao povo soberano 
cabe o direito de decidir o que é legítimo e o que não é. Rousseau (1712-1778) clamava por uma organização política 
que permitisse aos homens viver livremente suas respectivas opções espirituais e que fosse capaz de promover o que 
é comum a todos, além das diferenças, portanto, um Estado laico permitiria a diversidade religiosa em seu território, 
desde que a coisa pública permanecesse indivisa (secularização) e as opções de cunho religioso restringissem à coisa 
privada (PENA-RUIZ, 2005). 

Assim, a laicidade indica um ideal de proteção sobre a liberdade de consciência, possibilidade de emancipação 
e de igualdade e, para tanto, necessita de uma revolução cultural (POULAT, 2012 apud FOUREST, 2016) para a 
mudança do status quo. Vale observar que o território francês foi o contexto referido por ambos os autores. Frente a 
isso, questiona-se: Como abordar a questão da secularização e da laicidade no que se refere ao Brasil?

AS QUESTÕES DA SECULARIZAÇÃO E DA LAICIDADE NO CONTEXTO DO BRASIL

A primeira CONSTITUIÇÃO (1824) do Brasil como território libertado do jugo colonial, isto é, a primeira 
Constituição Política DO IMPERIO DO BRAZIL, traz em seu preâmbulo os seguintes termos: EM NOME DA 
SANTISSIMA TRINDADE; e a palavra religião, em seu título primeiro: “Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, 
Dynastia, e Religião”.

Nos cinco primeiros artigos, subjazem um hibridismo e uma oscilação entre o sagrado e a secularização:

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles formam 
uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou fe-
deração, que se opponha á sua Independencia. Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na 
fórma em que actualmente se acha, as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. 
Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo. Art. 4. A Dy-



114 115

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

nastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do Brazil. Art. 
5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras 
Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 
fórma alguma exterior do TemploII (BRASIL, 1824)

A secularização pode ser inferida a partir da categoria Cidadãos Brasileiros e na forma de governo, constitucional 
e representativo. Deve-se lembrar de que ao imperador cabia o poder moderador. Além disso, a Constituição garantiu 
direitos civis e políticos, instrução primária, criação de colégios e universidades:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base 
a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela 
maneira seguinte. XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. XXXIII. Collegios, 
e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes (BRASIL, 
1824)

Nesse caso, cabe perguntar: Quem são os cidadãos brasileiros? No art. 6, essa questão é respondida, deixando 
explícito que os escravizados continuam na esfera da economia como bens semoventes:

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros. I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou liber-
tos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. II. Os 
filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem 
estabelecer domicilio no Imperio. III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro 
em serviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. IV. Todos os 
nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se pro-
clamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente 
pela continuação da sua residencia. V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. 
A Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalização (BRASIL, 1824)

É importante observar que a maioria do compósito dos habitantes do território brasileiro era de escravizados 
ou de povos originários, naquele período. Em 1872, segundo Marcio Pochmann (2017), 2/3 dos brasileiros eram 
“negros, pobres ex- escravos e índios”.

Na questão dos direitos políticos e da representatividade, ocorre nova interdição, qual seja: os analfabetos 
podiam votar dependendo da quantidade de suas terras e do valor suas rendas:

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de Parochia, não podem ser Membros, 
nem votar na nomeação de alguma Autoridade electiva Nacional, ou local. Art. 94. Podem ser Elei-
tores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincia todos, 
os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se: I. Os que não tiverem de renda liquida 
annual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, commercio, ou emprego. II. Os Libertos. III. 
Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa. Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, 
abeis para serem nomeados Deputados. Exceptuam-se: I. Os que não tiverem quatrocentos mil 
réis de renda liquida, na fórma dos Arts. 92 e 94. II. Os Estrangeiros naturalisados. III. Os que não 
professarem a Religião do Estado (BRASIL, 1824)

Nos artigos 98 e 99, a constituição indica a tensão entre secularização e laicidade, reiterando que o imperador 
é sagrado e moderador nas divisões de poderes.

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é delegado privativamente ao 
Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemen-
te vele sobre a manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes Politicos. 
Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade 
alguma (BRASIL, 1824)

Na perspectiva da laicidade, o império assume a religião católica apostólica romana e o poder extraterrestre, 
em suma, a constituição imperial ficou entre o “céu e a terra” (MARRAMAO, 1997). Entretanto, na Constituinte, 
em 1823, Martim Francisco Ribeiro D´Andradas apresenta a proposição referente à instrução pública, a qual foi 
derrotada, embora fosse importante, dada a indicação da já influência dos pensamentos de Condorcet, no Brasil. O 
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cônego Januário da Cunha Barbosa, maçom como Dom Pedro I, também influenciado por Condorcet, apresentou 
um projeto de lei sobre a instrução pública, conforme Xavier e Tambara (2016, p. 2):

Uma das justificativas para se debruçar sobre o pensamento educacional de Condorcet está em ser 
ele o autor base dos dois primeiros projetos de instrução pública do Brasil independente. O pri-
meiro é a Memória de Martim Francisco Ribeiro d’Andradas Machado, apresentada à Comissão de 
Instrução Pública durante os trabalhos da primeira Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa 
de 1823, a qual foi dissolvida por Dom Pedro I em novembro de 1823. O segundo é o projeto de 
lei sobre instrução pública de Januário da Cunha Barbosa, apresentado na sessão de 16 de julho de 
1826, do Parlamento Brasileiro

Ambos, Barbosa e D´Andradas, contribuíram com o processo de laicidade no Brasil, no entanto, a revolução 
cultural necessária para a imbricação entre secularização e laicidade no Brasil viria a ocorrer formalmente com a 
Constituição Republicana de 1891. Na França, o ensino laico ocorreu somente em 1905; já, no Brasil, os constituintes 
republicanos querem influenciados pela maçonaria, quer pelo positivismo de Augusto Comte, promulgaram a 
separação entre Estado e Religião, admitindo a diversidade de crenças e vedando subsídios para cultos religiosos, 
característica do Estado laico.

 Assim, na Constituição de 1891, observa-se que:

Art 11 - É vedado aos Estados, como à União: 2 º ) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exer-
cício de cultos religiosos; Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na 
forma da lei. § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados: 
1º) os mendigos; 2º) os analfabetos; 3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares 
de ensino superior; 4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comu-
nidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a 
renúncia da liberdade Individual.  § 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis (BRASIL, 1891)

Além de alijar religiosos com tais especificidades, a primeira Constituição Republicana retirava da polis os 
mendigos e analfabetos. Nestas duas últimas circunscrições, a cidadania, também, ficava contraída, para além da 
questão de gênero. Lembrando: somente em 1893, na Nova Zelândia, Bélgica e no estado do Colorado (Estados 
Unidos) o sufrágio feminino foi aprovado, no Brasil em 1933 e na França, somente, em 1945.

Vale destacar que todo o ministério era composto de maçons, no Governo Provisório de Marechal Deodoro da 
Fonseca. Benjamin Constant considerado fundador, patrono da República Brasileira e primeiro ministro da instrução 
pública do Brasil foi este oficial, maçom e positivista aguerrido que propôs a frase “Ordem e Progresso” que consta 
na bandeira do Brasil. Importa observar que frase completa era a seguinte: “O amor por princípio, à ordem por base 
e o progresso por fim”. Dada a sua liderança, a ideia da separação entre Estado e Igreja, constante na Constituição de 
1891 teve em Benjamim Constant um de seus defensores (VALENTIM, 2010, p. 41.). Pode-se considerar que uma 
parcela da intelectualidade brasileira, incluindo oficiais do exército brasileiro, sofreu uma revolução cultural, a partir 
de ideias provenientes da França, principalmente, via Iluminismo, Positivismo ou mesmo da Maçonaria.

A secularização imbricada com a laicidade torna-se nítida na forma constitucional, quando na Secção II, 
referente à declaração dos direitos, exprime-se:

Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos 
direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes: § 1º 
Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, sinão em virtude de lei. § 2º 
Todos são iguaes perante a lei. A Republica não admitte privilegio de nascimento, desconhece foros 
de nobreza, e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas prerogativas e regalias, bem 
como os titulos nobiliarchicos e de conselho. § 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem 
exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens, observadas as 
disposições do direito commum. § 4º A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração 
será gratuita. § 5º Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela autoridade. § 6º 
Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos. § 7º Nenhum culto ou igreja gozará 
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de subvenção official, nem terá relações de dependencia, ou alliança com o Governo da União, ou o 
dos Estados. § 28. Por motivo de crença ou de funcção religiosa, nenhum cidadão brazileiro poderá 
ser privado de seus direitos civis e politicos, nem exhimir-se do cumprimento de qualquer dever 
cívico (BRASIL, 1891).

No artigo 72, no sentido mentado, todo o imaginário do Império na formalidade legal foi arruinado, conforme 
assinala por Mignolo (2003, p. 48):

O imaginário não se confunde com o sentido [...] que opõe o Imaginário ao Simbólico e ao Real. 
[...] o imaginário inclui todas as formas pelas quais uma cultura percebe e concebe o mundo [...] “o 
imaginário” é a construção simbólica mediante a qual uma comunidade (racial, nacional, imperial, 
sexual, etc.) se define a si mesma

Observa-se, também, que os direitos civis e políticos foram assegurados na Constituição de 1891, embora 
restritos. Os direitos sociais seriam acomodados somente na Constituição de 1934, em seu artigo 149: 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela familia e pelos poderes publicos, cumprin-
do a estes proporcional-a a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no paiz, de modo que possibilite 
efficientes factores da vida moral e economica da Nação, e desenvolva num espirito brasileiro a 
consciencia da solidariedade humana (BRASIL, 1934)

SOBRE O ENSINO PROFISSIONAL NO BRASIL

Em 1890, o Brasil contava com uma população de 9.930.478 pessoas, uma década mais tarde, era de 
14.333.915 (Ver: tabela 1, abaixo). Segundo Lage (2017), em 1899, no Brasil, havia cerca de 60 mil operários, dentre 
o quais, a maioria era de imigrantes que trabalhava em pequenas oficinas; o país contava com poucas fábricas de 
grande porte. No auge da imigração, isto é, entre 1870 e 1914, conforme o autor, a nação  recebeu um milhão de 
imigrantes da atual Itália. A primeira lei sobre relações de trabalho surge em 1903, com o Decreto 979, concedendo 
aos trabalhadores da agricultura e de empresas rurais o direito da organização sindical. Em 1907, com o Decreto 
1.637, é aprovada a legalidade da sindicalização dos trabalhadores urbanos. Em 1919, oficializa-se a proteção aos 
trabalhadores acidentados no ambiente de trabalho (LAGE, 2017). Pochmann (2017) indica que na década de 70 do 
século XIX a primeira ocupação no território brasileiro era a de lavrador ocupando cerca de 3,3 milhões de pessoas, 
a segunda ocupação era a de serviços domésticos com um milhão de pessoas ocupadas. Para cada pessoa trabalhando 
na construção civil havia 12 pessoas ocupadas nos serviços domésticos.

TABELA 1 - população presente, de acordo com o sexo – 1872-1920

ANOS TOTAL HOMENS MULHERES
1872 9.930.478 5.123.869 4.806.609
1890 14.333.915 7.237.932 7.095.983
1900 17.438.434 8.900.526 8.537.908
1920 30.635.605 15.443.818 15.191.787

Fonte: IBGE (1996).

Em 29 de dezembro de 1906, o Congresso Nacional votou a Lei 1.606, que legalizou o ensino primário 
com a faceta de profissional, suscitando debates entre prós e contras, cuja incumbência ficou sob a responsabilidade 
do executivo federal (FONSECA, 1986; FREITAS, 1954). Após assumir a presidência do Brasil, Nilo Peçanha 
assinou, em 23 de setembro de 1909, o Decreto 7.566, que determinou a criação de 19 escolas de aprendizes artífices, 
destinadas ao ensino profissional primário e gratuito, as quais funcionariam em determinadas unidades federativas, 
inicialmente, sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Noutros termos, o 
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referido Decreto executou a Lei 1.606 ao criar “[...] nas capitais dos Estados da República Escolas de Aprendizes 
Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito” (FONSECA, 1986, p. 177).

O texto legal deixa entrever motivações e propósitos para o ato, conforme Decreto-Lei n. 7.566, de 23 de 
setembro de 1909:

Considerando que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 
proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência; que para 
isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável 
preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará 
da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da 
Republica formar cidadãos uteis à Nação (BRASIL, 1909)

Em mensagem presidencial, Nilo Peçanha, na abertura da segunda sessão da sétima legislatura, em 3 de maio 
de 1910, relata nas páginas 6 e 7:  “Atendendo a uma antiga aspiração do paíz, o governo fundou o ensino profissional 
em toda a República, e as oficinas desses  novos institutos são já frequentados por centenas de alunos.”

Nas páginas 75 e 76 da referida mensagem, são citadas escolas e seus respectivos números de alunos, destacando 
o Instituto Técnico Profissional do Rio Grande do Sul, o qual o presidente considerava como “[...] um dos melhores 
institutos do seu gênero no paíz”. O estado de Goiás apresentava o menor número de alunos, perfazendo um total de 
33; e o Paraná destacava-se com o maior número de alunos, perfazendo um total 170.  Em relação ao Instituto do Rio 
Grande do Sul, não há registro do número de alunos.  É importante observar que os estados do Paraná e Rio Grande 
do Sul receberam levas de migrantes não ibéricos, no decorrer do século XIX e início do século XX. 

Peçanha (1910, p. 82-83), na mensagem presidencial, enfatiza a questão da indústria fabril: “[...] primeiros seis 
anos da República, que determina o incremento  da indústria fabril, cuja importância não se póde hoje dissimular e 
cujos capitaes já agora representam uma grande parte da riqueza do paíz.” 

Neste momento, a estimativa da população brasileira era de 23.151.669, sendo que cerca de 67% da população 
vivia no campo. Na mensagem, parece ocorrer um sentido mentado, por parte do representante máximo da República 
brasileira, em relação à pauta sobre um processo de industrialização do país, aliado a sua estrutura econômica; a 
questão da agricultura de grande extensão, considerando que a formação da força de trabalho deveria ser necessária 
para a realização deste projeto.

O ESTADO DE MINAS GERAIS NO CONTEXTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período 1910–1920, recorte temporal desta pesquisa, o debate sobre a educação ganhou feição, em 
1911, a partir da publicação da Reforma Rivadália, que considerava a educação como solução (WATZLAWICK; 
WEAKLAND; FICH, 1975) e, não como um problema para o estado brasileiro, o que resultou na “[...] desoficialização 
do ensino no Brasil” (CURY, 2009, p. 723). No âmbito das políticas públicas em Minas Gerais, como esclarecem 
Gonçalves e Chamon (2012), as iniciativas de educação profissional, entre o fim do século XIX e o início do século 
XX, resultaram do esforço empreendido pelas elites, não apenas para qualificar o trabalhador, mas também para lhe 
ensinar a ética do trabalho. Era preciso concretizar o ideário republicano de ordem e progresso, a fim de transformar 
o trabalhador em cidadão útil à recém-fundada República. Na visão desses autores, “[...] em Minas, assim como 
em outras unidades da federação brasileira, não é raro encontrar, no discurso das elites dirigentes, a ideia de que a 
educação era um instrumento transformador da sociedade” (GONÇALVES; CHAMON, 2007, p. 3). 

Para Gonçalves (2008), a relevância da educação voltada para o trabalho estava em seu público-alvo — as 
classes consideradas delinquentes —, as quais a classe dominante controlaria, por intermédio do trabalho. Esse 
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processo ocorria nos espaços das oficinas, nos cursos de formação profissional e nas escolas públicas e privadas. 
Assim, a educação estava à mercê do Estado na perspectiva de fortalecer a República. 

Ao associar a produção da República com a escola, segundo Gonçalves (2012), as discussões sobre a lei 
de instrução, alusivas ao modelo da República, levaram a uma preocupação central: civilizar progressivamente. Era 
preciso formar professores e criar escolas, a fim de prevenir a criminalidade. Nesse sentido, é sintomático o discurso 
do senador Virgínio M. de Melo Franco, em 1892, que destaca a relação entre o denominado ensino profissional e 
a pobreza na realidade brasileira, então, marcada pelo assentamento republicano e por uma provável associação de 
causa e consequência entre pobreza e criminalidade.

Em relação a esse discurso, Gonçalves (2012, p. 216) aponta que:

[...] a instrução pública é tão essencial que se pode ter como axioma que a criação de um mestre é a 
supressão de um carrasco e a criação de uma escola, a supressão de uma cadeia que a estatística da 
criminalidade anda paralelo com a instrução generalizada

Conclui-se que o papel do legislador era o de tentar controlar a criminalidade, mediante a criação de leis 
pró-expansão da instrução, com a finalidade de garantir a formação do caráter do povo e fortalecê-lo pela crença na 
redenção da educação. Com efeito, essa ideia de educar crianças pobres, ‘abandonadas’, ‘vagabundas’ ou ‘criminosas’ 
era discutida desde a década de 1870. Isso significa dizer que a perspectiva de direcionar o destino das crianças 
populares para o trabalho atravessa a transição de Império para República. 

Talvez, por isso, Schueler (1999) afirme que educar crianças e jovens representou um desafio à República, 
o que a classe dirigente tentou superar mediante a criação de instituições escolares — públicas e particulares — 
em ritmo crescente, no período 1889–1930. O processo de descentralização política trouxe aos estados autonomia 
para não só gerir o ensino primário e secundário, mas também formular políticas de instrução e educação, como 
na cidade do Rio do Janeiro — então, Distrito Federal — e nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais. Mesmo com esse ideal e esforço republicanos, o ensino profissional, no estado mineiro, surgiu timidamente 
(FONSECA, 1962). 

Durante o governo de Chrispim Jacques Bias Fortes (1894–1898), a Lei 203, de 18 de setembro de 1896, 
prescreveu a forma e o regulamento para o ensino técnico prático e o ensino profissional, enquanto o Decreto 1.124, 
de 14 de abril de 1898, não só a regulamentou, como também aprovou a criação dos institutos de ensino profissional 
primário. Os institutos funcionariam em regime de internato, no entanto, certos estabelecimentos poderiam receber 
alunos externos. 

Além disso, o ensino podia ser ora municipal, ora particular; mas sempre subvencionado com verbas do 
governo, o que dá mostras das relações entre o público e o privado na educação já nos anos iniciais da República. A 
direção desses institutos compunha-se de um diretor — com residência no estabelecimento —, um secretário e um 
inspetor. Os alunos recebiam uniformes, ‘alimentação sadia’ e dispunham de alojamentos higiênicos. Os professores 
eram nomeados por concurso, e os mestres de oficina trabalhavam mediante contrato não superior a dois anos.

Sobre esse fato, Santos (2000, p. 213) explica que:

[...] com relação aos mestres de ofício, provenientes das fábricas e oficinas, faltava-lhe conhecimento 
suficiente para atender os requisitos de base teórica, que eram demandados pelos cursos oferecidos. 
Assim sendo, a aprendizagem ficava restrita ao conhecimento empírico

Nesse período, o estado foi dividido em seis circunscrições, cujas sedes abrigaram um instituto profissional. 
A 1ª circunscrição era sediada em Cidade de Minas, mais tarde denominada Belo Horizonte; a 2ª, em Serro; a 3ª, em 
Barbacena; a 4ª, em Mar de Espanha; a 5ª, em Lavras; e a 6ª, com sede Pouso Alegre (MOURÃO, 1962).
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Sobre esse assunto, vale obervar que: 

As cidades componentes de cada circunscrição não eram agrupadas segundo um critério lógico, 
como o de zona de proximidade, ou de facilidade de comunicação. Assim, carecerá de maior im-
portância a transcrição desses agrupamentos, bastando exemplificar para se verificar a ausência de 
um plano natural para essas reuniões, que a circunscrição a que pertencia. Paracatu tinha por sede a 
Cidade do Sêrro! (MOURÃO, 1962, p. 138)

A partir das afirmações do autor, acredita-se que não houve planejamento racional para a distribuição dessas 
instituições, o que dificultou o financiamento e até mesmo a fiscalização. Conforme o regulamento dos institutos 
dividia-se o ensino em duas partes, sendo uma obrigatória e outra facultativa. 

Mourão (1962) explica que a obrigatória se referia ao trabalho manual e à aprendizagem de um ofício, bem 
como ao desenho elementar, à música, à ginástica e à instrução militar. Já a facultativa relacionava-se à aprendizagem 
de mais um ofício, ficando a critério da direção do estabelecimento. O curso de ofícios não excedia a quatro anos, 
e entre os mais estudados, ainda segundo o autor, destacavam-se: armeiro, armador, abridor, alfaiate, chapeleiro, 
carpinteiro, cuteleiro, dourador, entalhador, encanador, ferreiro, funileiro, fundidor, gravador, latoeiro, litógrafo, 
marceneiro, oleiro, correeiro, serralheiro, torneiro, tintureiro e tipógrafo. Para suprir as demandas do ensino e da 
aprendizagem, várias oficinas seriam instaladas na medida das possibilidades e conforme o juízo do governo.

No entanto, na visão de Mourão (1962), a intenção de formar operários e contramestres estava subjacente ao 
propósito dos institutos de ministrar, de forma gratuita, o ensino técnico primário, o artístico industrial e a educação 
física, intelectual e moral. 

Em 1906, o governador João Pinheiro sancionou a Lei 444, que tratou do ensino técnico, prático e profissional, 
além de prever a possibilidade de o governo fazer modificações que julgasse convenientes. Mas, para Fonseca (1962, 
p. 479), “[...] tal como acontecera com suas antecessoras de 1896 e 1898, não surtiu efeito prático, pois não chegou a 
ser executada”. O ensino prescrito ocorreria não só em Minas Gerais, mas também no estrangeiro. No primeiro caso, 
haveria duas modalidades: uma “[...] nas escolas primárias, sob a forma simples e elementar” — denominada curso 
técnico primário; outra, “[...] nas fazendas modelo, sob a forma secundária, para os alunos que mais distinguissem no 
curso primário”. No segundo caso, à custa do estado, o ensino fora do Brasil seria ofertado a alunos de mais destaque 
no curso secundário e a operários escolhidos por indústrias que tivessem concorrido em exposições com a obtenção 
de prêmios (MOURÃO, 1962, p. 139). 

Mesmo com esses antecedentes, Minas Gerais não avançou na institucionalização do ensino profissional. 
À política do governo federal não havia contrapartida do governo mineiro, que continuava a investir pouco nessa 
modalidade educacional. As palavras de Fonseca (1962, p. 484) dão propriedade a essa afirmação:

[...] por muitos anos, as autoridades governamentais aferradas à ideia de mandar um diminuto 
grupo aprender no estrangeiro as noções indispensáveis à grande massa de trabalhadores. Aquela 
orientação surgira em 1906, no governo João Pinheiro, e ainda em 1920 encontramo-la no go-
verno Artur Bernardes, consubstanciada na Lei 799, de 1921, a qual, pelo artigo 10, autorizava o 
governo a auxiliar até o máximo de cinco os profissionais que tenham cursado escolas técnicas e 
industriais do Estado, para irem aperfeiçoar seus estudos no estrangeiro, principalmente em rela-
ção às indústrias comerciais, têxteis e siderúrgicas, abrindo para esse fim crédito até 30:000$000 

Talvez, por isso — mas não apenas —, Minas Gerais tenha apresentado a menor matrícula — 32 alunos 
— nas escolas de aprendizes e artífices dentre os estados, conforme tabela, a seguir.
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TABELA 2 – Número e frequência dos alunos, por estado, nas escolas de aprendizes- 1910

ESTADO MATRÍCULA FREQUÊNCIA EVASÃO (%)
Amazonas 33 18 45,5

Pará 160 74 53,7
Maranhão 74 56 24,3

Piauí 52 28 46,2
Ceará 128 55 57

Rio Grande do Norte 151 86 41,7
Paraíba 143 112 21,7

Pernambuco 70 46 34,3
Alagoas 93 60 35,5
Sergipe 120 69 42,5
Bahia 40 30 25

Espírito Santo 180 52 71,1
Rio do Janeiro 209 145 30,6
Minas Gerais 32 24 25,0

São Paulo 135 95 29,6
Paraná 219 153 30,1

Santa Catarina 100 59 41
Goiás 71 29 59,2

Mato Grosso 108 57 47,2
Total 2.118 1.248

Fonte: Fonseca (1962, p. 169). 

Publicada no governo de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1926–30), a Lei 1.036 prescreveu a abertura 
de créditos, visando a organização do ensino técnico pautado na Universidade do Trabalho de Charleroi situada na 
Bélgica e para analisar as condições de Minas e formular um plano de organização do ensino profissional. 

Segundo Mourão (1962), a instituição de ensino profissional estava fora do alcance da realidade mineira, 
tanto no final do século XIX, quando esta modalidade de ensino foi criada pela  Lei 203, como, em 1906, quando 
a Lei 444 veio revigorar este tipo de ensino Um problema notável, naquele momento histórico, relacionado a essa 
falta de alcance, referia-se ao fato de que as  cidades sede das circunscrições, inaptas para terem instaladas as oficinas 
da maioria dos ofícios a serem ensinados, ainda não se encontravam inseridas no processo de industrialização, por 
exemplo, Belo Horizonte -  cidade  pequena para comportar todos os ofícios na primeira década do século XX. 
Diante disso, foram implantados em suas escolas os ofícios de alfaiate, carpinteiro, ferreiro, latoeiro, marceneiro, 
pedreiro e sapateiro. Entretanto, a construção dessa cidade possibilita  compreender as relações complexas entre 
República e modernidade, pois a cidade de Belo Horizonte foi “[...] planejada para ser uma espécie de cidade-
símbolo da modernidade republicana no Brasil” (GOMES; CHAMON, 2010, p. 4).

Assim, houve a construção de uma 

[...] representação de Belo Horizonte articulando-a com o “novo”, o “moderno”, o exemplo. Suas 
ruas e avenidas foram construídas tendo como exemplo a Paris de Hausmann e Buenos Aires, ou 
seja, duas cidades que se projetaram como importantes representações da modernidade urbana 
entre o final do século XIX até meados do século XX (GOMES; CHAMON, 2010, p. 4, grifos 
dos autores)

Fonseca (1962, p. 486), assim como Mourão, não reconhece modificações severas no cenário do ensino 
profissional derivadas da ação político-legal; noutros termos, a ação de Fidélis Reis — seu projeto de lei e suas ações 
parciais de concretização — não teria tido influência suficiente para que a instrução profissional se desenvolvesse 
em Minas e no Brasil.
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A lei Fidelis Reis nunca foi executada. A 24 de dezembro de 1928, reclamava, da tribuna da Câma-
ra, o autor da lei: Eu não esperava que houvesse ainda de ocupar a tribuna para tratar de assunto 
que, desde minha entrada nesta Casa, vai já para cerca de três legislaturas, tem constituído o objeto 
precípuo de minhas cogitações de parlamentar e de político. Vitorioso no Congresso o projeto de 
nossa iniciativa, instituindo a obrigatoriedade do ensino profissional, projeto que alcançava a 22 
de agosto do ano findo a sanção do Executivo, supunha poder dar por finda minha tarefa. Havia 
cumprido o meu dever. Resultado de uma porfiada campanha, dir-se-ia para logo uma realidade; 
no terreno da prática, a lei vencedora, sem embargo, não logrou ela, até agora, início sequer de 
execução [...] (Reis, 1929, p. 203). (SOARES, 1995, p. 99)

Em sua campanha, Fidelis Reis percorreu um caminho intenso de 1920 até 1927, na tentativa de inserir 
a obrigatoriedade do ensino profissional, destinando o mesmo, não só à classe desfavorecida, mas também aos 
filhos das classes dominantes. 

Embora a lei não foi executada nos anos 20, em 1971, a chamada Lei Fidelis Reis, segundo Soares (1995, p. 
99), se constituiu “fonte inspiradora da Lei n. 5692, que reformava no país o ensino de primeiro e segundo graus”.

Nesse contexto de estagnação dos anos 20 — talvez de involução — do ensino profissional no estado, 
a constatação de que Belo Horizonte — cidade projetada para ser capital alinhada ao ideário republicano, uma 
cidade modelar — não conseguiu concretizar o ensino profissional, plena e maciçamente, é instigante. Isto é, 
instiga a construção de um entendimento sócio-histórico-educacional de como as ações legais para a educação 
profissional e técnica repercutiram na capital mineira. Instiga entender como a sociedade belo-horizontina reagiu 
e agiu ao decreto assinado por Nilo Peçanha, em 1909, e ao Projeto de Lei de Fidélis Reis. Entender como a 
cidade organizou, dentre outros pontos, sua urbanização, sua escolarização e seus estímulos à industrialização 
para que o ensino profissional triunfasse; diga-se, para que houvesse um desenvolvimento industrial urbano 
tal que acomodasse a força de trabalho a ser formada pelos institutos de ensino profissional. Entender como 
Belo Horizonte assimilou a relação entre educação e pobreza em seu imaginário e simbolismo e a elaborou. 
Entender como a dualidade educacional referida acima permeou os discursos parlamentares da Câmara Estadual; 
como a imprensa da capital representou as “visões de mundo” dos grupos sociais interessados — sejam aqueles 
agenciados pelos deputados, sejam aqueles chancelados pelos editores de jornais. Entender como as considerações 
dos decretos de 1910 e 1920 foram apreendidas e elaboradas para serem traduzidas discursivamente à Câmara, 
isto é, a Belo Horizonte, e como os decretos foram adaptados à realidade da capital. Enfim, entender como foram 
tramadas as concepções de pobreza e educação para esse espaço que se iniciava como lugar por excelência não só 
da política estadual mineira, como também do triunfo do ideal republicano.  

O entendimento desta complexidade é que intriga a construção da presente pesquisa.  A compreensão 
da articulação dos sentidos mentados destas ações com as relações sociais na esfera da História da Educação em 
Minas Gerais é que instiga/instigou a construção deste estudo.

NOTAS
iGrifos do autor.

iiA grafia original será mantida em todas as citações.
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RESUMO
Este texto analisa a origem da Escola Estadual de 1º Grau Presidente Geisel, situada no município 
de Juazeiro do Norte - CE, no período entre os anos de 1977 a 1987. A delimitação temporal 
compreende o ano de implantação do ginásio e a passagem para escola de 2º grau. A origem da 
escola remonta ao modelo de Ginásio Orientado para o Trabalho, estabelecido pela Lei de Diretrizes 
e Bases para o ensino de 1° e 2º graus (Lei n. 5692/71). A pesquisa é de cunho histórico-documental 
e se apoiou nos textos legislativos e em documentos escolares, bem como nas lembranças de alunos 
e professores que frequentaram a escola nesse período. Os pressupostos teóricos estão ancorados 
nos estudos de Escolano e Frago (2001) e Souza (2008) e Dallabrida e Souza (2014). Destinada 
ao atendimento das camadas populares quanto à sondagem de aptidões e preparação para o 
trabalho, a escola, também conhecida como polivalente, tornou-se objeto de desejo das camadas 
mais favorecidas. Seus espaços amplos, associados à uma proposta pedagógica que o diferenciava 
das demais escolas da cidade, influenciaram a busca por matrícula. Com ênfase na formação para 
o trabalho, o currículo envolvia disciplinas como práticas para o lar, técnicas industriais, técnicas 
agrárias e técnicas comerciais e ainda as disciplinas básicas

Palavras-Chave: Ginásio Polivalente. Programa de expansão. Formação para o trabalho.

ABSTRACT
This text analyzes the origin of  State school first grade President Geisel, in the municipality of  Jua-
zeiro do Norte-CE, during the period from 1977 to 1987. The temporal boundary includes the year 
of  implementation of  the gym and the transition to high school school. The origin of  the school 
dates back to the Gym-oriented model to work, established by the Guidelines and Bases for teach-
ing 1° and 2° degrees (Law No. 5692/71). The research is of  historical and documentary stamp 
and relied on legislative texts and documents, as well as the memories of  students and teachers who 
attended the school during this period. The theoretical assumptions are anchored in the studies of  
Escolano and Frago (2001) and Souza (2008) and Dallabrida e Souza (2014). Designed to meet the 
public as to the survey of  skills and preparation for work, school, also known as all-rounder, became 
the object of  desire of  most favored layers. Their ample spaces, associated to a pedagogical propos-
al that differed from other city schools, influenced the quest for registration. With an emphasis on 
job training, the curriculum involved disciplines such as practices for home, industrial techniques, 
agricultural techniques and commercial techniques and even the basic disciplines.

Keywords: Polivante gymnasium. Expansion program. Training for the job.
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INTRODUÇÃO

Destinada ao atendimento das camadas populares quanto à sondagem de aptidões e preparação para 
o trabalho, a Escola Estadual de 1º Grau Presidente Ernesto Geisel1, também conhecida como escola 

Polivalente, tornou-se objeto de desejo das camadas mais abastadas de Juazeiro do Norte, cidade situada na região 
Sul do estado do Ceará. Seus espaços amplos, associados a uma proposta pedagógica que o diferenciava das demais 
escolas da cidade, influenciaram a busca por matrícula. 

A origem da escola remonta ao modelo de Ginásio Orientado para o Trabalho (GOT), estabelecido pela 
Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus (Lei n. 5692/71), no governo de Emílio Garrastazu Médici 
(1969-1974). Com espaços amplos para laboratórios, salas de técnicas comerciais, industriais, agrícolas e práticas 
do lar, a Escola foi estruturada para atender inicialmente a 1.200 alunos nos três turnos, com as séries iniciais do 
1º Grau, em uma área de 24.000m. No primeiro ano de funcionamento foram criadas apenas as 5ª e 6ª séries e nos 
anos seguintes as 7ª e 8ª séries. Somente em 1987, a escola passou a ofertar o ensino de 2º grau.  

A construção do prédio foi realizada por meio do convênio MEC/USAID (Ministério da Educação e 
Cultura/ Agência Norte Americana de Desenvolvimento), pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 
Médio (PREMEM) em parceria com os governos do Estado do Ceará e do Município de Juazeiro do Norte. As 
despesas de manutenção do prédio, bem como a contratação dos professores, eram de responsabilidade do estado, 
sendo de incumbência do governo federal a construção do prédio, assim como o fornecimento dos equipamentos 
para os laboratórios (AMADO, 1969). 

O primeiro diretor da escola, professor Raimundo Gonçalves Santana, foi nomeado como cargo 
comissionado em parecer expedido pelo Conselho Estadual de Educação nº 126/78, após ter solicitado a 
autorização para exercer a função de Diretor da Escola de 1º Grau Presidente Ernesto Geisel. Nessa oportunidade 
foi nomeada a vice-diretora, a professora Maria do Socorro Macedo Pinto, a Supervisora Maria do Socorro Lucena 
de Sousa, a bibliotecária Maria Leidimar Pinheiro Lima e a secretária Francisca Cavalcante Celestino. A Cerimônia 
de posse aconteceu na escola com a presença de autoridades locais (vereadores, secretários de governo municipal 
e representante local da Secretaria de Educação do estado), alunos, pais, professores e funcionários2. 

Neste trabalho3, de caráter histórico-documental apresentam-se resultados de pesquisa que procurou 
analisar as origens e características do Ginásio Polivalente de Juazeiro do Norte – CE, no período entre os anos 
de 1977 e 1977. A pesquisa se apoiou nos textos legislativos, em documentos escolares e fontes orais4. Entre 
os documentos, destacam-se 452 fichas de matrícula e fichas de frequência, 120 imagens, 12 livros de pontos, 
45 contratos de trabalho e diários oficiais que tratam da nomeação de professores e gestores. Considera-se que 
estes documentos podem evidenciar, como sugere Ávila (2013, p.19), “[...] marcas entre o que foi prescrito e 
normatizado pelos legisladores e o que foi incorporado/apropriado pela escola e seus usuários”. 

O trabalho está organizado em três seções. A primeira, apresenta o Guia de instrução dos Ginásios 
Orientados para o Trabalho: origens e características, focalizando os documentos que estruturam esse modelo e sua 
implantação em Juazeiro do Norte. A segunda seção trata do programa de expansão e melhoria do ensino médio 
e da arquitetura como elemento educativo. E a terceira seção discorre sobre o ensino das técnicas à organização 
curricular.

Por fim, nas considerações finais, a pesquisa aponta para a necessidade de ampliação dos estudos acerca 
deste modelo de escola, especialmente na região Nordeste.
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GUIA DE INSTRUÇÃO DOS GINÁSIOS ORIENTADOS PARA O TRABALHO: ORIGENS E CARACTERÍSTICAS 

Os Ginásios Orientados para o trabalho, conhecidos como escolas Polivalentes, foram criados com a 
finalidade de integrar a educação geral à educação técnica. Em 1969, o Ministério de Educação e Cultura, por meio 
da Diretoria do Ensino Secundário – EPEM criou o Guia de Subsídios para o Estudo do Ginásio Polivalente, com 
orientações sobre as concepções teóricas que deveriam nortear o trabalho pedagógico nessas escolas. Composto 
por 96 páginas, o documento foi dividido em 5 capítulos: 

1º) A escola secundária em transformação, escrito por Anísio Teixeira; 

2º) Princípios da educação de grau médio na Lei de Diretrizes e Bases, por Newton Sucupira; 

3º) Articulação da escola média com a superior, por Valnir Chagas; 

4º) Ginásio Orientado para o Trabalho (Ginásio Polivalente), escrito por Gildásio Amado5; 

5º) Pequena bibliografia para estudo do ensino médio. 

Com essas publicações, pretendia-se contribuir com a renovação e harmonização das mudanças sociais e 
econômicas advindas com o modelo de Ginásio proposto pelo Ministério da Educação. Esses trabalhos foram 
selecionados com o objetivo de fundamentar e direcionar a equipe pedagógica, que seria formada para atuar 
diretamente com os professores, os diretores e o pessoal técnico, nos Ginásios Orientados para o trabalho, também 
conhecidos como escolas Polivalentes. 

De acordo com o guia, o projeto original previa a construção de 300 ginásios, com estrutura para salas de 

aula, biblioteca e laboratório.  
Imagem 1: Guia de Subsídio para estudo dos Ginásios Polivalentes, 1969.

Fonte: Domínio Público.

Nesse guia, há um capítulo escrito por Gildásio Amado, coordenador de programas especiais do MEC, 
no qual constam orientações para a organização curricular dos dois primeiros anos do ginásio. Além dessas 
orientações, outras foram dispostas: explorar as aptidões dos alunos, a partir do desenvolvimento de noções 
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básicas, para posteriormente dar ênfase a especialização técnica, após a vocação ser descoberta, conforme disposto 
na Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º, publicada em 1971. 

Um dos princípios do ensino técnico dos Ginásios Orientados para o Trabalho era o desenvolvimento 
da Politecnia6, considerando que as técnicas ensinadas eram múltiplas e ofereceriam maiores possibilidades de 
ingresso no mercado de trabalho. A formação geral somada ao ensino profissional daria ao aluno egresso uma 
formação integral, permitindo aos estudantes escolherem o ensino acadêmico ou o mercado de trabalho. 

Na década de 1970, o Governo Federal também realizou os primeiros cursos de formação para os 
professores, conforme o Guia de Subsídios dos Ginásios Orientados para o Trabalho, que estabelecia um modelo 
para as escolas Polivalentes, cuja principal característica era a articulação entre o ensino secundário e o profissional, 
em conformidade à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 5.692/71 (ESTACHESKI, 2016). Por 
essa legislação, as vocações deveriam ser despertadas no primeiro grau, a fim de aproximar o segundo grau e as 
universidades, bem como favorecer a escolha profissional dos estudantes. A crítica feita ao modelo de Ginásio está 
voltada ao discurso de capacitação de mão de obra “barata” para servir as indústrias. 

Com efeito, a expansão e a melhoria do ensino secundário e colegial no Brasil foram os principais objetivos 
para a criação desse modelo de Ginásio. Em sua origem, os Ginásios Orientados para o Trabalho eram descritos 
como únicos e vocacionais. Únicos por cumprir a demanda geral e técnica, e vocacional devido a introdução do 
aluno ao mundo do trabalho (PEDROSA; BITTENCOURT JR, 2009). 

Esse modelo educacional sofreu influência norte-americana justamente na perspectiva escolanovista de 
John Dewey, apresentado no Brasil por Anísio Teixeira, educador e escritor brasileiro que traduziu algumas obras 
do filósofo, pedagogo e pedagogista norte-americano7. Para ele, no conceito moderno de educação, a escola 
deveria ser eficiente socialmente e proporcionar vivências concretas para seus alunos. Os interesses de cada pessoa 
deveriam ser atendidos no ambiente escolar oferecendo aos estudantes alternativas e, assim, primando pela real 
democracia (PEDROSA; BITTENCOURT JR, 2009). 

Em 1970, o “1º Seminário sobre Ginásios Polivalente no Contexto da Educação Fundamental”, realizado 
em Brasília nos dias 16, 17 e 18 de junho, reuniu representantes de órgãos convidados pela Diretoria de Ensino 
Secundário. Organizado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, o evento buscava promover intercâmbio 
de experiências e estudos sobre a implantação dos Ginásios Polivalentes. O seminário era constituído de grupos de 
trabalho com debates e análise dos temas. Na abertura, o Cel. Mauro Costa Rodrigues, Secretário Geral do MEC, 
afirmou que: 

[...] a capacitação adequada de mão-de-obra, visando à produtividade e o pleno emprego; a educa-
ção como fator de produção, visando às necessidades da comunidade e não formando excedentes 
profissionais; e a nítida interação entre educação, recursos humanos, segurança e desenvolvimen-
to (SEMINÁRIO, 1970, p 19)

A centralidade na formação acadêmica no período tinha como objetivo impactar o campo social, econômico 
e educacional do país. Com isso, ao ensino de 1º grau, caberia preparar o jovem para a vida, estimulando-o a 
cooperar e socializar com a comunidade, com os ensinamentos e as práticas vivenciadas nessas escolas. Isso 
possibilitaria aos jovens incorporar conhecimentos, aptidões e hábitos necessários com vistas a assegurar as 
condições fundamentais para viver em sociedade, conforme as palavras do Coronel Mauro (SEMINÁRIO, 1970, 
p. 20). 

Durante o Seminário, o Professor Samuel Rocha Barros, membro da Comissão Estadual do PREMEN-
MG, e representante do Conselho Estadual de Educação, reiterou em seu discurso que “[...] o objetivo da Escola 
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Polivalente é oferecer experiência de iniciação humanística, científica e prática, destinada a constituir a base para 
estudos ulteriores de preparação para a universidade ou para ingresso nas carreiras” (SEMINÁRIO, 1970, p 35). 

Ainda sobre o Capítulo escrito por Gildásio Amado, no Guia de Subsídios para o estudo do Ginásio 
Orientado para o Trabalho, em 1969, o depoimento de aluno que frequentou o ginásio nesse período confirma o 
objetivo do ginásio. Mendes, comerciante, nascido em Juazeiro do Norte, em 1966, afirma que a escola teve muita 
importância na sua escolha profissional, ao lhe apresentar possibilidades de tornar-se um comerciante.  

Todavia, a ideia dos ginásios orientados para o trabalho nem sempre foi bem compreendida, havia uma 
espécie de confusão quanto a sua finalidade.

De modo geral, tem havido grande interesse pela criação de ginásios orientados para o trabalho, 
embora nem sempre compreendida a ideia em toda a sua significação. Não sendo seu objetivo 
profissionalizar, asseguram, entretanto, uma iniciação, base variada para uma futura ocupação 
profissional, servindo assim à grande parcela de jovens que precisam começar a trabalhar logo 
concluído o curso ginasial. E levam os egressos desse tipo de ensino um nível de formação geral 
que o ginásio tipicamente profissional não permite atingir, proporcionando essa formação, inclu-
sive, condições favoráveis à rápida ascensão na carreira profissional (BRASIL, 1969, 87) 

Em linhas gerais, o Guia de Subsídios (1969) destaca as principais características do modelo de Ginásio 
Orientado para o trabalho, sendo eles: 

1. É um ensino geral que orienta também para o trabalho, através da introdução aos campos de atuação; 

2. Extingue as diferenças entre o ensino profissional e básico, ultrapassando as críticas a apenas o ensino 
técnico; 

3. Asseguram uma formação maior, ampliando a vivência de uma maior quantidade de disciplinas, que 
eram de 5 (cinco) e saltam para 8 (oito) ou 9 (nove), dependendo do desenho curricular de cada escola; 

4. Contribui para além da formação humana, preocupando-se com a formação profissional; 

5. Oferece possibilidades de captar gradualmente as tendências de cada técnica aprendida, propiciando o 
ingresso mediante análise de mercado; 

6. Permite que a especialização técnica aconteça no momento certo da carreira; 

7. Propicia aos jovens contatos diversos com as profissões, aproveitando assim todas as capacidades dos 
mesmos; 

8. Integra as capacidades técnicas e a formação básica, a fim de fomentar uma formação integral, 
promovendo assim a integração social e unidade. 

Nota-se, por esse documento, a forte articulação entre a educação geral e à politecnia, estimulando o 
desenvolvimento do jovem para o ingresso para o mundo do trabalho. 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO (PREMEM): A ARQUITETURA COMO ELE-
MENTO EDUCATIVO  

O modelo de Ginásio Orientado para o Trabalho se baseava em uma planta básica para todo o país, 
desenhada pelos técnicos e arquitetos do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio - PREMEM. No 
entanto, as obras foram realizadas por diferentes construtoras para que cada obra pudesse sofrer adequações de 
acordo com as características do terreno. Como bem assinalado por Escolano e Frago (2001), a instituição escolar 
ocupa um espaço construído e transforma o espaço em lugar, com características diferentes e particulares, mesmo 
seguindo modelos e padrões similares. 
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A planta arquitetônica da Escola de 1º Grau Presidente Geisel, situada em Juazeiro do Norte, apresenta 
características similares ao projeto nacional. A planta foi assinada por Valdemir Rocha Bezerra, engenheiro 
contratado para essa finalidade pela Construtora José Coelho LTDA, responsável pela obra. O terreno possuía 
área total de 24.000m² e 2.999,07m² de área.

Imagem 2: Planta arquitetônica da Escola de 1º Grau Presidente Geisel, 1975.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel.

A edificação contou com a construção de sete salas de aula de 54m² para cada, três laboratórios de 61m², 
uma cantina de 18m², uma sala de diretor e uma de vice-diretor, cada uma com 12m², uma secretaria de 16m², uma 
sala de arquivos de 8m², duas salas de orientação pedagógica, cada uma de 12m², uma sala de entrevista de 5m², 
uma biblioteca de 136m², quatro depósitos (sendo dois menores de 5m² e dois de 8m²). Foram construídos dois 
sanitários de 26m² e ainda dois vestiários, cada um de 26m². Para os professores, foram construídas uma sala de 
estar e uma sala de reunião, ambas de 12m², ainda uma sala de recurso didático com 23m². 

 Segundo a Ficha de informações de Bens Imóveis encontrada nos arquivos da escola, datado de agosto de 
1986, consta que o terreno da Escola era de domínio do estado, com situação jurídica de cessão e que a situação 
do imóvel do período se encontrava regular. 

 Além disso, foi localizado o “Resumo de Escritura do Prédio”, do Departamento de Patrimônio da 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará, sem data. Esse documento indica a localização, os limites do terreno 
e uma observação importante de que a escola não tem escrituração em cartório. Durante a coleta de documentos, 
realmente não foi encontrada a escritura do terreno, nem de caráter público nem privado. 

Visando o apoio às disciplinas técnicas, foram equipados os laboratórios de técnicas comerciais e industriais 
de 109m², o laboratório de técnicas agrícolas de 127m² e o laboratório de Educação para o Lar de 81m². Esses 
dados foram obtidos através da planta original que foi encontrada nos arquivos da escola. 

Para melhor descrever os equipamentos do laboratório, foi lançado em 1974, pelo PREMEC (Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino), com o apoio da Gerência de Projetos de equipamentos, o Manual de 
Equipamentos das Escolas Polivalentes. Foram lançados nove volumes, cada um com objetivos diferentes. No 
volume um, encontra-se a descrição de cada um dos demais volumes. 



130 131

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

Descrição por volume: 

1º) Volume – Informações Gerais Generalidades e índices; 

2º) Volume – Especificações Gerais: Mobiliário, Equipamento Especializado, Equipamento Escolar;

3º) Volume – listagem do “mobiliário e equipamento escolar” por categorias; 

4º) Volume – listagem do “mobiliário e equipamento escolar” por ambientes e unidades espaciais;

5º) Volume – listagem do “mobiliário e equipamento escolar” por grupos de material; 

6º) Volume – listagem dos meios auxiliares; 

7º) Volume – normas de conservação, manutenção e segurança do “mobiliário e equipamento escolar”; 

8º) Volume – normas para exame, recebimento e distribuição do “mobiliário e equipamento escolar”; 

9º) Volume – plantas, esboços e figuras. 

Imagem 3: Manual de Equipamentos, 1974.

Fonte: Domínio Público.

O volume 1 do Manual descreve a tipologia das escolas Polivalentes, podendo ser: Tipo de 4 séries (de 5ª 
a 8ª séries) e 8 séries (de 1ª a 8ª séries). A escola Polivalente pertencia a primeira tipologia. O manual elenca ainda 
12 plantas arquitetônicas desenvolvidas pelo Programa para servir de base para as demais que seriam construídas 
no país. 

O Volume I do Manual de equipamentos apresenta uma série de indicações com relação ao tipo de material 
que deveria ser usado nos objetos e equipamentos utilizados na escola, como, por exemplo, a cor das carteiras, 
o tipo de material dos laboratórios, com quantidades e nome das empresas fabricantes. Nesse manual, é possível 
observar a recorrência do termo “Os ambientes Unidades Espaciais”, que são as referências de cada espaço 
existente na escola, em quantidade e dimensões. 

Com relação ao Ginásio Orientado para o trabalho de Juazeiro do Norte, os espaços da escola eram 
bastante utilizados. Desde a organização de feiras e atividades culturais da escola, bem como a utilização dos 
laboratórios pelos professores e alunos. De acordo com o depoimento de uma das professoras que lecionou na 
escola nesse período, “a estrutura moderna do ginásio possibilitava práticas pedagógicas inovadoras” (LIMA, 2017), referindo-
se aos espaços e aos equipamentos, como o Laboratório de Ciência e a Biblioteca. 
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Nesta perspectiva, como assinala Souza (2008), a escola é responsável por propor atividades que orientem 
para a educação integral da criança (intelecto, corpo e alma), visando preparar um novo ser social e um cidadão 
adaptado à nova sociedade. Ou como refere Bencostta (2005), o espaço da escola possui uma lógica própria, 
derivada da lógica social que a escola se encontra, assim como o lugar e o território são determinantes para a 
formação da cultura. 

DO ENSINO DAS TÉCNICAS À ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

De 1977 a 1982, o currículo da Escola Polivalente contemplou as disciplinas de Português, Matemática, 
Estudos Sociais, Comunicação e Expressão, Ciências, Programa de Saúde, Educação Artística, Educação Física, 
Ciências Física e Biológicas, Ensino Religioso, 

Técnicas Comerciais, Técnicas Industriais, Técnicas Agrícolas e Práticas Integradas do Lar. Em 1983, 
houve a inclusão no currículo da disciplina de Inglês, alterando assim a grade de disciplinas da escola. 

Imagem 4: Ficha Individual do aluno, 1981.

Fonte: Arquivo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel.

Conforme o Capítulo 2 do Guia de Subsidio (1969), Princípios da educação de grau médio na Lei de Diretrizes e 
Bases, escrito por Newton Sucupira, os princípios fundamentais para a organização curricular, deveriam contemplar: 

1) O princípio de educação geral, comum a todos, representado pelo núcleo básico das matérias 
fixadas pelo Conselho Federal de Educação para todos os sistemas de educação. As matérias 
indicadas pelo Conselho, em número de cinco, formam, na verdade, aquele mínimo indispen-
sável para a aquisição dos conhecimentos de base a que se referia o “Colloque de Royaumont”, 
promovido pela UNESCO, isto é, os meios de expressão (domínio da língua vernácula, lingua-
gem matemática) e um fundo de cultura comum (literatura, história, geografia, ciências naturais, 
experimentais). Por outro lado, a obrigatoriedade destas matérias em todos os estabelecimentos 
do País preserva a unidade da educação brasileira e a ênfase recomendada quanto ao ensino do 
vernáculo, história e geografia do Brasil, assegura o sentido de integração nacional que se exige 
da formação escolar. 2) O princípio de atendimento às peculiaridades regionais que se impunha 
num país tão diversificado como o nosso, princípio assegurado pela complementação do currículo 
através dos Conselhos Estaduais de Educação. 3) O princípio das diferenças individuais de apti-
dões e de vocação, garantido pela faculdade que a Lei concede ao estabelecimento de completar 
o currículo, até o máximo de duas matérias (BRASIL, 1969)
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Na Escola de 1º Grau Presidente Ernesto Geisel, a análise das fichas individuais permitiu identificar a 
estrutura curricular, bem como a avaliação na percepção de um professor. Na percepção de Silva, ex-professor, 
a avaliação das disciplinas era realizada de forma muito pessoal e havia pouca interferência da coordenação da 
escola. Ele acredita que isso se dava pela autonomia dada aos professores.  

Quadro 1:  Matriz Curricular Escola de 1º grau Presidente Ernesto Geisel, 1978.
 

Matérias 5ª séries 6ª séries 7ª séries 8ª séries 

Base comum

Português 4 aulas 4 aulas 4 aulas 4 aulas 

Matemática 4 aulas 4 aulas 4 aulas 4 aulas 

Estudos sociais 5 aulas 5 aulas 5 aulas 5 aulas 

Educação Moral e cívica 1 aula 1 aula 1 aula 1 aula 
Ciências Físicas e 

Biológicas 
2 aulas 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Educação Artística 1 aula 1 aula 1 aula 1 aula 

Educação Física 2 aulas 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Ensino Religioso 1 aula 1 aula 1 aula 1 aula 

Programa de Saúde 1 aula 1 aula 1 aula 1 aula 

Formação especial
Téc. Agrícolas - - 2 aulas 2 aulas 

Téc. Comercial 2 aulas 2 aulas - -

Téc. Industriais - - 2 aulas 2 aulas 

Prát. Int. do lar 2 aulas 2 aulas - - 

 Carga Horária Semanal: 25 aulas  Dias Letivos: 180 

Fonte: Arquivos da E.E.M.T.I. Presidente Geisel. 
 

A rotina da escola era organizada da seguinte forma: as aulas se iniciavam às 7 horas da manhã, com cinco 
aulas por turno, e intervalo de 20 minutos entre a terceira e quarta aula. Os alunos realizavam atividades além dos 
turnos de aula, visando atender as ações específicas das disciplinas técnicas, como manutenção da horta, aulas de 
esporte e grupos de leituras orientadas, e disciplinas também regulares. 

Nas 5ª e 6ª séries, eram ministradas as disciplinas técnicas de Práticas para o Lar e Técnicas Comerciais, 
com duas aulas semanais, e alunos alternados entre essas práticas. A ideia central, de acordo com o depoimento da 
professora Lima, era o desenvolvimento das noções básicas dessas técnicas, ficando as especificidades para além 
do ensino fundamental. 

Conforme Cunha (1999, p. 62), os GOT’s foram planejados de seguinte forma: 

Nas duas primeiras séries do antigo ginásio predominavam as disciplinas de caráter geral, ao lado 
de disciplinas vocacionais, destinadas a sondar aptidões: artes industriais, ou técnicas agrícolas, 
conforme a economia da região onde o ginásio se localizasse. Nas duas últimas séries, aumentava 
a carga horária destinada às disciplinas vocacionais. Os alunos poderiam escolher entre dedicar-se 
às artes industriais, às técnicas agrícolas, às técnicas comerciais, à educação para o lar ou, ainda, ao 
aprofundamento dos estudos gerais (CUNHA, 1999, p. 62)
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Na entrevista concedida pela ex-professora de Português da Escola de 1º Grau Presidente Geisel, nascida 
em março de 1953, formada em Letras e docente da escola a partir de 1982, Borges identifica que as disciplinas 
mantinham um cunho interdisciplinar. A professora lembra que havia entrosamento entre as disciplinas técnicas e 
básicas. A utilização dos espaços destinados às práticas era realizada por todas as disciplinas, pois o entendimento 
da comunidade escolar sobre a formação técnica era de muita valia para todos. A horta, organizada pelos alunos e 
professores de Técnicas Agrícolas, supria às necessidades da merenda escolar e, muitas vezes, os professores das 
disciplinas básicas faziam a colheita. 

No Guia de Subsídio, anteriormente citado, já se fazia referência de um currículo que ultrapassasse as 
paredes da sala.  

O currículo compreende, assim, não somente disciplinas, mas experiências, dentro e fora da classe 
sob a direção da escola. As práticas educativas têm um valor essencialmente formativo da pessoa 
do educando. Proporcionando os campos de experiência necessários para que se desenvolvam 
outros aspectos fundamentais da personalidade, tais práticas podem contribuir decisivamente 
para superar as limitações de uma formação estreitamente intelectual até então dominante em 
nossas escolas. Mais ainda, as práticas educativas constituem um meio de introduzir o elemento 
vocacional no ensino secundário, como aliás é expressamente determinado pelo art. 44, § 2.°. 
Cabe ademais aos educadores explorar o valor pedagógico das práticas educativas com o fim de 
imprimir sentido verdadeiramente formativo ao currículo de nossas escolas (BRASIL, 1969, p. 35)

 Os cursos ofertados nas áreas técnicas estavam distribuídos em: Técnicas Comerciais, Técnicas Industriais, 
Técnicas Agrícolas e Práticas Integradas do Lar. No curso de Técnicas Comerciais, o currículo estava direcionado 
ao aprendizado das práticas comerciais locais, como aprender a datilografar, emitir recibos e organizar pequenos 
comércios. Além disso, eram realizadas visitas nos comércios locais, com forte presença do comércio religioso, 
característica da Cidade em virtude da representatividade de Padre Cícero, fundador da Cidade de Juazeiro do 
Norte, considerado santo pelos moradores. Até hoje a cidade é marcada por períodos de romarias em virtude da 
fé popular. 

Os laboratórios contavam com máquinas de escrever, máquinas de calcular e máquina registradora, além 
de mesas, armários e cadeiras.  

Imagem 5: Laboratório de Técnicas Comerciais, 1977.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

Nascido em 1967, Silva foi aluno da escola e destaca a importância dessa instituição para ele e sua família. 
Estudou na escola de 1979 a 1981, lá aprendeu a executar tarefas básicas de muitas profissões. O pai era comerciante. 
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As habilidades adquiridas na escola, ajudou Silva a organizar com o pai as finanças da família. No período de 
romaria, em Novembro, a família era orientada pelo que ele havia aprendido na disciplina de técnicas comerciais. 
Nas visitas aos avôs, nas férias, ajudava nas atividades da roça, oportunidade em que colocara em prática algumas 
noções aprendidas também na escola. 

Nas disciplinas de técnicas industriais, os alunos aprendiam técnicas em cerâmica, artes gráficas em metal 
e ainda eletricidade. Anualmente, a escola realizava feiras com a exposição dos produtos fabricados pelos alunos. 
Esse evento atraía os políticos locais e donos de indústrias que, além de prestigiar os trabalhos, também compravam 
peças fabricadas pelos alunos (BORGES, 2017).  

Imagem 6: Laboratório de Técnicas Industriais, 1977.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

Nascido em 1970, atualmente empresário, estudou na escola nos anos de 1981 a 1984, Souza lembra que 
na disciplina de técnicas Industriais havia oficinas de fabricação de cerâmica (a técnica de cobrir os jarros com 
casca de ovos). Disse também que toda a comunidade escolar se envolvia com as vivências. Lembra ainda que os 
materiais eram, muitas vezes, coletados na casa dos professores bem como na vizinhança. 

Alguns objetos foram encontrados na escola durante a coleta de dados. Um dos objetos foi uma das 
máquinas de solda utilizada na disciplina de técnicas industriais. Estava guardada em um depósito, juntamente com 
alguns mobiliários da época, além de um projetor de imagens com tombamento datado de 1982. 

As disciplinas de Técnicas Agrícolas, por sua vez, eram voltadas à agricultura, horticultura e floricultura. 
A horta da escola era bastante cultivada e as técnicas de floricultura e de aragem da terra também eram ensinadas. 
A Sra. Borges, que atuou na escola no período de 1982 a 2011, recorda de um pequeno trator que foi adquirido e 
era utilizado pelo professor para ensinar os motivos e importância de lavrar a terra. Ela lembra que essas eram as 
disciplinas que os alunos mais gostavam, pois, mexer com a terra, fazia bem a todos. 

A disciplina de Técnicas Agrícolas contava com um laboratório que continha equipamentos para que as 
noções das técnicas fossem realmente vividas. No Guia de Equipamento (1974) está registrado o micro trator da 
escola. Em todas as entrevistas foi citado esse item. O trator era a grande atração da escola. Havia ainda a área de 
viveiros que era exatamente onde a horta foi criada. 
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Imagem 7: Feira das Disciplinas técnicas – Técnicas agrícolas, 1983.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

Entre as disciplinas técnicas, a que permitiu maior aprofundamento para a pesquisa foi a de Prática para 
o Lar, pois uma das entrevistadas, além de ter sido a primeira professora da disciplina, também participou da 
formação oferecida pelo Governo Federal, em Goiânia. Ela vivenciou o processo de implantação da escola em 
abril de 1977. A professora, Sra. Lima, recorda que no Laboratório de práticas para o lar foi montada uma casa 
e nela eram desenvolvidas as noções de cuidado do lar, corte, costura, cuidado com a higiene pessoal e do lar, 
puericultura, alimentação e manuseio de alimentos. Essas noções integravam alguns dos conteúdos componentes 
no currículo.

 Imagem 8: Livro de Educação para o Lar, 1975.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel 

No livro de Educação para o lar (1975) consta que o currículo era dividido em duas partes. A primeira parte 
era composta com quatro unidades, sendo elas: Nutrição (alimentos, tabus alimentares, função dos alimentos, como 
medir ingredientes e boas maneiras à mesa), Saúde e puericultura (a saúde, cuidados com o corpo, puericultura e 
enfermagem no lar), Habitação (conceito histórico, localizações e funções, áreas da casa, higiene e conservação 
do ambiente, água, abastecimento, uso e cuidados caseiros, o lixo) e Vestuário (histórico e funções do vestuário, 
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seleção do vestuário, fibras têxteis, identificação das fibras e confecção de panos, remoção de manchas e reparo 
de roupas). 

A segunda parte do livro era composta por seis unidades entre as quais: Administração do lar, Nutrição 
(porções de alimentos, técnicas de compras e conservação, seleção e preparo de alimentos, serviços de mesa, 
industrialização caseira dos alimentos e aproveitamentos dos alimentos), Saúde (cuidados gerais com o doente 
no lar e prevenção de acidentes), Habitação (Plantas de casas, decoração de ambientes, arranjos de flores e 
planejamento de espaços nos armários), Vestuário (tipo físico e personalidade, seleção e manejo, técnicas de limpeza 
e conservação, tipos de costura) e Estética pessoal (manicure, pedicure, cuidados com o cabelo e maquiagem). 

Imagem 9: Práticas para o Lar, 1977.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

O livro didático adotado pela disciplina de prática para o lar descreve algumas práticas que deveriam 
ser aplicadas na escola. Como diz a Sra. Lima, “[...] alguns alunos tinham resistência de varrer a casa, já que não 
visualizavam a necessidade no futuro, mas era nesse momento que fazíamos a aula de cidadania, o futuro ninguém 
sabe [...]” (LIMA, 2017). Os utensílios utilizados nas disciplinas eram providenciados pela escola e, algumas vezes, 
pela própria professora, no caso, sua mãe era costureira e guardava os retalhos para serem usados na escola no 
momento de ensinar o manejo de bordar. 

Os ex-alunos também recordam as atividades da disciplina de forma positiva. Silva conta que os conceitos 
adquiridos, bem como as noções, ajudaram a cuidar de sua casa, mesmo se atentando para isso somente após o 
casamento. “Quando se é jovem não se tem a noção de como vamos aproveitar para a vida, somente quando casei 
com minha mulher grávida foi que vi a real importância de saber dobrar um lençol...risos” (SILVA, 2017). 

Imagem 10: Livro de Técnicas domésticas, 1975.

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

 De acordo com a professora Lima, para desenvolver algumas habilidades, eram convidadas algumas 
pessoas do seu convívio para auxiliar no desenvolvimento das técnicas, como, por exemplo, as técnicas de 
manicure e pedicure. Segundo o relato, 
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Comprei os esmaltes e demais utensílios e Dona Fátima, manicure de minha mãe passava em 
média duas aulas ensinando a todos, com o passar dos anos aprendi também e assim passei a 
conduzir esse conteúdo (LIMA, 2017)

 A seguir, o registro de aula de Práticas para o Lar. 

 Imagem 11: Utilização dos Laboratórios. Práticas para o Lar, 1978. 

Fonte: Acervo da E.E.M.T.I. Presidente Geisel

O Ensino da disciplina de Práticas para o lar cumpria a função de orientar e direcionar os meninos e 
meninas da escola para afazeres que poderiam ser necessários para a sua vida adulta, mesmo atingindo as meninas, 
em sua maioria, como público mais empenhado nas atividades. Os meninos eram estimulados a aproveitar os 
conhecimentos desenvolvidos na disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as etapas da pesquisa, vários aspectos chamaram atenção. Primeiro, foi a receptividade da escola 
com relação à proposta de pesquisa e a disponibilização das fontes. Esse trabalho inicial originou, inclusive, uma 
exposição comemorativa aos 40 anos da escola e contou com a participação da comunidade escolar. O segundo 
aspecto foi ter encontrado arquivos bem conservados.

Mediante a análise, encontra-se uma escola planejada pelo PREMEM/MEC e executada pelo governo do 
estado do Ceará. A planta arquitetônica evidenciava a prioridade nos espaços destinados aos laboratórios, amplos 
e arejados, apesar de não haver o registro legal do terreno. Os espaços de convívio coletivo eram amplos, o que 
contribuía para a coleta de materiais e para as análises das entrevistas. Essa coletividade demonstra a construção 
de uma cultura escolar voltada para a cooperação.

Cabe destacar a contribuição do Guia de Subsídio para o Estudo do Ginásio Polivalente de Juazeiro do 
Norte ou Guia de instrução dos Ginásios Orientados para o Trabalho na compreensão dos objetivos e concepção 
desse modelo de escola. A arquitetura escolar está fortemente atrelada à concepção educacional de educação geral 
e formação técnica. Outro documento estudado foi o Manual de Equipamentos, datado 1974, que delimita como 
os laboratórios e espaços das Escolas Polivalentes deveriam ser equipadas, definindo cor, tamanho e quantidade 
de cada local. 

Ao finalizar a pesquisa, muitas questões permanecem em aberto. Estudos com outros recortes temporais 
sobre os modos de organização e funcionamento os ginásios na região do Cariri da década de 1970, seriam de 
grande contribuição para historiografia da educação brasileira.
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LEGISLAÇÃO 

 BRASIL. Decreto nº 70.067, de 26 de janeiro de 1972. Dispõe sobre o programa de Expansão  e 
Melhoria do Ensino e dá outras providências. Disponível  em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1970-1979/decreto-70067-26-janeiro-1972-418584-publicacaooriginal-1-pe.html >. Acesso em: 08 mar. 
2018.

BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras 
providências. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752- publicacaooriginal-1-pl.
html. Acesso: 13  out. 2017. 

 BRASIL. Decreto 63.914, de 26 de dezembro de 1968. Provê sobre o Programa de Expansão e Melhoria do 
Ensino Médio (PREMEM) e dá outras providências. 1968). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/decret/1960-1969/decreto-63914-26-dezembro-1968-405261-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 08 
mar. 2018. 

ENTREVISTAS

ALUNOS 

MENDES, Aprígio Ricardo. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. Juazeiro do Norte, 07 de out. de 
2017. Entrevista. 

SILVA, Cícero Souza da. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. Juazeiro do Norte, 08 de out. de 2017. 
Entrevista. 

SOUZA, Carlos Bezerra de. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. Juazeiro do Norte, 09 de out. de 
2017. Entrevista. 

PROFESSORES 

BORGES, Francisca Angelim. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. Juazeiro do Norte, 06 de set. de 
2017. Entrevista. 

SILVA, Francisco Clemente da. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. Juazeiro do Norte, 02 de out. 
de 2017. Entrevista. 

LIMA, Inácia Ivonete dos Santos. Entrevista concedida a Pergentina Parente Jardim. 

Juazeiro do Norte, 04 de set. de 2017. Entrevista 

NOTAS
1O nome da escola foi criado em homenagem ao General Ernesto Beckmann Geisel, presidente do Brasil (1974-
1979). Nesse período, o país viveu a ascensão dos militares ao poder (1964-1985).

2 A cidade contava com 120 mil habitantes em 1977, de acordo com dados do IBGE.

3Essas informações estão disponíveis nos livros de ponto, bem como em livretos comemorativos ao aniversário 
de 15 anos da escola.
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4A pesquisa se insere no âmbito dos estudos produzidos pela linha de pesquisa Estudos históricos sobre cultura 
e memória, ao abrigo do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação no Sertão do São Francisco 
(GEPHESF) da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina.

5 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, aprovado 
em setembro de 2017. Antes da entrevista, cada depoente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), conforme a Resolução 466/12. 

6Gildásio Amado nasceu em Sergipe, na cidade de Itaporanga, no dia 31 de agosto de l906.  Exerceu funções em 
vários órgãos do Ministério da Educação e Cultura, sendo membro e presidente da antiga Comissão Nacional 
do Livro Didático; diretor da Diretoria do Ensino Secundário, no período de 1956 a 1968; assessor técnico do 
Departamento de Ensino Fundamental e chefe da Assessoria do Ensino de 1º grau em 1971. Em 1970 e 1971 
participou dos grupos de trabalho para a reforma do ensino de 1º e 2º graus, e em 1972 foi membro do grupo de 
trabalho encarregado de definir a política do Ensino Supletivo. Na Diretoria do Ensino Secundário participou de 
uma série de iniciativas pioneiras, dentre as quais cabe mencionar a instituição, em 1957, antes, portanto da “Lei 
de Diretrizes e Bases”, das “classes experimentais” no ensino secundário. Sua atuação naquela Diretoria fez-se 
notar ainda pela conceituação e aplicação prática do ginásio orientado para o trabalho ou ginásio polivalente, para 
o qual criou os Centros de Treinamento de Professores de Práticas de Trabalho (industrial, comercial e agrícola). 
(UNESC – www.fga.br/gildasio.htm )

7O conceito de Politecnia foi proposto por Marx (na obra o Capital: Crítica da Autonomia Política, 1983) durante 
sua participação na Associação dos Trabalhadores (1864) quando pensava a revolução socialista mundial, no 
decorrer do tempo as reflexões de Gramsci (1979,) na obra Os intelectuais a organização da cultura), foram 
incorporadas a esse conceito a partir das concepções de escola unitária e politécnica.

8Anísio Teixeira realizou a primeira viagem aos Estados Unidos em 1927 e a segunda em 1928, quando entrou 
em contato com a obra do filósofo americano John Dewey, que marcou decisivamente sua trajetória intelectual. 
Nesse período, foi publicada a obra “Aspectos americanos da educação” (1928), com observações das viagens e o 
primeiro estudo sistematizado das ideias de John Dewey no Brasil. (ÁVILA, 2007).

9 Romaria é uma viagem feita por devotos à algumas cidades que tem turismo religioso. Na Cidade de Juazeiro do 
Norte existem quatro Romaria importantes por ano, março (nascimento de Padre Cícero), julho (Falecimento de 
Pe. Cícero), setembro (Padroeira da Cidade) e novembro (Dia de Finados). Muitas famílias complementavam (e 
ainda complementam) a renda na venda de água e terços nas igrejas para os visitantes. 

10Essa entrevista foi envolta de muita emoção. Ao chegar na escola, no horário previamente marcado, o ex-aluno 
foi tomado pela emoção ao adentrar na escola. A cada espaço que visitava, lembrava de fatos ocorridos, o que 
contribuiu com a pesquisa. 
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RESUMO

O objetivo da pesquisa é um estudo de caso do uso das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) no contexto das escolas públicas da região do Médio Araguaia e sua relação 
com a pesquisa TIC Educação 2016, na perspectiva da educação comparada. A metodologia adotada 
é quantitativa e o resultado é a analise crítica das respostas dos atores deste contexto. A conclusão é 
uma reflexão da revisão da literatura e da análise do resultado.

Palavras-Chave: Cibercultura. Informática na Educação. Tecnologia Digital da Informação e Co-
municação (TDIC).

ABSTRACT

The objective of  the research is a case study of  the use of  Digital Information and Communica-
tion Technologies (TDIC) in the context of  public schools in the Middle Araguaia region and its 
relationship with TIC Educação 2016, from a comparative education perspective. The methodology 
adopted is quantitative and the result is a critical analysis of  the actors’ responses in this context. The 
conclusion is a reflection of  literature review and outcome analysis.

Keywords: Cyberculture. Informatics in Education. Digital Information and Communication Tech-
nology (TDIC).
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INTRODUÇÃO

A tecnologia durante toda a história da humanidade condiciona a indústria, economia, cultura e política, 
na educação não é diferente. Exige que professor e aluno tenham novas competência e habilidades. 

Neste contexto de sociedade conectada e condicionada à tecnologia surge o termo “cibercultura” e surgem 
alguns questionamentos referentes ao contexto de educação atual.  Aluno, professor e coordenador de 
escolas públicas estão em sintonia na era da cibercultura? Aluno tem acesso à tecnologia em suas atividades 
escolares? Professor usa tecnologia em sala de aula? Professor recebe capacitação para usar as tecnologias 
educativas em suas práticas de ensino aprendizagem? A escola possui infraestrutura tecnologia para práticas 
de ensino? Estas são algumas reflexões deste estudo comparado.

Segundo Brown (2012, p.611), a “tecnologia é um componente chave da formação das sociedades 
contemporâneas, sejam essas identificadas como pós-moderna, tardiamente moderna, pós-industrial, centrada 
no conhecimento”. “Também afirma a necessidade de um exame crítico sobre o que as tecnologias digitais 
fazem e podem fazer em relação à educação e a sociedade”.

Portanto, o objetivo deste artigo é um estudo de caso acadêmico e de análise descritiva do uso, 
habilidade e capacitação de aluno, professor e coordenação, específico ao uso da Tecnologia Digital de 
Informação e comunicação (TDIC) e sua relação com a investigação da pesquisa “TIC Educação 2016” do 
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br)”1, proposta 
por Brasil(2017c), na perspectiva de educação comparada.

Para Bray (2015b, 45), “ toda a natureza de qualquer pesquisa no campo da educação comparada 
sempre depende da sua finalidade e da(s) identidade(s) das pessoas – atores - que conduzem a investigação”. 
Entre “os atores envolvidos na pesquisa em educação comparada estão: pais e famílias, educadores, agências 
internacionais e acadêmicos”.

Entretanto, a natureza da pesquisa de educação comparada adotado é acadêmica, e sua finalidade é 
investigar se aluno, professore e gestor de escola pública utiliza a TDIC no cotidiano escolar.

Brown (2012, p.611) comenta que “estudos comparativos acadêmicos está amplamente ausente em 
relação às tecnologias digitais”. Afirma também a “falta de atenção e exame crítico dedicado às características 
e sobre o que as tecnologias digitais fazem e podem fazer em relação a educação e sociedade”.

Bray (2015a, p.83) declara que “os livros e artigos de revistas no campo de educação comparada 
contêm muitos comentários fundamentados em revisão da literatura, mas relativamente poucos estudos 
baseados em pesquisas de levantamentos e quase nenhum estudos baseado em métodos experimentais”.

Oliveira (1988, p. 166-167) apud (BRAY, 2015c, p. 86) informa que 45% dos trabalhos apresentados 
nos dois últimos Congressos Mundiais de Associação da Educação Comparada (Paris, 1984, e Rio de Janeiro, 
1987: mais de 350 trabalhos ao todo), são de estudo de caso, analisam um sistema, um processo histórico, 
uma inovação ou uma situação nacional especial.

 No caso desta pesquisa o contexto do estudo de caso são as escolas públicas estaduais dos municípios 
de Barra do Garças – MT, Pontal do Araguaia – MT e Aragarças – MT, uma investigação regional. O método 
de investigação é quantitativo, por meio da aplicação de questionário estruturado específico a cada ator: 
aluno, professor e gestor (coordenador/diretor). O Objetivo é identificar a relação entre os atores do estudo 
de caso e a pesquisa TIC na Educação 2016, a respeito da apropriação da TDIC no universo escolar. O 
resultado é a análise  descritiva desta relação.
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O artigo está organizado em seções, são elas: revisão de literatura, metodologia, analise de resultado 
e conclusão. A revisão de literatura inicia como um estudo do impacto da tecnologia, suas contribuições e 
influências no Estado, indústria, economia, cultura e no comportamento da sociedade, deste o século XVI 
até a cibercultura, a referência básica deste estudo é Mattelart (2002) e Rüdiger (2013). Em seguida um 
estudo crítico da informática na educação no Brasil, na perspectiva de Moraes (2016) e Nascimento (2007), 
uma análise das política públicas aplicadas à educação. A metodologia adotada é quantitativa e o resultado 
é a relação e analise crítica do estudo de caso e da investigação da TIC Educação 2016. A conclusão é uma 
reflexão da revisão da literatura e da análise do resultado.

REVISÃO DE LITERATURA

 A revisão de literatura inicia como um estudo do impacto da tecnologia, e os fenômenos que 
condicionam a sociedade, desde a influência dos números até surgir o paradigma cibercultura.

Em seguida uma análise crítica das políticas públicas referente ao uso da informática na educação no 
Brasil, da década de 60 até os dias atuais.

Este estudo tem o propósito de mostrar a influência da tecnologia e a contra partida do estado.

TECNOLOGIA E CIBERCULTURA

Segundo Levy (1999, p. 22), “as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura”. 
Cultura é a dinâmica das representações, sociedade são as pessoas e suas relações e, técnica são artefatos 
eficazes a este contexto.

Para Rudiger(2013, p.12), desde o século XVII, converte-se a técnica, informada pelas ciências, em 
poderosa força de intervenção material, que afeta cada vez mais nosso modo de ser, a vida cultural e as 
formas de sociabilidade.

Nos século XVI e XVII, Mattelart (2002, p. 11-24) comenta que na era da Revolução Francesa, a 
dialética de filósofos, cientistas, militar e estado era a mística do número como uma proposta de linguagem 
universal e igualdade cidadã.

Já do século XVII ao XIX, foi conhecido como era industrial, inicia à tecnocracia, uma transição da 
era feudal e teológica para a era industrial e científica. Filósofos a favor e contra o industrialismo. Surge o 
socialismo e a democracia, uma sociedade descentralizada, baseada na autonomia das instâncias. No final deste 
milénio, dá início a uma corrente contra o Estado-nação, conhecidos como tecnolibertários do ciberespaço, 
uma justificativa para um projeto de comunidade virtual. No final do século XIX e início do XX, inicia a 
revolução da informação, uma sociedade moderna e de rede. (MATTELART, 2002, p. 33-47).

No Século XX, um paradigma tecnoinformacional, computador máquina. Neste período a informação 
passa por implicações geopolíticas e científicas. O computador ganha o seu sentido de máquina universal 
para resolver qualquer. Surgem os primeiros computadores e várias preocupações afligem especialistas 
relacionadas à questões sociocultural. Dá-se início a era da informação e sociedade da informação. A 
informação passa a ser uma mercadoria, mas a tecnologia da informação determina a forma de poder, inicia 
o monopólio de poder da tecnologia, com isso dominação política e de industrias detentoras da tecnologia. 
Uma era conhecida por tenoliberalimo/ciberespaço, um período de utopia da igualdade através do acesso à 
informação, mas de desigualdade social entre o terceiro mundo e os países industrializados – detentores do 
poder econômico, militar e industrial. (MATTELART, 2002, p. 33-47).
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Já do meio para o final do século XX, surge à sociedade globalizada, uma era pós-industrial, marcada 
pelo fim da “ideologia”, influenciada por uma nova tecnologia intelectual voltada para a tomada de decisão. 
Começa uma mudança geopolítica, uma democracia descentralizada, que informatiza a sociedade e influencia 
a cultura, economia e indústria, e da informação. Inicia-se um paradigma de políticas públicas, economia e 
sociedade. Uma sociedade da informação globalizada. (MATTELART, 2002, p. 55-99)

Nesta sociedade da informação globalizada, a palavra “cibercultura” emerge nesse contexto para dar 
conta dos fenômenos que nascem à volta das novíssimas tecnologias de comunicação, da chamada informática 
de comunicação ou mídia digital interativa. (RUDIGER, 2013, p.13).

Segundo Lévy (1999, p.17), este ciberespaço é o “conjunto de técnicas (matemática e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de valores que se desenvolvem”.

Para RUDIGER (2013, p. 14), um novo tempo marcado por novas expressões: redes sociais, portais 
e blogs, os videojogos, chats e sites de todo tipo, os sistemas de troca de mensagens e o comércio eletrônico, 
o cinema, rádio, música e televisão interativas via internet são, realmente, apenas algumas das expressões que 
surgem nesse âmbito e estão ajudando a estruturar praticamente a cibercultura.

Mas Rudiger (2013, p. 25) afirma que a cibercultura possui três tendências:

• Os populistas tecnocratas representam a tendência tecnofóbica, a favor do uso da tecnologia, 
representada por profissionais e pesquisadores ligados aos negócios de informática e comunicação.

• Conservadores midiáticos, em contraponto, formam grupo reunindo os promotores de acusação 
política e moral do fenômeno, tendo representantes, sobretudo, entre os acadêmicos literários ou 
militantes e os intelectuais de formação relativamente mais tradicional.

•  Os cibercríticistas constituiriam uma terceira tendência, caracterizada pelo interesse em refletir 
sobre as conexões entre cibercultura e poder (político, social e econômico), levando em conta os 
problemas e desafios que isso acarreta para o sujeito social, em especial a figura do indivíduo. 

A grande questão da cibercultura, segundo Lévy (1999, p.172) é “a transição de uma educação e uma 
formação estritamente institucionalizada (a escola, a universidade) para uma situação de troca generalizada 
dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento auto gerenciado, móvel e contextual 
das competências”. 

Segundo Lévy (1999, p.172 – 173), o papel dos poderes públicos deve ser:

• Garantir a todos uma formação elementar de qualidade;

• Permitir a todos o acesso aberto ao conhecimento;

• Regular e animar uma nova economia do conhecimento.

Para Rudiger (2013, p.8), afirma que  “a revolução cibernética exige uma reestruturação dos programas 
e processos educacionais”.

Neste artigo a preocupação está no fato da escola pública estar preparada em formar cidadãos aptos 
à cibercultura.

A cibercultura influência o comportamento e exige políticas de Estado eficiente à Informática na 
Educação (IE). A próxima secção aborda às políticas públicas educacionais adotadas pelo Estado ao uso da 
informática na educação do Brasil.
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INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO BRASIL

A (IE) é uma frente importante para governo e uma área de estudo de interesse de instituições 
multilaterais, como: Banco Mundial2, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE)3, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura(UNESCO)4, dentre outras. 
O impacto das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC´s) superou todos os estudos e 
previsões. Agora Estado Nação e Instituições internacionais sem fins lucrativos estão desenvolvendo estudos 
e propondo ações para minimizar as potencialidades do mercado de trabalho. Este tópico tem o objetivo de 
mostrar as propostas de governo brasileiro sobre a política pública da IE no Brasil.

Brasil, na década de 70, or objetivo fazer da informática uma área estratégica, então criou a Secretaria 
Especial de Informática (SEI), junto com o Conselho de Segurança Nacional (CNS) e do Conselho de 
Pesquisas, do lado civil, consolidou a reserva de mercado como esteio de uma política no setor, pelo lado 
militar, viveu uma era de intenso crescimento. A SEI passou a disciplinar todas as atividades brasileiras do 
setor, com exceção dos militares, que tinham carta branca. (MORAES, 1996).

Na mesma década a SEI em parceria com o Ministério de Educação (MEC) e Instituições de 
Ensino Público de Nível Superior, propôs uma estratégia de formar recursos humanos para suprir o setor 
da informática e educação.  Cria-se então a Comissão Especial n° 1: Educação (CEE -1), em seguida a 
Comissão Especial n°11: Informática e Educação (CE-11), o qual apresenta as Diretrizes e Bases para o 
Estabelecimento da Política de Informática no Setor Educação, Cultura e Desporto. Desta surge o Projeto 
Brasileiro de Informática na Educação, denominado Educom. (MORAES, 1996).

O fato do país não dispor de conhecimento técnico-científico nessa área fez com que o Ministério da 
Educação optasse por iniciar as pesquisas nas universidades para posterior disseminação de seus resultados, 
mediante capacitação dos professores dos sistemas estaduais de ensino público. O início da capacitação dos 
professores foi realizado pelo Projeto Formar, por meio da Unicamp, e contou com a colaboração dos vários 
centros-piloto do Projeto Educom. (NASCIMENTO, 2007) (MORAES, 2016)

Várias outras propostas surgiram para estabelecer relação entre a educação e a informática, como: 
Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE – 1990), Programa de Informática na 
Educação (PROINFO – 1997) 5, E-PROINFO (1997) 6 e a nível regional – estado de Mato Grosso – Centro 
de Formação do Professor (CEFAPRO) 7.

O PRONINFE tinha como objetivo apoiar o desenvolvimento e a utilização da informática nos 
ensinos de 1°, 2° e 3° graus e na educação especial. Disponibilizava infraestrutura de suporte à criação de 
vários centros, a consolidação e a integração das pesquisas, bem como a capacitação contínua e permanente 
de professores. Propunha, também, a criação de uma estrutura de núcleos distribuídos geograficamente pelo 
país, a capacitação nacional por meio de pesquisa e formação de recursos humanos, mediante um crescimento 
gradual em busca de competência tecnológica referenciada e controlada por objetivos educacionais. 
(NASCIMENTO, 2007) (MORAES, 2017)

Já o PROINFO para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental 
e médio. O PROINFO funciona de forma descentralizada. Sua coordenação é de responsabilidade federal, 
e a operacionalização é conduzida pelos estados e municípios. Em cada unidade da Federação, existe uma 
coordenação estadual PROINFO, cujo trabalho principal é o de introduzir as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) nas escolas públicas de ensino médio e fundamental, além de articular os esforços e as 
ações desenvolvidas no setor sob sua jurisdição, em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional 
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(NTE). Sua função é orientar o uso adequado das TDIC´s não apenas na escola, mas em toda a comunidade. 
(NASCIMENTO, 2007)(MORAES, 2017)

No estado do Mato Grosso, a ação formativa desenvolvida na escola é por meio do Centro de Formação 
do Professor (CEFAPRO), um projeto de formação continuada do professor. A proposta é fornecer uma 
relação entre teoria e prática, a fim de que a melhoria das práticas docentes impacte nas aprendizagens.

O governo observou a necessidades de propor competências que devem ser desenvolvidas por toda 
educação básica para formar uma sociedade igualitária e inclusiva, criou-se Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC)8. Dentre as competências, a seta especifica que “utilizar tecnologias digitais de comunicação e 
informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 
escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas”. 
(BNCC, 2017)

No ano de 2017, governo federal laça a Política de Inovação “Educação Conectada9”, programa que 
prevê a maior ação de conectividade na rede de ensino brasileira das últimas duas décadas. Uma parceria com 
o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)10, tem como objetivo universalizar 
o acesso à internet de alta velocidade nas escolas, a formação de professores para práticas pedagógicas 
mediadas pelas novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala. (BRASIL, 2017).

A tecnologia condiciona a indústria, economia, cultura, sociedade e exige ações do Estado para regular 
está nova economia do conhecimento. Uma das preocupações é a inovação em ciência e tecnologia. Está 
seção mostra algumas das ações do governo brasileiro, especificamente na área da educação. Nas próximas 
seções vamos analisar se as escolas estão alinhadas ao governo sobre a questão da informática na educação.

METODOLOGIA

Cowen (2006, p.561), conforme citado por Brown (2012, p. 612), argumenta:

“o campo de estudos acadêmicos denominados educação comparada deve tratar sempre dos 
problemas intelectuais provocados pelos conceitos de contexto (o local, a inserção social 
dos fenômenos educacionais) e de transferência (o movimento de ideias, políticas e práticas 
educacionais de um lugar para outro, em geral através de fronteiras nacionais); e de suas 
relações”

É uma pesquisa de abrangência regional, o contexto de estudo é o da educação formal das escolas 
públicas estaduais do município de Barra do Garças – MT, Pontal do Araguaia – MT e Aragarças – GO. 
As escolas selecionadas são do Ensino Médio, turmas do 1°, 2° e 3° anos. O estudo é uma perspectiva de 
educação comparada para captar os pontos de vistas do sujeito (aluno, professor e gestor) em relação a TDIC 
em sala de aula.

O contexto do estudo comparado está relacionado na Tabela1:

Tabela 1 – Contexto da Pesquisas

CETIC.br Estudo de caso

Publico alvo

Escolas públicas e privadas, com turmas de 5º, 9º 
ano do Ensino Fundamental e/ou 2º ano do En-
sino Médio, de todas as regiões do Brasil, locali-
zadas em áreas urbanas  (de acordo com a base 
do Censo Escolar 2015).

Escolas públicas, com turmas de 1°, 
2° e 3° ano do Ensino Médio, de Bar-
ra do Garças – MT, Pontal do Ara-
guaia – MT e Aragarças – GO, região  
do Médio Araguaia.

Período de coleta Agosto a dezembro de 2016 Agosto a dezembro de 2017
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Método de coleta Entrevistas presenciais a partir de questionários 
estruturados Questionários estruturados

Tamanho da amostra

1.106 escolas com entrevistas, 935 diretores, 922 
coordenadores pedagógicos, 1.854 professores 
de Língua Portuguesa, Matemática e multidisci-
plinares e 11.069 alunos de 5º e 9º ano do Ensino 
Fundamental e 2º ano do Ensino Médio

5 escolas com entrevistas, 5 diretores/
coordenadores pedagógicos, 10 pro-
fessores e 77 alunos do Ensino Médio

FONTE: Pinto (2017) e CETIC. br (2017).

Piccciano (2004, p.51) apud  (FAIRBROTHER, 2015, p.102) defende que a pesquisa quantitativa 
depende “da coleta de dados numéricos, os quais são submetidos à análise usando rotinas da estatísticas”, 
e que, por outro lados, a pesquisa qualitativa depende “de significados, conceitos, contexto, descrições e 
ambientes”.

A pesquisa explora o estudo de caso e análise descritiva do uso das TDIC´s às práticas de ensino. 
O levantamento de dados é feito por questionários estruturados aplicados a alunos, professore e gestores 
(coordenadores pedagógicos e diretores) das escolas. A proposta é comparar os dados e analisar a sua relação 
com a pesquisa “TIC Educação 2016” do CETIC.br, uma pesquisa alinhada aos relatórios do Banco Mundial, 
do Ministério da Educação, da UNESCO, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), 
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), dentre outros órgãos de educação.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa comparou estudo de caso com a pesquisa TIC Educação 2016 e analisou o uso da TDIC 
por aluno, professore e diretor do ensino público.

 As informações pertinentes ao aluno questiona a aquisição de computador ou celular; o uso de redes 
sociais e da TDIC em atividade de sala de aula, citados no Gráfico 1.

GRÁFICO 1 – Estudo comparado Aluno

FONTE: Questionário do estudo de caso e BRASIL (2017)

As questões para o professor analisam a aquisição de computador ou celular; a prática de ensino pela 
TDIC e redes sociais; informação sobre competência e aperfeiçoamento em TDIC e se esta prática é bem aceita, 
mensuradas no Gráfico 2.
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GRÁFICO 2 – Estudo comparado Professor

FONTE: Questionário do estudo de caso e BRASIL (2017)

Para o diretor ou coordenador questiona a disposição de infraestrutura de laboratórios de informática e 
capacitação docente a respeito do uso da tecnologia em sala de aula, explicitadas no Gráfico 3.

GRÁFICO 3 – Estudo comparado Diretor/Coordenador

FONTE: Questionário do estudo de caso e BRASIL (2017)

Na seção 2.1, página 3, Levy (1999, p.22) e Rudiger (2013, p.12), comentam que a tecnologia afeta cada vez 
mais a sociedade. Este contexto reflete na escola, em sua maioria, mais de 60%, conforme gráfico 1 e 2, que alunos 
e professores possuem computador e mais de 80 % tem celular. Os resultados são equivalentes entre o estudo 
de caso e a pesquisa TIC na Educação 2016. Isso mostra que alunos e professores tem acesso a tecnologia, estão 
acompanhando as mudanças de comportamento da sociedade citadas por Mattelart (2002), na seção 2.1.

Outro questionamento é sobre a habilidade e competência do professor em usar as TDIC na prática de 
ensino aprendizagem. Na seção 2.1, página 5, Rudiger(2013, p. 80), comenta sobre a exigência de uma reestruturação 
educacional para atender as necessidade de formação do professor. Nos gráfico 1, mais de 60% dos alunos do 
estudo de caso afirmam que os professores usam a TDIC em suas prática pedagógicas, enquanto apenas 40% dos 
alunos da pesquisa confirmam isso. Mas um fato que fica muito claro neste gráfico é a importância da TDIC no 
ensino, mais de 80% dos alunos das duas pesquisas acham importante o uso da TDIC em sala de aula. Aqui fica 
evidente o interesse do aluno em usar a TDIC. 



150 151

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

Mas o gráfico 2, mostra o contrário, apenas 25% dos professores do estudo de caso utilizam a TDIC em 
suas práticas de ensino, contra menos de 20% da pesquisa TDIC na Educação 2016. O mais interessante, que neste 
mesmo gráfico, 100% dos professores do estudo de caso, contra menos de 40% da pesquisa, acham a tecnologia 
um fator importante no processo de ensino aprendizado. Pode-se considerar estes profissionais “conservadores 
midiáticos”, conforme Rudiger(2013, p.25 ), seção 2.1, página 5, já os alunos “populistas tecnocratas”. Aqui fica 
evidente a motivação e interesso por parte dos alunos em detrimento com a resistência dos docentes.

Na seção 2.1, página 5, Lévy (1999, p. 172 – 173) afirma que um dos deveres do estado é garantir a 
formação da sociedade para essa nova economia. No Brasil o governo tem elaborado propostas para estabelecer 
a relação entre a educação e a informática, desde a década de 70, conforme seção 2.2, citada por Moraes (2016) 
e Nascimento (2007). Este tema é confirmado no gráfico 3, onde mais de 80% das escolas pesquisadas possuem 
infraestrutura de laboratórios de informática e apenas 45% delas, em média, desenvolvem treinamento para aplicar 
a TDIC no ensino aprendizagem.

Resumindo, fica claro o interesse dos alunos tecnocratas populistas em aprender por meio da tecnologia, 
porque a escola possui infraestrutura de laboratórios, mas os professores conservadores midiáticos ainda não estão 
aptos e motivados a fazer parte desta cibercultura. Pode-se verificar a falta de motivação dos gestores das escolas 
cibercríticistas, em propor uma política pedagógica que motive e oriente o professor a desenvolver habilidades 
e competências para utilizar as tecnologias de forma crítica, significativa e reflexiva em suas práticas, conforme 
citada pela BNCC.

Aqui fica uma reflexão: será que as políticas de uso da TDIC não estão sendo mal aplicadas e gerenciadas 
pelo estado, município e escola? Como suprir estas falhas? Então, temos alunos motivados, professores sem 
orientação básica e gestores resistentes à tecnologia.

COSIDERAÇÕES FINAIS

Toda a esfera do governo e da sociedade está condicionada ao uso da tecnologia. Mas será que estamos 
preparados para essa cultura digital? Uma sociedade conectada, conhecida por “cibercultura”, exige habilidade e 
competências para se adaptar a estas mudanças. 

Não podemos ser só consumidores de tecnologia, devemos ter poder de criar novas soluções. Não é só 
compreender e utilizar, mas ter capacidade e condições de acesso à tecnologia.

Na seção 2, Moraes(2016) e Nascimento (2007), mostram que o governo brasileiro, desde a década de 60, 
lança propostas de preparar a sociedade para o uso da tecnologia. Por último, propôs o BNCC e lançou o projeto 
“Educação Conectada”, ambos têm como objetivo habilitar e capacitar a sociedade a esta nova era, conhecida por 
sociedade do conhecimento e da aprendizagem.

A maioria dos alunos, professores e alunos são favoráveis ao uso da tecnologia, outros têm resistência e 
alguns não se adaptam, conforme cita Rudiger (2013) na seção 1.  Este fato é comprovado pelo estudo de caso e 
pela pesquisa TIC na Educação.

O caminho é criar maneiras criativas de usar a tecnologia, devido as limitações de recursos e infraestrutura. 
Os cursos oferecidos pelos órgãos do governo não prepara o professor para usar a TDIC em sala de aula. O 
professor desiste de usar a tecnologia por não ter habilidade. 

O uso da Tecnologia requer uma reflexão de mudança de prática pedagógica, deve haver uma sintonia fina 
entre aluno, professor e direção/coordenação. Vamos ver se a proposta de Educação Conectada vai ser diferente 
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do PRONIFE e PROINFO. A intenção é boa, mas será que na prática vai dar certo, as propostas anteriores não 
tiveram tanta eficiência.

Outro fator destacado é a motivação dos alunos e a falta de motivação dos professores. Na proposta da 
Educação Conectada o governo procura minimizar esta questão.

Uma coisa é certa, aluno, professor, direção e governo devem ser parceiros e comprometidos para a 
realidade da tecnologia em sala de aula sair do papel.

NOTAS
1http://cetic.br/pesquisa/educacao/indicadores
2 http://www.worldbank.org/
3 http://www.oecd.org/
4 https://en.unesco.org/
5 http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo
6 http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm
7 http://www.cefaprocuiaba.com.br/
8http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

9 https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home

10 http://www.mcti.gov.br/
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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo analisar o que manifestam as narrativas de professores sobre a tran-
sição das crianças da pré-escola para o 1º ano do Ensino Fundamental. Para a produção dos dados 
e análises pautamo-nos em referenciais que discutem a infância, a educação infantil e a matemática 
numa perspectiva histórica, social e cultural. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem a entrevista 
narrativa como principal fonte de dados. A pesquisa teve como lócus 4 escolas públicas do município 
de Várzea Grande-MT, sendo cada uma delas representadas por 1 professor da pré-escola e 1 pro-
fessor do 1º ano do Ensino Fundamental. Sobre a fase de transição entre as etapas da EI para o EF, 
as narrativas de nossas colaboradoras revelam a ausência de um documento próprio do município, 
como também orientações teórico-metodológicas que norteiem o trabalho a ser desenvolvido nesse 
período da vida escolar da criança. No contexto de nossa pesquisa, verificamos nos encaminhamen-
tos pedagógicos, ausência de articulação das ações entre os profissionais que atuam nas duas primei-
ras etapas da Educação Básica. Consideramos que esta situação, fragiliza a garantia da continuidade 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.

Palavras-Chave: Educação Infantil. 1º ano do Ensino Fundamental. Transição. 

ABSTRACT
This research has as objective analyze what the teacher narratives manifest about the transition of  
children from pre-school to the first year of  elementary school. For the production of  data and 
analysis, we are based on referential that discuss childhood, childhood education and mathematics in 
a historical, social and cultural perspective. This is a qualitative research that has the narrative inter-
view has the main source of  data. The research had as locus 4 public schools in the municipality of  
Várzea Grande-MT, being every one of  them represented by 1 preschool teacher and 1 teacher of  
the 1st year of  Elementary School. About the phases of  transition between the steps of  EL to EF, 
the narratives of  our collaborators reveal the absence of  a document of  the own municipality, as well 
as theoretical and methodological orientations that guide the work to be developed on this period 
of  the child’s school life. In the context of  our research, we verified in the educational referrals, ab-
sence of  articulation of  the actions between the professionals who act in the first two stage of  Basic 
Education.

Keywords: Childhood Education. 1st year of  elementary school. Transition. 
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INTRODUÇÃO

O olhar criterioso em relação a criança em seu processo de escolarização, tem seu nascedouro no 
contexto profissional da pesquisadora, que a medida que atua em diferente funções na Educação 

Infantil (professora, brinquedista, orientadora de estudo – na formação inicial de professores, Técnica na 
Secretaria Municipal de Educação), e no Ensino Fundamental (professora alfabetizadora, orientadora de 
estudo na formação continuada de professores). Estas vivencias nos possibilitaram a escuta dos anseios por 
parte dos colegas de profissão, assim como o acompanhamento de práticas que por vezes desconsideravam 
a infância, as potencialidades e particularidades da criança, e que ainda priorizavam determinadas áreas do 
conhecimento e componentes curriculares, em detrimento de outros. Diante disso, vislumbramos na pesquisa 
a possibilidade de compreender e aprofundar os estudos sobre alguns dos entraves do processo educativo. 

O recorte apresentado neste artigo, decorre de uma pesquisa, cujo objetivo foi analisar as narrativas 
de professoras, coordenadoras escolares e coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação de Várzea 
Grande – SME -  acerca do trabalho desenvolvido com a Matemática no processo de transição da pré-escola 
para o 1º ano do Ensino Fundamental (EF). A questão norteadora que conduziu a nossa pesquisa se constituiu 
na seguinte indagação: O que manifestam as narrativas de professores, coordenadores escolares e coordenadores da SME 
sobre o trabalho desenvolvido com a Matemática no processo de transição da pré-escola para o 1º ano do Ensino Fundamental? 
Esclarecemos que neste artigo objetivamos apresentar apenas as análises das narrativas referentes a transição 
da criança da EI para o EF. 

A organização deste estudo, inicialmente expõe o referencial teórico que discorre sobre o processo de 
transição da pré-escola para o 1º ano do EF, a partir da legislação que institui a obrigatoriedade da matricula 
da criança de 6 anos no 1º do EF, seguida da apresentação de pesquisas que abordam a temática. 

Em um segundo momento, descrevemos o percurso metodológico da pesquisa, a justificativa do uso 
da entrevista narrativa e a organização dos dados que serão apresentados. Em seguida, analisamos os dados 
produzidos a partir das narrativas de nossas colaboradoras iniciando com os dizeres das professoras da pré-
escola e finalizando com as coordenadoras da EI e do EF representando a Secretaria Municipal de Educação 
de Várzea Grande/MT. E por fim, tecemos as nossas considerações finais.   

O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PRÉ-ESCOLA PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: DIS-
CUSSÕES A PARTIR DAS BASES LEGAIS

Consideramos que a política educacional que insere a criança de seis anos no EF, de fato amplia o 
atendimento de um percentual maior da população brasileira a ser escolarizada, no entanto, para além de uma 
prerrogativa de acesso de cunho quantitativo, veremos a seguir, alguns estudos que indicam a necessidade de 
se avançar no sentido da efetivação das políticas educacionais.

A este respeito, Barbosa e Delgado (2012, p. 118) reafirmam que a escolarização obrigatória ao longo 
do tempo vem sendo constantemente ampliada com “mais escolas, mais vagas, mais tempo nas escolas, 
mais professores, mais cedo em idade para os ingressantes”, contudo, mesmo com a expansão quantitativa, 
os reflexos e resultados qualitativos merecem atenção por parte de todos os envolvidos com as políticas 
educacionais, sejam elas de instâncias Federal, Estadual ou Municipal. 

No cenário da política educacional brasileira, atualmente, temos na legislação da Educação Básica, a 
Lei Federal 11.114⁄2005, que institui a obrigatoriedade escolar para as crianças de 6 anos, e a Lei 11.274⁄2006, 
que amplia o Ensino Fundamental de oito para nove anos. Para garantir a efetivação da implementação do 
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ensino de nove anos nos Estados e Municípios, o governo Federal delimitou o ano de 2010, como sendo o 
último prazo para adequação de todas as unidades escolares, públicas ou privadas. Neste sentido, o processo 
de inserção da criança de 6 anos e a ampliação do EF para 9 anos tiveram um período de cinco anos para 
que fossem realizadas as devidas estruturações e adaptações, ou seja, as mudanças deveriam ser realizadas de 
modo gradativo no interior dos Estados e Municípios.

Consideramos importante destacar que esta mudança no município de Várzea Grande (lócus de nossa 
pesquisa), a inserção da criança de 6 anos no EF, foi prevista no Plano Municipal de Educação (PME), com 
vigência de 2004 – 20131. No entanto, ela foi realizada de modo aligeirado já no início do segundo semestre 
de 2005, sem nenhuma discussão com as escolas e as famílias. Consta no PME que até o ano de 2004 a EI, 
primeira etapa da Educação Básica, atendia a criança de zero a três anos em creches e de quatro a seis anos 
em pré-escolas. 

É valido ressaltar que nas escolas municipais de Várzea Grande, a criança de 6 anos era atendida 
pela denominada classe de alfabetização, antigo C.A., com isso, o ingresso ao EF ocorria obrigatoriamente 
aos sete anos. Nas classes de alfabetização, as propostas de ensino por vezes se apoiavam em modelos de 
atividades alheias à participação, ao envolvimento e à criatividade da criança. Parece-nos que este formato 
de ensino ainda perdura nas salas de aula nos dias de hoje, como vem alertando os estudos e pesquisas no 
decorrer deste capítulo.

Assim, com a ampliação do EF para nove anos, percebemos algumas implicações no modo como a 
criança vem sendo concebida tanto na EI quanto nos anos iniciais do EF no contexto educativo. Por isso, 
consideramos relevante explicitar que a criança, em nossa pesquisa, é compreendida como sujeito social 
pertencente a um determinado contexto histórico e cultural.

Ao reconhecermos a criança como sujeito histórico e social no decurso de sua escolarização, 
estabelecemos uma relação de respeito e valorização a seus desejos, ideias, opiniões, capacidade de decidir e 
de criar, que são manifestados desde cedo nos seus movimentos, nas suas expressões, no seu olhar, na sua 
fala. 

Entretanto, para que a criança seja entendida deste modo no universo escolar, Kramer (2006) ressalva 
que:

[...] é preciso garantir que as crianças sejam atendidas nas suas necessidades (a de aprender e 
a de brincar), que o trabalho seja planejado e acompanhado por adultos na educação infantil 
e também no ensino fundamental, e que saibamos ver, entender e dialogar com as crianças 
como crianças e não apenas como estudantes (KRAMER, 2006, p.20)

A afirmativa de Kramer (2006) torna-se relevante, na medida em que ao inserir a criança de 6 anos 
no EF, dentre outras questões, exige o reconhecimento de sua infância, visto que na EI ou nos anos iniciais 
a criança precisa ser entendida como tal.

Neste sentido, temos estudos favoráveis à ampliação do EF, como o de Saveli (2008), que considera essa 
mudança como uma política de inclusão social, em que o Estado assume a garantia de acesso à escolaridade 
obrigatória e gratuita a todas as crianças na faixa etária de seis anos. A autora defende que a obrigatoriedade 
do ensino à criança de seis anos, garante a legitimidade do direito à cidadania, ampliando o acesso deste 
grupo etário nas unidades de ensino.

Kramer (2006) também se posiciona de modo favorável, considerando a ampliação como uma 
oportunidade de incluir a criança de 6 anos no EF, tecendo que a alteração da legislação é uma importante 



156 157

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

conquista para a população infantil e suas famílias. Contudo, a autora ressalta que essa inserção deve ser 
planejada de maneira a propiciar o movimento de reflexão na escola, uma vez que a EI e o EF são instâncias 
indissociáveis do processo de democratização da educação brasileira e destaca a importância da articulação 
entre estas etapas da Educação Básica, ou seja, entre a EI e o EF, sobretudo, quando tratam das especificidades 
da infância e do trabalho pedagógico.    

Ronsoni e Sarture (2009), ao retomarem os antecedentes históricos e legais da educação, percebem 
a lei de ampliação do EF de 9 anos como sendo um avanço para o processo de escolarização da criança, 
principalmente, ao recordar que o acesso da criança pequena era preterido no sistema educacional. No 
entanto, os autores ressaltam que o ingresso da criança mais cedo na escola, não deve ser entendido como 
uma solução mágica para as problemáticas educacionais.

Em uma perspectiva mais crítica que pondera algumas implicações dessa ampliação para a EI, Gorni 
(2007) analisa que a inclusão da criança com 6 anos ao EF ocorreu de maneira precoce, ampla e generalizada, 
não garantindo as condições de preparação das escolas e dos professores. A autora ressalta que a alteração 
acentuou a ênfase na antecipação da alfabetização na EI, suprimindo o trabalho relevante antes realizado no 
âmbito desta etapa de ensino. 

É possível dizer que as críticas de Gorni são complementadas pelas afirmações apresentadas por 
Campos (2007), quando avalia a alteração da legislação como sendo um ingresso precoce da criança no EF. 
Para a autora, a alteração da legislação pouco tem considerado as experiências educativas da EI, nivelando a 
criança num mesmo formato de ensino e aprendizagem do EF, em que o direito ao brincar é limitado e seus 
responsáveis se valem de uma proposta de aprendizagem imposta e não construída com o grupo de criança 
que atuam. Nesta perspectiva, a autora sinaliza que as relações entre a EI e EF desconsideram o processo 
escolar contínuo no percurso escolar da criança. 

Numa discussão mais cautelosa e na tentativa de amenizar o entrave apresentado por Campos (2007), 
no parágrafo anterior, Barbosa e Delgado (2012) argumentam que a mudança da legislação sugere para a 
Educação Básica um currículo voltado para a continuidade entre os níveis de ensino EI e EF. Por este ponto 
de vista, a ênfase seria dada no aprofundamento das aprendizagens, desmistificando algumas interpretações 
equivocadas, que percebem a alteração da legislação enquanto possibilidade de antecipação de processos de 
ensino, ou ainda, pela isenção da responsabilidade das escolas em efetivar as aprendizagens necessárias em 
cada momento do percurso escolar da criança.

Para isso, Silva (2007) considera ser indispensável a adequação de todo o sistema de ensino ao ofertar 
obrigatoriamente mais um ano escolar, tendo em vista que “[...] o lado mais promissor da mudança é a 
possibilidade que os sistemas de ensino e as escolas têm de repensar suas concepções de infância para além de 
uma visão organizacional e cronológica” (SILVA, 2007, p.31). Concordamos com a visão do autor, uma vez 
que é nítida a necessidade de uma educação escolar comprometida com a infância, imbuída de significados, 
em que as práticas da EI e dos anos iniciais do EF sejam significativas para as crianças.

Em decorrência da ampliação do EF, temos percebido que é urgente a necessidade de se articular as 
etapas de EI e o EF, e está indicada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB/2013), 
sobretudo, quando orienta o processo de transição entre as etapas. Neste sentido, o documento busca garantir 
um ensino contínuo no percurso escolar da criança, eximindo a EI da obrigatoriedade de antecipar conteúdos 
que seriam de responsabilidades do EF.
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Para que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra de maneira articulada e contínua, o documento 
sugere possibilidades de acompanhamento sobre os processos vivenciados pela criança na EI, estabelecendo 
estratégias aos diferentes momentos de transição por ela vivido. Dentre as estratégias, identificamos a previsão 
de articulação entre os professores da EI e do EF, prescrevendo ser preciso:

[...] prever formas de articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental (encontros, visitas, reuniões) e providenciar instrumentos de registro – portfólios 
de turmas, relatórios de avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência e das 
realizações alcançadas pelas crianças – que permitam aos docentes do Ensino Fundamen-
tal conhecer os processos de aprendizagem vivenciados na Educação Infantil[...] (DCNEB, 
2013, p.96)

Observamos que nas DCNEB (2013), existe a orientação no sentido de que, no momento em que 
a criança deixa a pré-escola para ingressar no EF, se faz necessário unir esforços e articular estratégias 
pedagógicas entre ambas as etapas, para que o foco seja a busca por um processo de aprendizagem contínua, 
de modo que sejam supridas as necessidades da criança no período da infância, aproveitando melhor o tempo 
e o espaço destinados a sua escolarização, sobretudo, com propostas pedagógicas consistentes e adequadas 
a esse grupo etário.

Concordamos com Campos (2009), no sentido de que a discussão em relação à ampliação do EF 
não se faz em torno da idade de ingresso da criança a esta etapa escolar, mas sim, no modo como ela está 
sendo concebida no âmbito educacional, visto que a autora analisa que, esteja a criança com cinco, seis, 
ou sete anos, ela continua sendo a mesma criança, independente da etapa escolar que frequenta. Deste 
modo, Campos (2009, p. 02) nos alerta sobre os cuidados necessários na fase transicional da EI para o 
EF, especialmente, quando se pensa em conteúdos e métodos de ensino que precisam ser ajustados as 
características e potencialidades da criança. Neste sentido, a autora destaca que “quanto mais harmoniosa for 
essa passagem, mais condições a criança terá de manter seu interesse em aprender”.

De modo geral, vimos que a legislação ao ampliar e obrigar o ingresso da criança de 6 anos no EF, 
promove uma vultosa discussão que visa chamar a atenção de autoridades, professores e sociedade como 
um todo, no sentido de se garantir e assegurar de fato as adequações necessárias, no que se refere à estrutura 
física, aos mobiliários, equipando as escolas com materiais que estejam de acordo com a faixa etária de 
atendimento.

O QUE DIZEM OS ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O PROCESSO DE TRANSIÇÃO NA INFÂNCIA: DA 
PRÉ-ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Os dados que serão apresentados neste item advêm de dissertações e teses que discutem a transição 
da Educação Infantil (EI) para o Ensino Fundamental (EF), no período de 2006 a 2013, em específico, 
aquelas que estabelecem relação com a Matemática. Estabelecemos o recorte temporal a partir do ano de 
2006, devido à promulgação da Lei nº 11.274/2006, que amplia a duração o Ensino Fundamental para nove 
anos, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. No levantamento realizado no Banco de 
Teses e Dissertações da CAPES e as bibliotecas digitais de programas de pós-graduação encontramos até o 
momento 17 pesquisas, sendo 12 dissertações e 05 teses.

Os achados representam uma importante contribuição para o campo da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, mesmo que articulado em diferentes temáticas, porém preocupando-se com a transição e 
articulação entre as duas primeiras etapas da Educação Básica.
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Nas pesquisas de Santos (2006), Silva (2009) e Masciole (2012) , que enquanto tema , discutiram as 
Políticas Públicas, destacaram que os documentos revelam que a transição das crianças da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental, é marcada por um novo papel social, o de aluno e que nessa passagem, algumas 
ações dos profissionais precisam ser diferenciadas, a fim de superar os desafios desta etapa, uma vez que a 
realidade encontrada nas escolas ainda não é compatível ao que a legislação e a literatura apontam sobre o 
desenvolvimento infantil, seus direitos e suas necessidades, tampouco às expectativas das crianças sobre a 
escola e o processo de escolarização.

Para Teixeira (2008), Motta e Neves (2010), Aguillar (2011) e Chulek (2012), de modo geral as pesquisas 
identificaram que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental distanciam-se e articulam-se ao mesmo 
tempo. Distanciam-se por seus objetivos e normas registradas nos documentos oficiais, como também pelas 
concepções e práticas que constituem a cultura dessas instituições. Articulam-se por seus sujeitos, crianças, 
que subvertem a ordem institucional para vivenciar experiências que são próprias do universo infantil. 
Consideram que de modo geral, a prática pedagógica não parece ter uma dinâmica que valorize a dimensão 
dialógica das crianças, seu grau de interesse, conhecimento e atenção. A partir das conclusões os autores 
argumentam sobre a necessidade de uma maior inserção do brincar nas práticas pedagógicas da educação 
infantil e do ensino fundamental, eixo considerado fundamental para as crianças, dentro e fora das escolas.

Nas pesquisas encontradas como a de Abrão (2011), Marcondes, Dall Evedove e Corrêa (2012), que 
enfatizam discussões sobre o currículo, consideraram que  a transição entre os dois ambientes (Educação 
infantil e Ensino Fundamental) se dá pelas descontinuidades nos currículos, nos quais o tempo do brincar 
sofre certa diminuição, ou seja, o desaparecimento da ludicidade em detrimento da fruição no Ensino 
Fundamental, centrando as práticas docentes em atividades relacionadas à alfabetização em seus moldes 
tradicionais. Os estudos refletem que para um período complexo que é a passagem da Educação Infantil 
para os anos iniciais, deve-se ter um currículo que respeite o avanço cognitivo, bem como afetivo e social 
de constituição da infância pela criança. Dall Evedove (2012), de maneira mais específica ressalta em sua 
pesquisa que a temática de gênero nas políticas curriculares analisadas não fora minimamente mencionadas, 
confirmando uma invisibilidade e dificuldade em tratar dessa temática.

A relação Professor-Aluno no processo de transição da EI para o EF, Martinati (2012) e Felicio-Garcia 
(2012), de modo geral os autores concluem que há a necessidade de todos os professores independentes do 
ano em que atuem demonstrarem afetividade, compreensão e flexibilidade com seus alunos, no sentido de 
favorecer o processo de ensino-aprendizagem e o sucesso no cumprimento das funções da escola. Outra 
questão que anunciam como fator que implica na relação professor-aluno, está na necessidade de adaptação 
do meio físico da escola, a fim de receber melhor as crianças de seis anos no EF, propiciando um ambiente 
acolhedor, em que a criança e o professor sintam-se seguros. Estas ações os autores consideram como meio 
que possivelmente minimizariam as diferenças no processo de transição entre as duas primeiras etapas da 
Educação Básica.

Então, é possível observar que nos resultados apresentados pelos eixos temáticos, as discussões se 
ampliam e se complementam na medida em que os autores, mesmo assumindo diferentes vertentes, apresentam 
em suas reflexões, a preocupação com o processo de transição, no sentido que este ocorra harmoniosamente, 
em que se compreenda e respeite as especificidades das duas primeiras etapas da Educação Básica.

O PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo exploratório. 
O contexto da investigação constitui-se na rede pública de educação do município de Várzea Grande que 
atendem tanto a pré-escola quanto o 1º ano EF. O cenário da pesquisa foi composto por profissionais que 
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de livre consentimento aceitaram a colaborar com essa pesquisa. Com isso, temos enquanto colaboradores 
quatro (04) professoras da pré-escola; quatro (04) professoras do 1º ano do Ensino Fundamental; cinco (05) 
coordenadores das escolas participantes; duas (02) coordenadores da Secretaria Municipal de Educação, 
sendo a coordenadora responsável pela Educação Infantil e a coordenadora (a) do Ensino Fundamental, 
totalizando quinze profissionais colaboradores.

 Reiteramos que as pessoas, que colaboraram com o desenvolvimento de nossa pesquisa, são 
profissionais efetivos na rede municipal de ensino de Várzea Grande e todas do sexo feminino. De modo 
a assegurar o anonimato de nossas colaboradoras e de suas narrativas, conforme acordado, optamos por 
identificá-las da seguinte maneira: Coordenadora Pedagógica do Educação Infantil da SME: CPEI⁄SME; 
Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental da SME: CPEF⁄SME; Supervisora Escolar do Ensino 
Fundamental: SEF-Pedrinho; Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil: CPEI-Pedrinho; Coordenadora 
Pedagógica da Escolas:  CPE-Narizinho; CPE-Emília e CPE-D. Benta; Professoras da Educação Infantil: 
PEI- Narizinho; PEI- Emília; PEI- D. Benta; PEI-Pedrinho; Professoras do Ensino Fundamental: PEF-
Narizinho; PEF-Emília; PEF- D. Benta; PEF-Pedrinho.

Com intuito de compreender o processo de transição da EI para o EF, realizamos as entrevistas 
narrativas que foram analisadas em dois eixos de análise quais sejam: 1- Da educação infantil para o ensino 
fundamental: narrativas de professoras e coordenadoras e 2- A matemática nas narrativas de professoras e coordenadoras 
da pré-escola e do 1º ano do Ensino Fundamental. No entanto, iremos apresentar as narrativas de nossas 15 
colaboradoras que tratam especificamente sobre o processo de transição, discussão do primeiro eixo.

As narrativas foram produzidas no contexto de uma entrevista narrativa, que segundo Gaskell (2004, 
p.65), “é uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vistas 
sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista”. E nesse sentido, tanto o entrevistado quanto 
o entrevistador estão, de maneira diferentes, envolvidos na produção de conhecimento.

As entrevistas aconteceram individualmente nas escolas de atuação de nossas colaboradoras, com 
horários previamente agendados. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para a produção destes dados, solicitamos às nossas colaboradoras que nos falassem a respeito do 
ingresso da criança de 6 anos no EF e como tem ocorrido na unidade escolar o processo de transição da EI 
para o EF.  

Para situar melhor o leitor, informamos que organizamos a apresentação das falas dos sujeitos, 
no transcorrer das nossas análises, da seguinte maneira: primeiramente, estão as falas das protagonistas, 
professoras da EI, seguidas pelas do EF, depois das coordenadoras escolares e, por fim, das coordenadoras 
da SME.

DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: NARRATIVAS DE PROFESSORAS E 
COORDENADORAS

Os dados deste eixo no trabalho completo estão organizados três subeixos, intitulados de: A inserção 
da criança de 6 anos no Ensino Fundamental de 9 anos- considerações das colaboradoras; O Ensino Fundamental de 9 anos 
e seus efeitos na Educação pré-escolar e, por último, As narrativas sobre a transição da criança da pré-escola para o 1º ano 
do Ensino Fundamental. No entanto neste artigo, apresentaremos apenas o ultimo subeixos.
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Para ilustrar, iniciamos com a narrativa das professoras da EI, vejamos: PEI-Narizinho, nos diz “[...] 
eu tenho certeza que isso que estamos fazendo já ajuda para o primeiro ano, porque hoje as crianças da educação infantil estão 
chegando mais preparadas para o primeiro ano”. A PEI- Emília acredita que a transição é um processo que “[...] 
acontece naturalmente, eles já até sabem, ah! ano que vem eu vou pra aquela sala que tem só uma professora”. Seguindo a 
mesma perspectiva de entendimento, a PEI-Pedrinho nos diz que: [...] queremos entregar os alunos silábico com 
valor sonoro, então eu acho que tem nesse sentido da criança chegar no 1º ano já pré-alfabetizada. Eu acredito que é por ai, 
que esse deve ser o pensamento, que não ocorra esse impacto muito grande. No entanto, a PEI- D. Benta percebe que a 
transição para criança da EI é [...] um choque de realidade, a criança sai de um ambiente onde quase todos os dias tem 
recreação, um dia tem a massinha, outro dia nós vamos brincar [...]daí ele entra numa realidade muito seca, muito dura[...]. 

Inferimos, que a PEI-Narizinho compreende que as ações desenvolvidas em sua sala de aula já 
estariam contemplando o processo de transição da criança para o EF. No entanto, Neves et al (2011) ressalva 
que a fase de transição é um momento que exige muito cuidado, pois se trata de uma mudança na vida escolar 
da criança que se depara com situações diversas, podendo interferir positivamente ou negativamente em seu 
percurso escolar. Nas narrativas das professoras PEI- Emília e D. Benta são apresentadas sob diferentes 
olhares, já que a PEI- Emília nos faz entender que a criança é quem precisa se adequar à nova organização 
escolar. Esta ideia contraria ao que Silva (2007) constata em sua pesquisa, quando diz ser imprescindível 
que todo o sistema de ensino se adeque, sobretudo no âmbito pedagógico, para que tenha condições de 
ofertar mais um ano escolar. E na fala da PEI- D. Benta, observamos ser nítida a falta de articulação entre 
a pré-escola e o 1º ano, uma carência verbalizada pela própria professora. A PEI-Pedrinho, acredita que a 
articulação entre a EI e o EF ocorre pelo simples fato de entregar a criança pronta para ingressar na próxima 
etapa e, assim, estaria articulando o processo de transição da criança da pré-escola para o 1º ano do EF.

Corroboramos com Albuquerque e Protásio (2005), ao afirmarem que no processo de transição é 
preciso ter cuidado com a infância, nesse sentido, as vivencias da EI precisam ser incorporadas nas ações 
educativas do 1º ano, de modo a tornar-se ponto de partida para ampliação do conhecimento infantil. Assim, 
nos é evidenciado que o desenvolvimento infantil, proposto por meio da exploração e descoberta, norteados 
pelos eixos da interação e brincadeira, como bem recomenda as DCNEB⁄2013, parecem ser desconsideradas 
pela professora

Vejamos as narrativas das Professoras do EF.  A PEF- Pedrinho fala que: “Existe sim, porque lá no início 
do ano a gente tem a semana pedagógica, na qual recebemos as orientações de como a criança está vindo da turma anterior, se ela 
tem alguma dificuldade, se é de outra escola, essas coisas”. PEF D. Benta relata que “[...]nós não temos esse entrosamento, 
por exemplo, acho que no começo do ano o professor da educação infantil precisa chegar e falar com o professor do 1º ano quais 
alunos tem tais dificuldades. Porque estamos sempre começando tudo de novo”. PEF- Narizinho, apresenta-se como 
articulação no processo de transição é o fato de que: “no começo nós trabalhamos muito o lúdico [...]conquistando a 
criança e apresentando esse espaço do primeiro ano para depois vir introduzindo os conceitos mais para frente, mas no começo 
é mais o lúdico.  PEF- Emília:  As crianças de 4 a 5 anos elas trabalham por ambiência, e quando ela vai para o primeiro 
ano, até as carteiras são diferenciadas daquelas que eles conviveram na sala de 5 anos, então há uma transição brusca [...].

 O processo de transição relatado pela PEF- Pedrinho, parece ser promovido pela escola, num momento 
inicial em que são repassadas informações gerais de como essa criança era na EI. Ao nosso ver, essa ação 
abrange apenas situações pontuais de comportamento e ‘dificuldade de aprendizagem’, desconsiderando a 
necessidade de conhecer as experiências vivenciadas pela criança na etapa pré-escolar.

No relato da PEF D. Benta, o trabalho no 1º ano parece iniciar no marco zero, desconsiderando as 
vivencias e as aprendizagens do ano anterior, levando a criança a se deparar com diferentes situações. Nesse 
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caso, esta seria uma situação de ruptura e descontinuidade, confirmando assim, os estudos de Neves et al 
(2011).

Na narrativa da PEF- Narizinho, o lúdico proposto para o 1º ano parece ser um subterfúgio para 
ambientar a criança ao novo espaço.  Kramer (2007) diz que EI e EF são indissociáveis, porque ambas as 
etapas envolvem conhecimentos, afeto, saberes, valores, cuidados, atenção, seriedade e risos. Do nosso ponto 
de vista, estes aspectos não deveriam ser considerados apenas no período de adaptação da criança no EF, mas 
poderiam ser incorporadas nas propostas metodológicas para todo ano letivo.  

A especificidade na organização escolar da Escola Emília, que atende somente a faixa etária de 4 a 6 
anos, parece desencadear situações que interrompam bruscamente o percurso escolar da criança, que deixa a 
pré-escola e ingressa no 1º ano do EF, conforme explicitado pela professora. Entendemos que talvez fosse 
o caso dessa escola atentar-se às recomendações apontadas pela pesquisa de Marcondes (2012), que chama a 
atenção para a necessidade de se pensar nas adaptações do currículo, do tempo, dos espaços, no modo como 
os materiais são dispostos, para que o ambiente estimule a autonomia e que seja acolhedor para a criança. 
Acreditamos ser estes, aspectos relevantes, merecedores de discussão e estudo, sobretudo no interior das 
escolas participantes desta pesquisa.

Ainda no percurso de conhecer como nossas colaboradoras percebem o processo de transição, 
passamos a dar a voz as Coordenadoras Pedagógicas das Escolas. A CPE- Escola Narizinho diz que há uma 
preocupação com o percurso escolar da criança e relata:[...] é uma preocupação a transição, porque temos 
muito medo dessa criança chegar no primeiro ano e travar, pedimos para as professoras da educação infantil 
irem com calma para, quando ela chegar no primeiro ano, ser igual uma florzinha que vai florescendo aos 
poucos. A CPEI-Escola Pedrinho nos esclarece que: “Quando as crianças entram no primeiro ano é tudo novo, já 
tem a diferença das mesinhas, que tem criança com dificuldade em se adaptar numa mesa sozinha, porque ele trabalhava numa 
mesinha de quatro no coletivo com o colega, então, o professor tem que ter paciência. A CPE- Escola Emília aponta: “Eu 
acredito que a gente até esteja fazendo um trabalho voltado a isso, porque quando chega no final do terceiro bimestre, início 
do quarto bimestre, a professora do letramento já começa a dar responsabilidade para aluno, para o aluno levar o caderninho, 
fazer uma tarefinha”. Na escola D. Benta fica explícito na fala da PEF, que “[...]nós não temos esse entrosamento, 
por exemplo, acho que no começo do ano o professor da educação infantil precisa chegar e falar com o professor do 1º ano quais 
alunos tem tais dificuldades. Porque estamos sempre começando tudo de novo”.

Percebemos na fala da CPEI-Pedrinho que a criança apresenta um estranhamento ao ingressar no 1º 
ano, sobretudo em relação ao espaço, tempo e mobiliários da criança, implicando na necessidade da criança 
em se adaptar a este novo modelo escolar. Na pesquisa de Abrão (2011), a criança ao ingressar no 1º ano, 
depara-se com o espaço e tempo demarcados por imposições, situações mais individuais do que coletivas, e, 
ainda, depara com o condicionamento dos corpos, da imaginação e da brincadeira. 

Neste sentido, Gorni (2007), adverte que a ampliação do EF não preparou a escola e muito menos os 
professores para receberem essa nova clientela no espaço do EF. Talvez esses aspectos justifiquem a falta de 
entendimento e encaminhamentos a respeito do processo de transição da criança. Visto que, a adaptação da 
criança no final da etapa da EI aos moldes do EF parece ser uma estratégia adotada para garantir a transição 
da criança, parece ser uma concepção equivocada de alguns profissionais entrevistados. 

No âmbito da SME, procuramos saber das coordenadoras das etapas da EI e do EF se há algum 
documento que oriente ou que formalize os encaminhamentos da mantenedora junto às escolas para o 
processo de transição da criança da EI para o EF. Apenas nos disseram que não, ainda não há nada formalizado. 
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No entanto, a CPEI-SME nos diz que no seu ponto de vista “é preciso haver diálogo entre os professores 
da pré-escola e do 1ºano” e a CPEF-SME, acredita que “as coordenações das escolas fazem esse acompanhamento da 
criança da educação infantil e do 1º ano, orientando o professor no planejamento”. No entanto, a SME até o momento 
de nossa entrevista, não tinha nenhum encaminhamento formalizado junto as escolas em relação a transição 
da EI para o EF. Consideramos que o estudo das DCNEB⁄2013, que orientam o processo de transição entre 
todas as etapas da Educação Básica, poderia minimizar as lacunas e fragilidades sofridas pela criança quando 
deixa a EI e ingressa no EF. 

Analisando de modo geral as narrativas sobre a transição, reiteradamente podemos dizer que as escolas 
participantes, representadas pelas colaboradoras de cada etapa e suas respectivas coordenações, não possuem 
orientações especificas, apresentando entendimento equivocado, de que talvez o processo de transição da EI 
para o EF ocorra naturalmente, ou seja, a criança é quem precisa se adequar ao novo modelo escolar. Mesmo 
as colaboradoras dizendo que procuram desenvolver as atividades por meio estratégias lúdicas no 1º ano, 
constatamos que estas, por sua vez, são apenas para adaptar a criança no início do ano letivo ao EF. 

 Nas narrativas de nossas colaboradoras, foi possível identificar situações de rupturas, entraves e 
descontinuidade no percurso escolar da criança, fazendo-nos entender que a transição, tanto para as escolas 
participantes quanto para SME, ainda não havia sido pauta de estudo, discussões e, até mesmo, de preocupação, 
no sentido de se pensar nas implicações desfavoráveis ao percurso escolar da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao retomarmos o percurso desta investigação, partimos da problematização que se traduz no seguinte 
questionamento: O que manifestam as narrativas de professores, coordenadores escolares e coordenadores da SME sobre o 
trabalho desenvolvido com a Matemática no processo de transição da pré-escola para o 1º ano do Ensino Fundamental? No 
entanto, como esclarecemos inicialmente tratamos neste artigo somente das narrativas produzidas em relação 
a compreensão e ações referentes a transição da criança da EI para o EF. Colaboraram com nossa pesquisa 
professoras da rede municipal de ensino de Várzea Grande que desempenhavam diferentes funções, como: 
coordenadora pedagógica na escola, coordenadora da etapa da EI na SME, coordenadora do EF da SME e, 
ainda, professoras da pré-escola (turma de 5 anos) e professoras do EF (turma de 1º ano).

O processo de transição explicitado nas narrativas das colaboradoras, para nossa surpresa, essa 
discussão parecia ser ausente do contexto de nossas colaboradoras, pois sinalizaram, no nosso entender, 
rupturas severas no tocante do viver a infância. Pelas narrativas das nossas colaboradoras, pudemos perceber, 
primeiramente, a evidência de que a transição nunca foi uma proposta de estudo, de busca por estratégias e 
discussões no ambiente escolar de suas atuações. Em um segundo momento, observamos que na concepção 
de algumas professoras e, até das coordenadoras pedagógicas da escola, o momento do planejamento, no qual 
cada etapa escolar se reúne apenas com seus pares, já deve ser considerado como uma articulação pedagógica.

Diante das narrativas das colaboradoras das escolas e da SME, sentimos falta, primeiramente, de uma 
discussão interna sobre o ingresso da criança com 6 anos no EF, sobretudo, porque essa criança finaliza a 
etapa da EI acostumada a uma organização pedagógica (rotina) diferenciada ao que se propõe no EF desde 
o 1º ano. 

Os dados das narrativas nos revelam também a ausência de trabalho que amplie o vocabulário, a 
oralidade da criança e, ainda, que potencialize o imaginário infantil.  Entendemos que estas ações precisam 
estar imbuídas de intencionalidades, e que o processo de transição não pode ser tratado como algo naturalizado 
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no interior da escola, mas precisa sim, fazer parte de estudos, discussões, socializações, trocas de experiência 
para que o percurso escolar da criança ocorra de maneira articulada e contínua.

Nós compreendemos que para articular o processo de transição da criança, nos momentos de 
planejamentos, professores da pré-escola e do 1º ciclo (1º, 2º e 3º anos) deveriam se reunir para estudar, 
discutir proposições de continuidade do processo educativo da criança, tendo em vista que a criança, ao 
entrar na pré-escola com 4 anos, ao menos a maioria delas, prosseguem o seu percurso escolar na mesma 
unidade de ensino. 

NOTAS
1Tendo em vista que a produção dos dados ocorreu de fevereiro a maio de 2015, e o Plano Municipal de Educação 
encontrava-se em processo de reelaboração, utilizamos o PME 2004-2013 como fonte de dados.
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RESUMO
Este texto tece algumas reflexões acerca dos livros de leitura que foram produzidos, utilizados e 
estiveram em circulação no estado de Mato Grosso. Tem como objetivo contribuir para a com-
preensão da história da educação e dos livros didáticos por meio do tratamento dispensado a este 
objeto nos jornais mato-grossenses veiculados nas décadas iniciais do século XX. Um conjunto 
de fontes documentais foi utilizado como material de consulta, dos quais destacamos: jornais, 
relatórios e regulamentos, localizados nos acervos de Cuiabá e na Biblioteca Nacional Digital. A 
análise privilegia dois livros de leitura que foram disseminados pela imprensa periódica da época: 
Coração, de Edmundo De Amicis, e O Município de Cuiabá, de Amélia Arruda Alves, enquanto 
materiais didáticos utilizados e em circulação no período delimitado. Para esta análise buscou en-
focar o conjunto de aspectos constitutivos do sentido dos documentos, a saber: aspectos temáti-
co-conteudísticos e estruturais formais; características da autoria e dos leitores a quem se destina; 
do momento histórico em que foi produzido e necessidades e finalidades às quais responde. Por 
meio da imprensa jornalística foi possível ampliar as fontes e perceber as representações geradas 
acerca dos usos, circulação e debates provocados no tocante a esta temática.

Palavras-Chave: Livro de leitura. Jornais mato-grossenses. História da Educação.

ABSTRACT
This text contains some reflections about the reading books that were produced, used and circu-
lated in the state of  Mato Grosso. It aims to contribute to the understanding of  the history of  ed-
ucation and textbooks through the treatment dispensed of  this object in the newspapers of  Mato 
Grosso published in the early decades of  the twentieth century. A set of  documentary sources was 
used as reference material, of  which we highlight: newspapers, reports and regulations, located 
in the collections of  Cuiabá and the National Digital Library. The analysis privileges two reading 
books that were disseminated by the periodical press of  the time: Heart, by Edmundo De Amicis, 
and The Municipality of  Cuiabá, by Amélia Arruda Alves, as didactic materials used and circulated 
in the delimited period. For this analysis, it sought to focus on the set of  constitutive aspects of  the 
meaning of  the documents, to know: thematic-content and formal structural aspects; characteris-
tics of  the authorship and the readers for whom it is intended; the historical moment in which it 
was produced and the needs and purposes to which it responds. Through the press, it was possible 
to expand the sources and perceive the generated representations about the uses, circulation and 
debates provoked in this subject.

Keywords: Reading book. Mato Grosso newspapers. History of  Education.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento dos processos de produção do livro impresso, houve uma 
multiplicação de manuscritos e de diferentes métodos de fabricação, mas é certo que seu uso se tornou cada 

vez mais comum em todos os cantos do mundo.

O livro é entendido aqui como produto de diversas materialidades, assim como tem preconizado 
historiadores como Roger Chartier (1999; 2002), com a história do livro e da leitura e, especialmente, do livro 
didático como Alain Chopin (2002; 2004).

No Brasil, nas décadas iniciais do século XX, os livros de leitura e as cartilhas foram utilizados como 
materiais de fundamental importância para a formação das crianças nas escolas primárias. Estas, muitas vezes, 
eram os locais onde a maioria das crianças tinham, pela primeira vez, o contato com este tipo de impresso, que 
auxiliavam o professor no ensino da leitura e da escrita e os alunos no processo de formação.

A utilização de livros escolares no Brasil intensifica-se desde meados do século XIX, coincidindo 
com um discurso sobre a necessidade de escolarização de maiores contingentes da população e 
a progressiva institucionalização da escola como espaço cultural privilegiado de escolarização e 
socialização da infância. (AMÂNCIO; CARDOSO, 2006, p. 1)

Além das proposições de aprendizado, muitos desses impressos traziam também alguns preceitos de 
caráter moralizante e comportamental, apresentando em alguns momentos, algumas das expectativas sociais que 
eram esperadas das crianças, dos professores e da escola. Esses livros possuíam funções específicas, na maioria 
das vezes externadas no prefácio de alguns destes impressos que foram produzidos durante o período abordado.

De acordo com Sá (2007, p. 59-60) a população mato-grossense entre os anos de 1872 a 1920, era 
essencialmente jovem, se concentrando na faixa etária de 5 a 39 anos, sendo que nesta última década, a população 
infantil, em idade escolar, dos 7 aos 14 anos, representava boa parte dos habitantes. Em 1909 a instrução primária 
contava com 2.678 alunos matriculados pelas setenta escolas espalhadas pelo Estado, no entanto, 15 destas não 
funcionavam no citado ano por falta de professores (MENSAGEM, 1910).

Nos regulamentos da Instrução Pública Primária do século XIX, especialmente os dos anos de 1873 
(art. 23º), 1889 (art. 1º) e no de 1869 (art. 14º), a leitura e a escrita não recebiam nenhum tipo de tratamento 
específico, constituindo apenas uma disciplina incluída no programa escolar. Sendo assim, não havia preocupação 
em normatizar orientações aos professores em relação à metodologia a ser empregada no ensino de primeiras 
letras (AMÂNCIO, 2000).

Com a reorganização do ensino no Estado de Mato Grosso em 1910, via Regulamento da Instrução Pública 
Primária, fez-se a introdução de um método para o ensino da leitura, que, posteriormente, foi adotado oficialmente 
em outro regulamento, dezessete anos depois, em 1927, o método analítico1.

Conforme Amâncio (2000), a preocupação com uma metodologia do ensino de leitura e da escrita aparece 
materializada no Regulamento da Instrução Pública Primária de Mato Grosso em 1910. Incumbido de reorganizar o ensino 
de forma a torná-lo moderno, nos moldes republicanos, o professor Leowigildo Martins de Mello2 registrou, 
em 1911, no primeiro relatório das Escolas Normal e Modelo Anexa, a utilização, considerada inadequada, do 
método até então empregado para o ensino da leitura em Mato Grosso. Esse professor recriminava a decoração 
como método, que ora se expandia para o ensino de todas as matérias, e aproveitou para sugerir a utilização do 
método analítico, iniciando-se assim um direcionamento no ensino da leitura e da escrita. Isto, consequentemente, 
desencadeou discussões sobre os métodos existentes, definindo o que melhor se adaptaria ao cenário educacional 
mato-grossense.
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Em pesquisas realizadas por Amâncio (2000) verificou-se títulos de cartilhas e livros de leitura em circulação 
em Mato Grosso, o que possibilitou ampliar o campo dos estudos acerca da história do livro e da alfabetização no 
Brasil, especialmente neste Estado. Realizar essa tarefa pela ótica da imprensa periódica também contribui para 
ampliar esses dados e endossar esse campo.

LIVROS DE LEITURA E CARTILHAS NAS PÁGINAS DOS JORNAIS MATO-GROSSENSES

Pôs-se em marcha o pequeno batalhão, ao som da caixa tocada por um aluno. Fez-me lembrar 
esse pequeno, o tamborzinho sardo, do sentimental conto de Amicis. (JORNAL DE POCONÉ, 
n. 3, p. 3, 1912).

Ao realizar leituras no Jornal de Poconé um artigo em particular nos chama atenção, ao referir-se a um aluno, 
em marcha, que tocava um instrumento musical e compunha um “pequeno batalhão”. Descrição típica que nos 
conduziu para a cena dos desfiles cívicos, muito comum no período estudado. Tudo indica que o articulista descrevia 
de fato um desfile cívico, quando pela memória relembrou de aspectos de um tempo escolar, possivelmente feliz, 
que o marcou e o acompanhou, mais precisamente, de um objeto escolar que fez parte de sua infância –um livro 
de leitura. Dois indícios nos conduziram à esta afirmação – “tamborzinho sardo” e “conto de Amicis”.

Pistas que nos levaram ao livro de leitura “Coração: diário de um menino”, escrito por Edmundo De 
Amicis (figura 01), e à reflexão acerca das possibilidades dos usos e da circulação desse material didático no estado 
de Mato Grosso, nas décadas iniciais do século XX, e a seguinte indagação: Será que este livro de leitura foi 
utilizado nas diferentes modalidades escolares, circulou no estado de Mato Grosso ou foi apropriado por sujeitos 
envolvidos na (re) organização do ensino deste Estado?

Figura 01: Capa do Livro Coração, de Edmundo De Amicis, e de uma lição. 44ed. Livraria Francisco Alves, 1949.

Fonte: Acervo de Amidicis Tocantins, 3doado para a Biblioteca da UFMT.

O italiano Edmondo de Amicis (1846-1908) é autor da obra “Cuore”, que teve sua primeira tradução 
para a língua portuguesa em 1891, por João Ribeiro, publicado pela Livraria e Editores Francisco Alves. A obra é 
apresentada por Bastos (2004, p. 1-2) como “notável livro de educação moral e cívica – obra prima dos livros de 
leitura. Foi sistematicamente reeditada pela Francisco Alves até 1968, quando registra a 53ª edição e foi recomendado 
como livro de leitura para meninos de 9 a 13 anos, na Escola Brasileira, após a proclamação da República”.

A obra é apresentada em forma de diário que conta histórias do cotidiano durante um ano escolar de um 
menino chamado Henrique. Trata-se de um livro de formação, com ensinamentos de valores cívicos e morais, 
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dividido em meses escolares da Itália da época, com relatos sobre os colegas, professores, a família, passeios e 
festividades.

Apesar dos indícios acerca do livro De Amicis aparecerem desde 1912 nos jornais mato-grossenses, 
conforme enxerto citado acima, entradas deste material só aparecem na pasta de registro do Almoxarifado da 
Instrução Pública de Mato Grosso a partir de 1916. Nesta fonte é possível observarmos as aquisições realizadas pelo 
governo do Estado no tocante aos livros didáticos, bem como a entrada e saída destes materiais para as diferentes 
instituições de ensino. Durante as duas décadas iniciais do século XX localizamos neste documento referências 
à entradas e saídas do livro de leitura de Edmundo De Amicis, com registro da existência de 145 exemplares de 
“Corações” em 02 de agosto de 1916, de 22 em 28 de janeiro de 1925, e de 15 em 15 de fevereiro de 1927.4

QUADRO 01 – Livro Corações existentes no Almoxarifado da Diretoria Geral da Instrução Pública de MT, no período 
de 1916 a 1927

Quant. Material Autor Ano

145 “Corações” Edmundo Amicis 1916

22 “Corações” Edmundo de Amicis 1925

15 “Coração” E. Amicis 1927

Fonte: Livro de Registro de material didático existente no almoxarifado da Diretoria Geral da Instituição Pública, de 
1916 à 1927.

Os exemplares adquiridos em 1916 foram encaminhados para as diferentes instituições educativas do 
Estado no decorrer dos anos, sendo fornecidos para diferentes modalidades escolares como escolas isoladas, 
grupos escolares e secretaria da repartição pública, em diferentes cidades: Miranda, Cuiabá e Cáceres, como se 
pode observar no quadro a seguir.

QUADRO 02 – Material didático fornecido para as escolas no período de 1916 à 1927

Quant. Material Autor Ano Enviado para

05 “Livros Coração 
Amicis” Não mencionado 1916 Escola de “Miranda”

06 “Coração de 
Amicis” Não mencionado 1916 1a escola isolada do sexo masculino

06 “Contos cora-
ções” “E.de Amicis” 1916 3a escola isolada do sexo masculino

03 Corações E. de Amicis 1917 1a Escola Isolada do sexo masculino 
da Capital

06 Compêndios de 
Coração E. Amicis 1917 2a Escola Isolada do sexo feminino 

da Capital

25 Corações Ed. Amicis 1918 Grupo Escolar “Costa Marques” de 
São Luiz de Cáceres

01 Coração Ed. de Amicis 1918
Secretaria da Repartição

6 Corações EdimundoAmicis 1919 Escola do sexo masculino desta Ca-
pital

15 Exp. Coração Amicis 1920 Grupo escolar “Senador Azeredo”
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6 Exp. de Coração E. de Amicis 1921 3a Escola isolada do sexo feminino

15 Coração Edmundo de Ami-
cis 1921 Grupo escolar Senador Azeredo

01 Coração Edmundo Amicis 1921 Padre Manoel Gomes

06 Coração Edmundo Amicis 1921 3a Escola Feminina da Capital

Fonte: Livro de Registro de material didático existente no almoxarifado da Diretoria Geral da Instituição Pública, de 
1916 à 1927.

Mais de uma década separava o Jornal de Poconé do A Notícia de Três Lagoas, quando se localizou novamente 
indícios acerca da circulação do livro de leitura Coração De Amicis na imprensa periódica. Sob a redação e chefia 
do professor Pacheco, o exemplar do A Notícia, que saiu a 31 de dezembro de 1925, trazia um artigo intitulado A 
Escola, assinado por Luiz Soares, dedicado ao “emérito educador Alfredo C. Pacheco”, dileto amigo do autor que 
outrora assinava o citado artigo.

Primeiro dia de escola, hoje. Que alegria voltar aos bancos colegiais, depois de uma tão longa 
estadia na vadiagem gostosa do descanço mental, nos 3 meses de férias...

A escola... a Mestra... o nosso bondoso Diretor... Salas arejadas, carteiras amigas: macio banco 
de tábua dura! Cadernos, tinteiros, livros, penas... os nossos collegas e as boas merendas:– tudo 
revemos com tamanha alegria, tão íntima satisfação!

O estudo é o alimento mais saboroso da vida; um livro bom, como “O Coração” de Amices 
(sic) – o amigo mais dedicado do homem: – amigo silencioso, que só fala a linguagem estupenda 
dos melhores conselhos, nas linhas melodiosas dos seus magníficos capítulos, que a gente os não 
cansa de ler, os não cansa de saborear...

Vejamos o sabor dessa leitura amena: A Escola: [...] (A NOTÍCIA, Três Lagoas, 31 dez. 1925, p. 2)

Observa-se neste enxerto a questão do cronograma escolar que iniciava em dezembro e o convite do 
articulista aos leitores para saborearem a leitura do “Coração” De Amicis. Segue intercalando citações do livro 
com reflexões acerca das representações de professor e de escola, defendidas para a época, ao relembrar o retorno 
à escola após o período de férias. Argumentava, com auxílio De Amicis, sobre o que considerava ser uma “boa 
mestra” tendo como exemplo “a freirinha” e um “bom professor” ilustrado pelo exemplo do “sr. Perboni”.

Representações de professor primário são localizadas, com certa frequência, na imprensa mato-grossense, 
que o considera como pessoa exemplar em que os alunos deveriam se espelhar, condição que o obrigava a se 
enquadrar dentro dos padrões considerados idôneos para a época.

O educador é o espelho em que os alunos miram os exemplos a seguir.

O preceptor não pode ser um mau cidadão. Suas menores ações são imitadas pelos seus educan-
dos.

Assim, o exercício do magistério não pode ser livre aqueles que não tem devidamente comprova-
da sua idoneidade moral”.(A NOTÍCIA, Três Lagoas, 31 jul. 1924, p. 1)

Representações de escola, do mestre, da professora e das crianças foram apresentadas também pelo 
A Notícia em meados da década de vinte. Ao considerar a escola como a própria casa da criança, o articulista 
argumenta que neste espaço ele encontrará “às vezes” um pai – o “mestre”; mas sempre, uma mãe, protetora – a 
professora “carinhosa e boa” – para a qual a criança deveria ser “dócil”:

A Escola... o Mestre... a Professora... que suave e encantadora lembrança traz a estudiosa criança 
da professora, do mestre e da escola; a professora, carinhosa e boa, nas horas de aula, para a crian-
ça dócil, – é a mãe, de cujo seio não pode o bom filho afastar-se um só momento; o mestre faz as 
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vezes de pae e se julga feliz – quando encontra no discipulo o religioso respeito que este, em seu 
proprio bem, – lhe deve; – a escola é a sua propria casa; – o estudo seu melhor divertimento!.(A 
NOTÍCIA, Três Lagoas, 31 dez. 1925, p. 2-4).

Ao prosseguir com o artigo é possível observar como o articulista demonstra ter boas recordações da 
escola, da mestra e “ainda” das lições: “Luizinho venha dar a lição! ... Como lembrei ainda, e com que gosto disso 
me lembro, – o café que nos dava os dias: – com que gosto, com que saudade – me lembro dos bombons, – da 
lauta mesa de doces, – que, tão bondosa, – a Freirinha nos regalava no dia dos exames finais” (A NOTÍCIA, Três 
Lagoas, 31 dez. 1925, p. 4). E, finaliza convidando as crianças da cidade para irem à escola, “templo magnífico” 
em que era possível “aprender a amar de coração a Pátria”:

Crianças estudiosas de Três Lagoas – um passo à frente: a escola. É sob o teto desse templo 
magnífico que o homem aprende a amar de coração a Pátria; no banco macio de táboa grossa e 
dura da escola, – somos todos iguais, somos todos irmãos: o professor é o nosso pai, a mestra é 
a nossa mãe.

[...]

Atendam, crianças de Três Lagoas, no brilhante ensinamento que se contêm nesta delicada lição: 
De Amices (sic), pg.72:

– “Eu não fico contente com o Amor que tens por mim, si o não tens para aqueles que te fazem 
bem; e entre estes o primeiro é o teu Mestre. Ama-o como amarias um irmão meu; ama-o quando 
te acaricia, ou quando te parece que é injusto; ama-o quando ele estiver alegre e afável e ama-o 
mais – quando o vires triste. Ama-o sempre. E pronuncia sempre com reverência este nome – 
Mestre – que do teu pai é o mais nobre e o mais doce dos nomes que possa um homem dar a 
outro homem. (A NOTÍCIA, Três Lagoas, 31 dez. 1925, p. 4)

Além do livro de leitura citado até o momento, se localizou também nos jornais mato-grossense referências 
a outros livros e/ou cartilhas. Em propaganda datada de 31 de julho de 1926, o jornal A Razão editado em 
Cáceres, anunciava em letras grandes, a venda de vários títulos de livros de propriedade do professor Couto, dentre 
estes, destaque para os livros de leitura de Felisberto de Carvalho, Hilário Ribeiro, Puiggari Barreto e as Cartilhas 
“Analítica”, de Arnaldo Barreto, “Cartas de A.B.C” e “A.B.C da Infância”. Vejamos a relação de todos os materiais 
colocados à venda:

Felisberto de Carvalho – 1º, 2º, 3º e 4º livro; Arnaldo Barreto – Cartilha Analítica; Pinto e Silva – 
Minha Pátria, 2º e 3º ano; Pinto e Silva – Historietas; Hylário Ribeiro – 2º, 3º e 4º livro de leitura; 
Ramon Roca – Aritmética – Livro de Mestre; S. Cunha – 2º livro. Lições de coisas; João Ribeiro – 
Gramática Portuguesa 1º ano; B.P.R. Leituras Manuscriptas; Jarach – Lições de Educação Moral e 
Cívica; Lacerda – Geografia da Infância; Sabino – 2º Livro de Leitura; Machado – A.B.C Musical; 
Conturier – Arithmetica intuitiva; Trajano – Arithmetica Primária e Elementar; Costa – História 
Bíblica; Cartas de A.B.C.; A.B.C da Infância; Taboadas de Parker; Puiggari Barreto- 3º livro de 
leitura; Cadernos para caligrafia e exercícios; Giz branco superior (A RAZÃO, Cáceres, 31 jul. 
1926, p. 3)

Anteriormente, em 1924, o jornal A Notícia de Três Lagoas publicava um artigo intitulado “Instrução 
Pública”, em que tecia críticas à abertura de estabelecimentos particulares e a falta de fiscalização nestas instituições 
de ensino que não possuíam uma regularização, considerando que na maioria destes estabelecimentos, de cunho 
particular, prevalecia a adoção de livros como o “A.B.C” ou as “velharias inusitada de Felisberto de Carvalho” (A 
NOTÍCIA, Três Lagoas, 31 jul. 1924, p. 1).

O jornal A Cruz, de 28 de abril de 1918, também apresentou uma grande propaganda, informando venda 
de livros aos “preços módicos”, dentre estes cita o Terceiro Livro de Leitura, de F. de Carvalho, Gramatica da Infancia 
de Fernandes Pinheiat e Arithmetica da Infancia, de Mor. Conturier. Demonstrando assim que a circulação dos livros 
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como os de Felisberto de Carvalho, as Carta de ABC ou A.B.C, em terras mato-grossenses ocorria bem antes do 
mencionado no A Razão e do levantamento realizado inicialmente por Amâncio (2000).

Vale ressaltar também a localização de outro livro de leitura, desta vez mencionado nas páginas do jornal 
A Cruz, em 21 de setembro de 1930, numa das propagandas da “Papelaria União”, entre os títulos à disposição do 
público para aquisição, encontrava-se o livro “Corações de Crianças” (A CRUZ, Cuiabá, 21 set. 1930, p. 3). Penso 
tratar-se da obra de autoria de Rita de Macedo Barreto, editada pela Francisco Alves que, com sua primeira edição 
publicada em 1913, foi continuamente reeditada até meados da década de 1940. Obra escrita por uma professora 
paulista, composto por narrativas, por meio das quais se deseja ensinar modelos de bom comportamento. Na sua 
9ª edição (em 1918) a autora indica o livro como “leitura preparatória” para ser usado na passagem das cartilhas 
para os primeiros livros de leitura, por meio do método analítico.

Figura 02: Capa do Livro Corações de Crianças, de Rita Macedo Barreto, 9 ed., 1918.

Fonte: Acervo Histórico do Livro Escolar.

Em pesquisa realizada por Pinheiro e Moreira (2014) com sujeitos da cidade de Dourados, as autoras 
mapearam os livros de leitura mais lidos nesta cidade a partir de 1935. Dos dados colhidos, realizaram a 
análise de dois livros de leitura por se enquadrarem dentro dos textos mais lembrados pelos colaboradores. 
Uma das obras analisadas foi “Corações de Criança”, sob diferentes aspectos, mas sobretudo, observaram as 
concepções de leitura e leitores que orientavam as obras.

Souza (2006, p. 98-99), ao utilizar os diários de professores primários das Escolas Isoladas Rurais 
Mistas de Diamantino (MT), no período de 1939 a 1943, localizou nestas fontes algumas informações 
acerca dos livros de leituras e/ou cartilhas que foram utilizadas por professores/as dessas escolas. Dentre os 
citados, destacamos “Corações de Crianças, de Rita Macedo; “ABC Infantil”; “Minha Pátria, de Pinto e Silva; 
utilizados por professores/as da Escola Mista Rural do Córrego Fundo, em 1939, títulos que circularam pelo 
estado em 1926, conforme já noticiara as páginas do jornal A Razão, de Cáceres, e o jornal cuiabano A Cruz, 
de 31 de março de 1929. Citou, ainda, Minha Pátria, ao lado de outros livros didáticos como Meus deveres, Nossa 
Pátria, Meu livro5.

A análise dos jornais no período enfocado evidencia que os produtores (articulistas, redatores, 
colaboradores) apropriaram-se e fizeram com que várias representações circulassem pela imprensa, enquanto 
poderoso meio de informação e como veiculador de certas ideologias.
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LIVROS DE LEITURA E/OU CARTILHAS EM MATO GROSSO: ÊNFASE PARA A PRODUÇÃO DA PROFES-
SORA AMÉLIA DE ARRUDA ALVES

De acordo com Amâncio e Cardoso (2006) a primeira tentativa de se publicar um livro didático de 
leitura em Mato Grosso ocorreu com Álvaro Paes de Barros e Gustavo Fernando Kulhmann, ao submeterem 
as obras Primeiro Livro de Leitura e Poesias Escolares, respectivamente, ao Conselho Superior de Instrução 
Pública. Sobre o livro de Kulhmann o relator emitiu o seguinte parecer:

Os abaixo assignados, membros do Conselho Superior da Instrução Pública, constituídos em 
comissão [...] para dar parecer sobre o livro intitulado “Poesias Escolares’, do Professor norma-
lista Gustavo Kuhlmann, Diretor do Grupo Escolar “Senador Azeredo”[...] vêm apresentar o seu 
juízo [...] as “Poesias Escolares” estão em perfeitas condições de bem preencher o fim a que são 
destinadas, qual o de incutir no animo simples das crianças, as proveitosas lições de moral [...] em 
estilo correto, porem impregnado de encantadora singeleza [...] algumas falam em Patriotismo e 
Republica nessa linguagem pura e sadia, com dois símbolos mais sublimes do dever e da liberda-
de. Preferindo o feitio poético – o mais persuasivo e mais de acordo com o espirito infantil para 
a composição do seu livro, o professor Kuhlmann conseguiu um meio seguro de tornar as suas 
lições ao mesmo tempo interessantes e atraentes à inteligência das crianças [...] com esmero de 
metodizar o sistema de ensinar, tendo em vista o exercício de memória sem fatiga-la e a intuição 
do belo com naturalidade [...]. Entende a mesma comissão [...] que não somente procede com 
rigorosa justiça, como presta relevante serviço à causa da Instrução, ao passo que concorre para 
a divulgação de uma obra literária com muito cunho Mato-grossense, como ainda não apareceu 
entre nós. – Cuiabá 28 de agosto de 1915. ” –Avelino de Siqueira, – relator. Idalina Ribeiro de 
Faria. – Alexandre Magno Addor. (MATO GROSSO, 1915)

Para a obra de Barros, conforme Amâncio e Cardoso (2006, p. 6) o parecer do Conselho priorizou 
os “fundamentos metodológicos orientadores do ensino de leitura em voga na época, que eram tematizados, 
especialmente, no Estado de São Paulo”. E, antes de emitir o parecer apresentou longa explicação acerca dos 
métodos de alfabetização, fundamentando, posteriormente, a análise e a posição do Conselho:

O autor não segue em seu trabalho nem um método rigorosamente falando; começa pelo 
processo reprovado da soletração, apresentando logo na primeira lição o conjunto de sinais 
insignificativos que constituem o alfabeto; na terceira lição começa a fazer uma espécie de 
análise desse alfabeto dividindo-o em vogais e consoantes; nessa terceira lição ainda coloca 
uma nota que é para o professor bem dispensável e para o aluno fica além do seu alcance; da 
quarta lição em diante começa um processo de soletração e silabação misto e sem ao menos 
obedecer ao menos indicação fonológica; da decima sexta lição em diante começa um proces-
so sem método, de palavração com uma lista árida de palavras entre as quais inclui algumas 
logo no começo esdruxulas e outras de significação abstrata, além de certas que tendem para 
a enganosa ciência que tanto mal dá aos tenros cérebros infantis... alguns trechos de leitura 
corrente [...] constituem a única parte aproveitável do livro [...] (MATO GROSSO, 1915)

Após apontar muitas falhas no livro de Barros, ressaltam as autoras, ao destacar e criticar a opção 
deste autor por um método considerado reprovado, o Conselho Superior desqualifica o livro e seu autor, 
apresentando um veredicto desfavorável para sua publicação em Mato Grosso, culminando com o que 
Amâncio e Cardoso (2006) intitularam de aborto por indução, não dando ao autor nem ao menos a abertura de 
reformulação da obra.

Após esse ocorrido, tudo indica que em Mato Grosso, a primeira mulher a produzir livro didático 
(AMÂNCIO; CARDOSO, 2006) tenha sido Amélia de Arruda Alves, que nasceu em Cuiabá no ano de 
1898, como Amélia de Arruda Lobo (nome de solteira), e faleceu em 1977. Passou a assinar Alves no lugar 
de Lobo, ao adquirir matrimônio com o contador Alencastro Maria Alves, cuja união originou oito filhos 
homens. Diplomou-se pela Escola Normal “Pedro Celestino”, no município de Cuiabá, em 1915, e, no 
ano subsequente, começou a atuar como professora primária em escolas isoladas e reunidas; professora de 



174 175

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

Didática e Geografia do Brasil na Escola Normal “Pedro Celestino”; professora diretora do curso particular 
de admissão “Pedro Celestino”; professora de Geografia no Colégio Estadual de Mato Grosso, cargo em que 
se aposentou a 15 de setembro de 1961, contando quarenta e sete anos de serviço público6.

Figura 03: Retrato de Amélia de Arruda Alves.

Fonte: NADAF, 1993, p. 53.

Foi sócia-fundadora do Grêmio Literário “Júlia Lopes”7, que juntamente com outras figuras femininas 
de Cuiabá, fundaram uma revista intitulada A Violeta, cujo primeiro número circulou em dezembro de 1916 até, 
aproximadamente, 1950 e constituiu-se como o “maior veículo de informação do ideário feminino da região” 
(NADAF, 1993, p. 23). Amélia Alves atuou nesta imprensa periódica como colaboradora e uma das redatoras em 
oito dos primeiros vinte e quatro números.

Amélia Alves atuou também em outros espaços da sociedade mato-grossense, ao compor, juntamente 
com outros professores como Francisco Alexandre Ferreira Mendes, Aline do Nascimento Tocantins, Franklin 
Cassiano da Silva, Helena Deschamps Rodrigues, Antonio Cesario Neto e Jercy Jacob, a primeira diretoria da 
“Associação Beneficente do Professorado Mattogrossense”8. 

Na literatura, Amélia de Arruda Alves produziu extensa obra e é “provavelmente a primeira mulher mato-
grossense a produzir material didático” (AMÂNCIO; CARDOSO, 2006, p. 09).

Publicou quatro livros ainda em vida, cuja utilidade pedagógica, títulos e temáticas em muito se 
assemelham ao estilo das publicações de Olavo Bilac associado a Manoel Bomfim ou a Coelho 
Neto, no início do século no Rio de Janeiro: Noções de Corografia de Mato Grosso (1930); Minha Car-
tilha (1938); Tesouros de Minha Terra (s.d.) e O Município de Cuiabá – Terceiro Livro de Leitura (s.d.). 
(ALMEIDA, 2003, p. 30)

O livro didático Chorographia de Matto-Grosso foi comentado por intelectuais da época, ao deixarem 
registrados nas imprensas locais como os jornais A Cruz, O Matto-Grosso e a revista A Violeta, opiniões acerca 
do seu aparecimento. Nas páginas de O Matto-Grosso encontra-se estampado o prefácio assinado por um antigo 
professor de Geografia do Liceu Cuiabano, Fábio Monteiro de Lima. Nele, Lima descreve, em poucas linhas, sua 
inserção na escola, ao assumir uma cadeira ocupada por Estevão de Mendonça, ressaltando a metodologia adotada 
por ambos para o ensino e, a superação da aluna Amélia, que se tornou professora e escritora de uma obra cujo 
tema era algo por ele ensinado e defendido.

Adoptamos nós ambos a mesma orientação pedagógica, ampliando de preferencia o programma 
na parte relativa ao Brasil e ao Estado de Matto Grosso. Que essa orientação se fez proveitosa, 
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este trabalho de D. Amelia de Arruda Alves está cumpridamente provando, ao mesmo tempo que 
põe a descoberto sua dedicação á causa do ensino.

Minha ex-alumna na Escola Normal, onde fez um curso brilhante e agora professora pública 
em Cuiabá; quanto sei – esposa affetiva e mãe carinhosa, o “Compendio de Chorographia de 
Matto-Grosso” representa sem duvida um notável esforço digno dos maiores encomios e traduz 
de modo inequivoco a competencia dos educadores da infancia, na minha terra longinqua. (O 
MATTO-GROSSO, Cuiabá, 2 abr. 1933, p. 3, grifos do original).

O prefaciador chama atenção para o fato de que no estado de Mato Grosso havia escassez de produções 
concernentes aos aspectos de Geografia e História, fator que tornava preponderante a publicação do compêndio 
de Amélia, com destaque para o capítulo sobre orografia e faz uma ressalva:

[...] Destinado ás escolas primarias, as noções que ministra são vasadas em linguagem de fácil 
comprehensão infantil.

Todavia, seria de desejar que tivesse maior desenvolvimento o capitulo em que trata das primeiras 
entradas em território mattogrossense, com os subsidios recentemente vulgarizados por Affonso 
de Taunay e que até certo ponto modificaram as noções correntes nesse particular. Verdade é 
que D. Amelia de Arruda Alves menciona lealmente as fontes de seu trabalho, todas anteriores 
áquellas pesquizas.

Mas existem compensações. Na parte physica, por exemplo, o capitulo Orographia constitue, a meu 
ver, um modelo de precisão já assim delineado por Augusto de Leverger, no parecer que o Archivo 
de 1905, edição commemorativa, reproduziu com proveito. (O MATTO-GROSSO, Cuiabá, 2 abr. 
1933, p. 3, grifos do original).

Tudo indica que Amélia de Arruda Alves atendeu as sugestões do respeitado mestre e prefaciador, pois, 
posteriormente, em 1932, encaminhou um ofício ao Conselho Superior da Instrução Pública mencionando as 
correções que fez em seu livro. Em 30 de junho de 1933, recebeu “parecer com várias restrições e encaminhou 
ainda nesse ano, um ofício à Diretoria da Instrução notificando alterações feitas e mudando o título para Noções de 
Chorographia de Matto-Grosso” (AMÂNCIO; CARDOSO, 2006, p. 09), sendo o livro aprovado para uso nas escolas, 
somente, em 1938.

Pela sua obra Chorographia de Matto-Grosso, o Interventor Federal concedeu à professora Amélia de Arruda 
Alves, no ano de 1939, um prêmio de dois contos e quinhentos mil réis, por considerar que era “[...] dever precípuo 
dos governos incentivar o trabalho intelectual dos que se sacrificam ministrando a instrução primária empenhado 
na benéfica e patriótica campanha de alfabetização do povo” (A VIOLETA, n.245).

Outra obra de autoria de Amélia de Arruda Alves intitulada como Tesouro da minha Terra, percorreu os 
caminhos iniciais de tramitação para publicação, como podemos constatar no ofício da década de 1940 externando 
tal intenção:

Requerimento de Benedito Dayde Figueiredo (consultor jurídico) para o Interventor Federal, 
Júlio Müller, informando que a professora Amélia de Arruda Alves pretende publicar o livro 
“tesouro de minha terra”, para o uso das escolas primárias do estado, mas a diretoria geral da 
instrução publica declara que essa decisão cabe ao ministério da educação dar o parecer solicitado 
pela referente, ao conselho superior da instrução publica do estado. (APMT, Lata 1940 H, Oficio 
nº 26, Cuiabá, 2 de fevereiro de 1940).

Notícias acerca desta obra também foram localizadas nas páginas da imprensa cuiabana, como o artigo 
intitulado “O Livro de D. Amélia de Arruda Alves”, do também professor Gervásio Leite, que registrou suas 
impressões acerca desta obra, da autora e do seu ideal frente às escolas e às crianças:

O livro de leituras infantis “Os Tesouros da Minha Terra” de D. Amélia de Arruda, professora 
que honra o magistério primário matogrossense, pela sua cultura, como pela dedicação, vale bem 



176 177

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

como a consagração de seus esforços sempre dirigidos para a formação intelectual e moral das 
crianças desta terra.

[...]é de tal ordem interessante pelas inúmeras revelações, escrita numa linguagem simples que até 
a gente grande se sente entusiasmado com ele. Em mãos infantis será então um tesouro precioso. 
A técnica adotada reflete bem o tirocínio e, [...] como digno de nós, é uma obra original, sui generis, 
surpreendente. 

[...]

“Tesouro da Minha Terra” é o livro escolar matogrossense, o grande livro escolar de Mato Gros-
so. (O ESTADO DE MATO GROSSO, n. 102, 1940, p.2)

Na década de 1940 foi editado mais uma obra de autoria de Amélia de Arruda Alves. Trata-se de O Município 
de Cuiabá – Terceiro Livro de Leitura. Este por sua vez teve duas edições: a primeira, em 1949, para o bicentenário do 
Estado de Mato Grosso, e a segunda, em 1969 (vide figura 2), para os 250 anos de fundação de Cuiabá. Ambas as 
edições foram produzidas para serem distribuídas nas Escolas Municipais de Cuiabá 9.

Figura 04: Capa do livro O Município de Cuiabá (edições de 1949 e 1969), de Amélia de Arruda Alves.

Fonte: Acervo da Hemeroteca da UFMT e do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso.

A capa a esquerda refere-se a uma edição de 1949, apesar de na capa constar 1953, possivelmente, fazendo 
referência ao ano de impressão. Foi localizado na Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e, a da direita refere-se à segunda edição, de 1969, publicada pela editora Cinco de Março, de Goiânia-
GO, tem o formato 22x16 cm e encadernação em brochura com 87 páginas10. Apresenta na página de rosto, após 
o nome da autora, os seguintes créditos: “Ex-professora de Geografia do Colégio Estadual de Mato Grosso e da 
Escola Normal ‘Pedro Celestino’”. E, após o título do livro, há o apontamento: “Ilustração de Hilda Borba de 
Moura”.

No prefácio, o engenheiro Allyrio Hugueney de Mattos11, catedrático de Astronomia e Geodésica da Escola 
Nacional de Engenharia (atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro), destaca “é de todo 
louvável a ideia de se ensinar às crianças a história e as tradições de nossa terra” e parabeniza os patrocinadores 
por financiar uma obra que foi “condicionada a ser escrita em linguagem simples e accessível às crianças” (ALVES, 
1969, p. 05) e tece críticas a um aspecto que considerava ressaltado na obra – o “ufanismo”.

A obra abordava assuntos ligados à geografia e à história do município e estava dividido em três partes. 
Na introdução12, Amélia de Arruda Alves justificou a produção do livro como o cumprimento de um dever para 
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com às crianças mato-grossenses, caracterizando o que Bittencourt (2004) denomina de uma espécie de tarefa 
“patriótica”:

Não é uma realização de vulto, nem um trabalho de mérito. Visa, unicamente, mostrar a boa 
vontade que sempre tive em dar o meu concurso para servir a mocidade da minha terra, na su-
blime tarefa de instrui-la. Entregando esta obra ao mestre que a adote, creio haver cumprido o 
meu dever. Destinado às crianças de minha terra, dedico-a, em homenagem sincera, ao grande 
mato-grossense General Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República, conterrâneo ilustre que 
aponto, como exemplo de trabalho, honestidade, valor e capacidade, às crianças para quem a ela-
borei. (ALVES, 1949, p.13)

No entanto, ao analisar a obra localizamos fontes que nos ajudam a entender que o livro O Município de 
Cuiabá, de Amélia de Arruda Alves, cumpriu o que estabelecia a Lei Municipal nº 47, de 27 de abril de 1949, 
assinada pelo então prefeito Leonel Hugueney, que previa prêmio de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) para a 
“melhor monografia sobre a fundação da cidade de Cuiabá” (CUIABÁ, 1949), desde que obedecesse aos seguintes 
requisitos:

a) ser escrita em linguagem simples, de acordo com o grau de compreensão das crianças do curso 
primário, sob forma de conto infantil, de modo a tornar sua leitura interessante aos pequenos 
escolares. b) ser tanto quanto possível resumida, a fim de que a sua leitura não se torne cansativa. 
(CUIABÁ, 1949).

Ainda segundo a referida lei, o Governo Municipal de Cuiabá providenciaria a publicação do livro e, 
depois, distribuiria “aos alunos das Escolas Municipais, tornando a sua leitura obrigatória em classe” (CUIABÁ, 
1949). Já nas primeiras páginas do livro, a autora fez o que o que estabelecia a Lei Municipal nº 47, de 27 de abril 
de 1949:

Art. 5º Essa obra será dedicada ao Senhor General Eurico Gaspar Dutra eminente Cuiabano 
e Chefe Supremo da Nação. Art. 6º O opúsculo conterá nas suas primeiras páginas o texto da 
presente lei, um mapa do município de Cuiabá com a divisão dos seus distritos e ligeiros dados 
estatísticos sôbre a população, área, produção, vias de comunicação, etc., do município, da sua 
sede, distritos e vilas. (CUIABÁ, 1949).

A autora dividiu o conteúdo da obra em “três partes”, conforme a temática abordada:1ª Parte (noções de 
história de Mato Grosso): O município de Cuiabá; Mato Grosso – Primeiros exploradores (Os espanhóis); Os 
bandeirantes; Fundação de Cuiabá; Lavras do Sutil – poesia de Dom Francisco de Aquino Corrêa; O bicentenário 
de Cuiabá; 250 anos; A alavanca de ouro – poesia de Dom Francisco de Aquino Corrêa; O buracão; O nome de 
Cuiabá;2ª Parte (noções de geografia de Mato Grosso): O menino e o mapa; A cidade de Cuiabá; o rio Cuiabá; 
Cuiabá (Civitas Master) – poesia de José de Mesquita; A melhor sabatina; O Coxipó – poesia de Otávio Cunha; 
Cuiabá e suas riquezas; As comunicações; e,3ª Parte (cultura e elogio às “grandes personalidades” de Mato Grosso): 
Cuiabá e sua gente; Nomes ilustres na história mato-grossense.

Nesta análise foi possível perceber que as partes foram divididas em uma série de contos (total de 21), 
escritos em primeira e/ou em terceira pessoas. Cada um destes contos era acompanhado de um glossário (que 
a autora denominou vocabulário) e, ao final, o exercício da lição. Tanto os contos, quanto os vocabulários e os 
exercícios da lição, iam progressivamente aumentando seu grau de dificuldade.

Os exercícios da lição eram variados no estilo e na dificuldade, por exemplo: separação silábica, formação 
de sentenças, interpretação de texto, localização de nomes próprios e nomes comuns, de palavras sinônimas e 
antônimas, de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, de verbos e substantivos no texto. Ao 
final de algumas lições, ainda, haviam as noções gramaticais como, por exemplo, a apresentação dos pronomes e 
suas variações pronominais.
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O Município de Cuiabá – Terceiro Livro de Leitura apresentava uma proposta clara e precisa: um texto escrito 
em linguagem simples, sob forma de pequenos contos infantis, para que a sua leitura não se tornasse cansativa. 
Amélia de Arruda Alves, organizando-o de modo a considerar a história, a geografia e a cultura de Mato Grosso, 
utilizou o recurso da dramatização dos costumes e tradições mato-grossenses com seus personagens infantis 
fictícios – método semelhante ao utilizado por Olavo Bilac e Manoel Bomfim no livro Através do Brasil 13.

LIVROS DE LEITURA E CARTILHAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Os livros de leitura e/ou as cartilhas deixaram com certeza sua marca registrada na imprensa e na História 
da Educação brasileira, utilizados em certos momentos até como prêmios para os alunos que mais se distinguissem 
no final do ano letivo.

No estado de Mato Grosso, nas décadas iniciais do século XX houve uma grande circulação de livros 
de leituras e cartilhas de autores oriundos de lugares diferentes e por meio da imprensa jornalística foi possível 
percorrer os indícios dos seus usos e tecer algumas análises.

Apesar das tentativas incipientes de produções dentro do próprio estado e de produções de uma autora 
genuinamente mato-grossense, não foi possível localizar indícios de usos de suas obras nas escolas mato-grossenses. 
O que percebemos foi a disseminação por parte de alguns professores, amigos e leitores em primeira mão, que por 
meio da imprensa procuraram dar visibilidade, circularidade e defesa de que as obras produzidas em Mato Grosso 
e por uma autora mato-grossense pudesse ser valorizada e utilizada nas escolas primárias.

Por sua formação e atuação em vários espaços de sociabilidade e, principalmente, por sua atuação como 
professora primária, Amélia de Arruda Alves imprimiu em seus livros de leitura e em sua cartilha marcas de 
uma mulher intelectual que se dedicou à educação do estado de Mato Grosso e a defesa de um ensino que 
valorizasse as características e as peculiaridades deste estado. Neste sentido, suas produções são consideradas de 
suma importância pelo lugar que ocupam na construção de uma identidade mato-grossense e ao mesmo tempo 
como estímulo para o ensino da leitura e da escrita.

Em particular O Município de Cuiabá – Terceiro Livro de Leitura, ao adotar a capital do Estado como foco e 
polo irradiador de civilidade na região oeste do Brasil, busca contribuir para construção de uma imagem do mato-
grossense ligado aos valores que caracterizam o cuiabano, tais como o bandeirantismo, a mineração e a tudo o 
que havia sido desenvolvido sob a influência política e cultural de Cuiabá. A produção foi elogiada pela adoção 
de linguagem simples e acessível à inteligência infantil da época, sendo reconhecida no meio intelectual por pares, 
imprensa e órgãos governamentais.

NOTAS
1De acordo com esse método analítico, o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo “todo”, para depois se proceder 
à análise de suas partes constitutivas. (MORTATTI, 2006, p. 7).

2 Normalista paulista contratado, em 1910, pelo então governador do Estado de Mato Grosso, Coronel Pedro 
Celestino da Costa, para implementar a reorganização do ensino mato-grossense. Cf.: SÁ, Elizabeth Figueiredo de. 
De criança a aluno: as representações da escolarização da infância em Mato Grosso (1910-1927). Cuiabá: EdUFMT, 
2007.

3Amidicis Diogo Tocantins nasceu em Cuiabá no dia 13 de agosto de 1918 e faleceu em São Paulo no dia 31 de 
outubro de 1987. Sua personalidade literária ficou registrada em Prosas e Versos e seus escritos retomam o convívio 
com sua terra natal, demonstrando o amor que este intelectual nutria por Cuiabá. Em 10 de junho de 1978, 
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associou-se ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, na categoria de sócio correspondente, contribuiu 
com várias publicações pela instituição. Após seu falecimento a família doou seu Acervo Bibliográfico à Biblioteca 
Central da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

4 Consta ainda nesta pasta do Almoxarifado da Instrução Pública a observação de que os materiais descarregados 
em 15 de fevereiro de 1927 “desapareceram do almoxarifado, por ocasião da revolução Prestes”. Fazia parte da 
relação 2 exemplares de “Coração” do autor “Edmundo de Amicis”, de 1927.

5 Com a autoria de Meu Livro, Theodoro de Moraes ficou mais conhecido em todo o país. Considerada a primeira 
cartilha escrita por um brasileiro e baseada no método analítico. Cf.: PEREIRA (2013).

6 Cf.: jornal TRIBUNA LIBERAL, Cuiabá, de 1 jan. 1966, p. 3.

7Cf.: A Violeta, n.179, p. 2.

8 A reunião de fundação desta Associação foi noticiada pelo jornal “O Matto-Grosso”, em edição de 26 de junho 
de 1932.

9 Para a análise desse livro de leitura, utilizamos o conceito de configuração textual, proposto por Mortatti (2000).

10 Adquirida em sebo por um dos autores.

11 Sobre Allyrio Hugueney de Mattos, cf.: < https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/pioneiros-do-ibge/
allyrio-hugueney-de-mattos.html >. Acesso em: 21 mai. 2018.

12 Na primeira edição 1949, p. 13 e na segunda edição, de 1969, p. 10.

13Cf.: BILAC; BOMFIM (2013).
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RESUMO

A escola rural em Mato Grosso é um objeto de estudo que oferta a possibilidade de perceber as 
contradições entre os documentos produzidos nos ambientes do governo e a realidade rural do Es-
tado. Almejava-se uma escola diferenciada da escola rural, mas o cenário educacional, a densidade 
demográfica e os recursos financeiros, não ofertavam essa escolha. Por isso, os governantes aca-
bavam por priorizar o atendimento a uma minoria de “escolas das cidades” e deixam um número 
grande de outras instituições primárias localizadas em povoados e fazendas desprovidas de quase 
todo e qualquer atendimento educacional. Apresentar essa realidade, por meio de análise de fontes 
documentais, se configura no objetivo deste trabalho.  

Palavras-Chave: Educação primária. Escola rural. Mato Grosso

RESUMEN

La escuela rural en Mato Grosso es um objeto de estudio que ofrece la posibilidad de percibir las 
contradicciones entre los documentos producidos en los entornos del gobierno y la realidad rural 
del estado. Se anhelaba una escuela diferenciada de la escuela rural, pero el escenario educativo, la 
densidad demográfica y los recursos financieros, no ofrecían esa elección. Por eso, los gobernantes 
acababan por priorizar la atención a una minoría de “escuelas de las ciudades” y dejan un número 
grande de otras instituciones primarias ubicadas en pueblos y haciendas desprovistas de casi todo y 
cualquier atención educativa. Presentar esta realidad, por medio de análisis de fuentes documentales, 
se configura en el objetivo de este trabajo.

Keywords: Educación primaria. Escuela rural. Mato Grosso
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INTRODUÇÃO

A escola isolada rural tornou-se, por isso, o mais ruinoso fator de desagregação, entregue à in-
competência de professores desconhecedores dos problemas magnos do ensino rural [...] (LEI-
TE, 1942, p. 4) 

Os escritos de Gervásio Leite (1942, p. 4) demonstram que a escola isolada rural deveria ser tratada como 
um caso à parte das demais problemáticas da instrução primária de Mato Grosso. Contudo, o autor 

atribuiu a culpa à “incompetência de professores desconhecedores dos problemas magnos do ensino rural”, 
contribuindo para a discussão da necessidade de se redesenhar o ensino primário mato-grossense. 

Investigar a escola rural em Mato Grosso é falar de escola isolada, nomenclatura que eram nominadas 
as instituições escolares do campo, nos primórdios da República, uma vez que somente em 1910 foi criada, no 
Regulamento da Instrução Pública Primária de mato Grosso, uma instituição que se diferenciava do modelo da 
citada escola – grupos escolares. 

O Regulamento de 1910 abriu novas possibilidades pedagógicas, ao propor modernizar a educação e 
implantar modelos de escola com organização diferenciada. Assim, o ensino primário passou a ser ministrado 
nos grupos escolares e nas escolas isoladas, não desprezando as contribuições do ensino intuitivo. Pela primeira 
vez é citada, em um Regulamento de educação primária, a nomenclatura escola isolada, estabelecido para 
diferenciá-la dos grupos escolares, independentemente de sua localização urbana, distrital ou rural, pois todas 
eram consideradas isoladas. No cenário de Mato Grosso (uno) existiam poucas cidades, sendo em maior número 
as vilas, povoados, chácaras e fazendas. Percebe-se que o termo isolado parece se referir ao que seria contrário 
ao urbano, o que não estava relacionado à cidade, mesmo que pequena. A escola isolada podia significar a 
escola destinada às comunidades pobres, as quais não necessitavam de uma educação que não fosse além dos 
conteúdos necessários para a vida, com privações que o campo oferecia.

O Artigo 12º do Regulamento de 1910 esclareceu que o método intuitivo, após reformulação das 
prerrogativas educacionais, continuaria presente também nos grupos escolares e nas escolas isoladas:

O ensino nas escolas primárias será tão intuitivo e prático quanto possível, devendo nele o 
professor partir sempre em suas preleções do conhecido para o desconhecido e do concreto 
para o abstrato, e abstendo-se, outrossim, de perturbar a inteligência da criança com o estudo 
do prematuro de regras e definições, mas antes, esforçando-se para que os seus alunos, sem 
se fatigarem tomem interesse pelos assuntos de que houver de tratar em cada lição (MATO 
GROSSO, Regulamento, 1910, p. 2)

Sá e Sá acrescentam à problemática que o conjunto de normativas implantadas para organizar e 
reorganizar a instrução primária em Mato Grosso, em 1891 e depois 1896, foi uma iniciativa do governo 
republicano para disseminar o novo ordenamento educacional, no qual foi reforçada a obrigatoriedade escolar 
para crianças entre sete a dez anos de idade, instituídas “a laicidade, a gratuidade do ensino e a proposição de 
uma nova metodologia: o ensino intuitivo”. (SÁ; SÁ, 2011, p. 30). Mas, a modernização do ensino primário 
somente se realizaria com a implantação de um modelo de escola graduada, realizada exemplarmente nos 
grupos escolares.

Para a efetivação da proposta dos grupos escolares em Mato Grosso, foram contratados os professores 
“[...] Leowigildo Martins de Mello e Gustavo Fernando Kuhlmann, com a missão de instalar uma Escola Normal 
e dar novos moldes ao ensino primário. Instalaram dois grupos escolares na capital, nos quais assumiram a 
direção” (SÁ; SÁ, 2011, p. 31). Tal fato instiga à indagação dos motivos que os governantes mato-grossenses não 
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confiariam a direção de um importante empreendimento educacional “nas mãos” dos nativos, possivelmente 
devido à sua pouca capacitação. 

Para Mato Grosso, não foi contratada nenhuma mulher, talvez isso pelo fato de que as relações do Estado 
ainda conservavam muito do coronelismo e da ligação política, e a vontade da organização local era contar 
com aliados para formatar a educação de acordo com os padrões considerados aceitáveis ao desenvolvimento 
almejado pelo Governo Federal. 

Segundo Thomé (2005, p. 24), “A escola graduada, ou grupo escolar que se difundiu no Brasil, 
principalmente após a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, teve sua razão de ser, pois, era explícita 
neste governo a manutenção da ordem social, a criação de uma identidade nacional”. Contudo, esse não foi o 
único motivo para se implantar o modelo de escola graduada no Brasil, pois os governantes queriam efetivar a: 

Implantação de um modelo econômico urbano-industrial. Portanto, a escola reproduz incons-
cientemente as características da fábrica, na qual também surgiram funções como: do diretor, 
supervisor de ensino, inspetor de ensino e outras designações, reproduzindo a divisão social do 
trabalho dentro das escolas (THOMÉ, 2005, p. 24)

 O modelo descrito pelo autor não se enquadrava no cotidiano de uma escola isolada mato-grossense, 
por isso justificava suprimi-la, criando grupos escolares, porque “[...] quanto maior for a divisão do trabalho, 
mais homogeneidade terão as operações, de forma que quanto maior for o número de seções da escola graduada 
menor desigualdade haverá nas condições das crianças de cada seção” (THOMÉ, 2005, p. 24). Por isso, o modelo 
de escola isolada rural foi muito criticado por Leite, por não contribuir para o setor econômico do Estado. 
Somente em 1927 com a aprovação de outro Regulamento que as escolas isoladas tiveram sua nomenclatura 
modificada, mas continuaram com a realidade educacional de períodos anteriores. 

Diante do explicitado, este trabalho possui o objetivo de contribuir para o estudo sobre a escola rural 
em Mato Grosso e na reflexão de que o estado, por ser de características rurais no período até 1960 teria 
nesse modelo, meios de propagar a educação primária, independente da localidade e de condições estruturais.  
A pesquisa1 se insere no campo da historiografia com análise de fontes documentais, como: Relatórios de 
Presidentes de Estado, de Diretores e Inspetores da Instrução Pública, Mensagens, Legislações, disponíveis nos 
principais acervos de Mato Grosso: o Arquivo Público de Mato Grosso (APMT); o Núcleo de Documentação 
e Informação Histórica Regional (NDIHR) e o Arquivo da Casa Barão de Melgaço (ACBM). 

Cordeiro (2015, p. 2) em sua análise sobre o trabalho historiográfico ressalta “[...] que seria a construção 
narrativa dos resultados da pesquisa histórica, realizada a partir do controle metódico de investigação empírica 
e de crítica documental”. Como a análise que fundamenta esse trabalho de pesquisa.

O CENÁRIO MATO-GROSSENSE E SUAS PARTICULARIDADES 

O verdadeiro methodo de progredir é, portanto, exatamente o inverso. A educação do povo, os 
hábitos de disciplina e de hygiene, o zelo pela saúde, individual e collectiva, amor ao trabalho, a 
nobre ambição de fortuna e bem estar, o sentimento de respeito a todos os direitos, se adqui-
rem, se propagam e se consolidam muito ao influxo de massas introduzidas desse espirito de 
ordem e educação (MATO GROSSO, Mensagem, 1930, p. 8.) 

Progresso e controle populacional não eram fáceis de serem instituídos nos primórdios republicanos, 
especialmente no Mato Grosso uno. No setor da Educação, ponto central destacado por Annibal Toledo 
(Presidente do Estado em 1930), as escolas isoladas/rurais se constituíam em instituições precárias e de 
baixa qualidade educacional, sendo muito criticadas pelo poder público, uma vez que não contribuíam para 
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o progresso. Por isso, a trama política para transformar a escola rural e seus atores teve sua efervescência nas 
trilhas do progresso, desencadeadas nos anos de 1930, perdurando até os anos de 1960. 

As escolas rurais forneceram um indicativo de que o Estado era essencialmente rural, cuja extensão 
territorial dificultava o controle pelo governo, que objetivava alterar a realidade educacional rural, com a 
implementação de ações que mudassem semelhante cenário. Nos anos de 1920, Mato Grosso “contava com 
uma área de 1.378.783 Km2, com uma população de 250.000 habitantes, com mais de 150 escolas e um escasso 
sistema de estradas e comunicações” (ALVES, 1998, p. 62). 

Nos anos de 1930, a situação não se alterou, pois Toledo externara à Assembleia Legislativa, sua 
preocupação com a questão: “Os maiores obstáculos com que defronta o administrador em Matto-Grosso são 
a vastidão imensa do seu território e a escassez de sua população, cerca de 400 mil habitantes para 1.500.000 
quilômetro quadrados” (MATO GROSSO, Mensagem, 1930, p. 5). 

O presidente ressaltava ainda que, para que ocorressem melhorias seria necessária uma maior 
possibilidade de atender a população com serviços públicos, sendo que os custos não seriam tão altos aos cofres 
mato-grossenses, caso a população estivesse reunida em áreas com menor extensão a ser percorrida. Assim, 
os serviços como “a instrucção, a hygiene, o policiamento, a administração da justiça, a assistência publica 
sob todos os seus aspectos” seriam mais baratos e mais eficientes (MATO GROSSO, Mensagem, 1930, p. 5). 
Tal cenário fortaleceu as afirmações do início deste capítulo, de que a escola rural retratava um Mato Grosso 
essencialmente rural. 

Por isso, uma das soluções debatidas e efetivadas pelo poder público seria o povoamento das áreas 
longínquas, com a implantação de colônias. Esse foi um projeto que se fortaleceu, mais ainda, a partir de 1930.  
Mas, não seria habitado por qualquer colono, pois, nas palavras do presidente, deveriam ser pessoas capazes de 
configurar o formato de família e de trabalhador almejado pelo projeto:

Um bom colono, com sua casinha limpa, asseiada, com sua família bem organizada, perfeita 
para o trabalho, com hábitos de temperanças e de conforto, obediente às leis, com sua lavou-
ra desenvolvida, com reservas econômicas e a caminho da fortuna, - é uma escola viva, mais 
instructiva do que quantos mestres espalhamos pelo sertão, porque ensina e ao mesmo tempo 
desperta a emulação, estimulando aos naturaes o nobre desejo de melhorar também a sua situa-
ção (MATO GROSSO, Mensagem, 1930, p. 5)

Aqueles que moravam nos cerrados, os nativos da terra, pareciam apresentar o inverso do descrito por 
Annibal Toleto, uma vez que, sob a ótica do citado governante, não trabalhavam em prol do enriquecimento 
próprio e do Estado. Por isso, a nova colonização traria modelos de conduta e organização diferenciados dos ali 
existentes, ou seja, compostos por pessoas vindas de fora e que, possivelmente, encaminhariam Mato Grosso 
rumo ao progresso. Isso se deveu ao fato de que a arrecadação mantida pelos cofres públicos adivinha de três 
frentes geradoras de renda: “[...] a criação do gado, a extracção da herva matte, e a extracção da borracha. Só 
ellas contribuem com mais de metade das nossas rendas” (MATO GROSSO, Mensagem, 1930, p. 9). Tais 
produtos advinham das áreas rurais, por isso, o projeto colonizador foi idealizado e formatado nos moldes 
almejados para o crescimento da produção e aumento de divisas dos cofres públicos.

Sobre o projeto colonizador de Mato Grosso, Castro et al. acrescentam outros elementos à reflexão, 
esclarecendo que sempre estiveram presentes nos planos políticos no Estado, mas que foi

[...] a partir de 1930, com a política de colonização de Getúlio Vargas, quando se criam as cha-
madas “colônias nacionais” do programa “Marcha para o Oeste”, que começou a escalada da 
política colonizadora, com uma nova faze no Estado de Mato Grosso. Nessa época a pequena 
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propriedade é encarada como prioritária na política de colonização em Mato Grosso (CASTRO 
et al., 2002, p. 60)

 Esse momento de criação das colônias foi um marco na história do país, visto que o Brasil “[...] buscou 
atender às novas demandas de um sistema produtivo em processo de modernização. Portanto, as relações de 
poder constituídas foram reestruturadas por agentes políticos e econômicos inseridos na gestão desta dinâmica” 
(FREITAS; MELLO, 2014, p. 472). A produção, anteriormente rudimentar e voltada à subsistência, através das 
colônias, se configuraria numa nova ordem agrícola, na qual os produtores deveriam seguir o modelo embasado 
na acumulação de riqueza, advinda da superprodução.  

Esses eventos faziam parte do conjunto de decisões políticas desencadeadas pela tomada de poder 
por Getúlio Vargas, na “Revolução” de 1930. Isso porque, com a crise econômica mundial, desencadeada 
pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, ocasião em que a exportação de café brasileiro sofreu grande 
abalo e, com isso, os paulistas, descontentes, romperam a aliança conhecida como política do “café com leite”, 
indicando Júlio Prestes à presidência da República, o qual venceu as eleições contra os candidatos apoiados 
pelos mineiros, Getúlio Vargas e João Pessoa. 

Alves acrescenta a estes fatos que os ânimos se exaltaram e eclodiu a revolta dos políticos organizados 
pelos mineiros, com “[...] o assassinato de João Pessoa que, apesar de ter ocorrido por problemas pessoais, 
tomou cunho político e acirrou os ânimos em torno de uma Revolução desejada, há muito, por várias categorias 
sociais” (ALVES,1998, p. 80).2 A oligarquia do café, liderada por Minas Gerais, não aceitou a trama paulista, 
encabeçando uma luta armada, juntamente com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, e desfechando um golpe 
chefiado por Góis Monteiro, que depôs, em 1930, o presidente efetivo da república, Washington Luís, impedindo 
que Júlio Prestes assumisse a presidência, o qual foi exilado. A partir de 1930, o poder central ficou em mãos de 
Getúlio Vargas, candidato apoiado pelos golpistas.

A marcha para o progresso, ocorrida a partir das décadas de 1930 e 1940, foi um dos projetos do 
governo Vargas, o qual tencionava preencher as áreas do oeste do país, ou seja, com rala população, garantindo 
a presença de agentes oficiais nesses lugares.  Por isso, o “Estado, por meio do Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP), difundiu exaustivamente o discurso da Marcha para o Oeste, até sua materialização por 
meio das Colônias Agrícolas Nacionais (CAN). (FREITAS; MELLO, 2014, p. 472)”.

Paes (2011, p. 185.), ao realizar análise dos estudos de Cavalcante e Rodrigues (1999), esclarece sobre a 
ocupação dos lugares menos populosos de Mato Grosso:

A “Marcha para o Oeste” teve, por escopo, a fundação de cerca de quarenta e três (43) vilas e 
cidades, a construção de dezenove (19) campos de pouso, o contato com mais de 5 mil índios 
e distâncias percorridas num aproximado de 1,5 mil quilômetros (picadas abertas e rios). A 
integração do Vale do Araguaia à economia nacional e a construção de rodovias como Be-
lém-Brasília e Araguaia-Cuiabá também podem ser creditadas como consequência do referido 
empreendimento, e cidades, como Brasília e Goiânia, vieram na esteira do esforço de desenvol-
vimento e ocupação das terras da fronteira oeste do país. O Oeste, com enorme potencial de 
produtividade agrícola e com as necessidades dos centros urbanos em plena expansão, possibi-
litou a migração de trabalhadores brasileiros, o que se pretendeu fazer com base em pequenas 
propriedades de terra. Na iniciativa proposta para a região, os colonos preferidos eram os sulis-
tas, por serem de origem europeia e terem sede de progresso. Esses colonos recebiam proviso-
riamente as terras e, depois de três anos, o título definitivo da propriedade (PAES, 2011, p. 185)

A proposta de formar núcleos familiares na fronteira ocidental brasileira tinha como preceito integrar 
e unir os brasileiros em prol do fortalecimento do país. A preocupação de unificar e policiar as fronteiras 
longínquas se deveu ao fato de que havia um agrupamento de estrangeiros nas regiões limítrofes, composto por 
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grandes proprietários que vinham acumulando extensões de terras brasileiras, fato que preocupava o governo. 
Os estrangeiros tinham terras em Corumbá e Cáceres (aproximadamente 260 mil ha), Porto Murtinho (726.077 
ha.) e outros em Corumbá (549.159 ha.), sendo que a arrecadação não ficava em terras mato-grossenses, 
sendo destinadas aos países de origens dos estrangeiros. Por isso, havia necessidade de barrar esse avanço nas 
fronteiras estaduais. Porém, como efetivar uma ação desse porte se não havia pessoas suficientes para povoar o 
Estado? Tal fato fez com que o Governo Federal repensasse a questão e não mais aceitasse a “[...] concessão de 
terras devoluta e a favorecer a instalação de pequenas propriedades na faixa de fronteira de 150 km. A pequena 
propriedade era então sinônima de defesa e segurança nacional” (LENHARO, 1985, p. 50).

Para explicar o encargo que a escola teria nesse processo de mudança, retrocedamos um pouco na 
história, ilustrando com uma nota de jornal de 1926, que retrata as intenções políticas de Mato Grosso antes de 
1930. O jornal A Cruz (1926, p. 2) indica, por meio de uma nota escrita pelo professor Rubens de Carvalho, em 
22 de março de 1926, sobre qual seria o veículo principal para “convencimento” populacional da necessidade 
de fortalecer o país no interior da unidade nacional: “Será a escola a nossa arma avançada da nacionalidade. 
Será a educação o elemento catalítico para a realização do amalgama social [...]. Será a competência profissional 
dos nossos o esteio da nossa supremacia”. Assim, o fio condutor da trama “tomava corpo”, fortalecendo o 
papel da escola rural, instituição que efetivaria o projeto nacional agrícola, tendo um caráter mais técnico que 
humanístico, o que exigia que o modelo rural vigente fosse modificado: 

O modelo de escola a servir para as áreas rurais neste sentido. Ha muitos outros meios de au-
xiliar a pencuaria aconselhados pela technica, taes como a fundação de postos zootechnicos, 
escolas de veterinarios, fazendas-modelo. Mas de todos estes, é cedo ainda para cuidarmos 
no nosso Estado. O que poderiamos fazer desde já nesse terreno da prophylaxia e do ensino 
pecuario, seria mandar para a Escola de Capatazes de São Paulo todos os annos um grupo de 
Mattogrossnes intelligentes, para fazerem alli o respectivo curso prático, que é de tres mezes. 
Acredito que seria uma iniativa de beneficios resultados (MATO GROSSO, Mensagem, 1937, 
p. 7)

Essas perspectivas futuras, não se enquadravam à realidade mato-grossense, no que diz respeito às áreas 
longínquas onde estavam estabelecidas as escolas rurais, pois, naqueles lugares as escolas não tinham estrutura 
física e tampouco material pedagógicos para o ato educativo. De outro, apesar da falta de condições, a escola 
rural ideal desempenhou um importante papel, pois, uma vez mantida pelos representantes da elite, caberia a 
ela formar cidadãos aptos aos trabalhos rurais, auxiliando os grandes empreendimentos do setor. 

Nos anos de 1940, as transformações em Mato Grosso caminharam a passos largos, pois o ordenamento 
público buscava inseri-lo nos rumos do progresso. Para tanto, todos os setores deveriam sofrer mudanças e 
avançar no quesito da inovação. A instrução pública não ficou fora desse projeto e a escola rural, principal 
foco, necessitava de sofrer reformulações. Naquele período, a administração estava sob a responsabilidade do 
interventor Julio Strübing Müller, que assumiu o governo de Mato Grosso em 1937, nomeado pelo Presidente 
Getúlio Vargas. Buscou ele manter controlada a situação financeira estadual, como o mesmo ressaltou em seu 
relatório: 

Felizmente, das mais animadoras a situação econômico-financeira do Estado, e continua a re-
ceita em significativo crescendo, vindo assim do seu índice mais positivo, que é na capacidade 
produtora e o do seu dinamismo político-social”. Para o interventor, o equilíbrio dos cofres 
públicos poderia ser expresso em cifras, pois a receita prevista era de 20.074:000$000, sendo 
que a realizada chegou à casa dos 22.075:496$3000 (MATO GROSSO, Mensagem, 1942, p. 59) 

Júlio Müller realizou obras consideradas importantes para o desenvolvimento do Estado, podendo ser 
citadas inúmeras edificações feitas em Cuiabá, como o Cine Teatro, o Grande Hotel, a Estação de Tratamento, 
o Liceu Cuiabano e a ponte sobre o Rio Cuiabá.
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O Grande Hotel3 foi erguido como uma das obras oficiais que marcaram o alvorecer da política de 
modernização do Estado Novo, ostentando “varandas, pátios e 38 quartos, todos desenhados por uma arquitetura 
de linhas retas, geométricas e elegantes, típicas do estilo Art Dèco” (ARAÚJO, 2014, p. 2), constituindo uma 
obra arquitetônica muito além das expectativas de uma cidade, cuja maioria das casas ainda era térrea e de adobe.

O edifício do Liceu Cuiabano, de acordo com os escritos de Rocha, foi construído para atender a 
demanda do ensino secundário em Mato Grosso, “[...] criada oficialmente em 1879 e inaugurada a 7 de março 
de 1880, com a junção de dois estabelecimentos num só, a recém-criada instituição ‘o Liceu Cuiabano’ e a já 
instalada Escola Normal” (ROCHA, 2012, p. 1). Esta instituição foi significativa na história da educação em 
Mato Grosso, por ser a primeira a ofertar o ensino público secundário no estado.

As obras tinham como propósito incluir a capital de Mato Grosso - Cuiabá, nos preceitos da modernidade 
que se espalhou no país, com advento da Marcha para o Oeste. Para isso, a paisagem de Cuiabá deveria sofre 
modificações e sua arquitetura urbana, deveria ter “[...] a ideia da ‘onipresença’ do poder do Estado, através 
das realizações do Estado Novo, que se fazia sentir em todo o território nacional, inclusive, nos lugares mais 
afastados da civilização” (BUZATO, 2013, p. 10). 

O mesmo autor acrescenta que os projetos de modernidade das cidades também tinham outras intenções, 
como a de educativa, na busca da “formação de uma nova cultura de hábitos e costumes por parte da população 
citadina, que expressassem o sentido de atualidade da gestão política [...] e que representasse o progresso e o 
desenvolvimento do Estado”. Por isso, modificar hábitos e educar um novo jeito de viver, parecia que estava 
implícito nos projetos de realizar obras e modernizar, principalmente Cuiabá. (BUZATO, 2013, p. 10). 

A intenção de implantar um governo de transformação em Mato Grosso, e principalmente Cuiabá, 
estava ligado, principalmente, à estratégia de se firmar a citada localidade enquanto capital do Estado e sede de 
governo, derrubando a ala que apoiava a eleição da cidade de Campo Grande para assumir essa determinação 
política, visto que a discordância era que Cuiabá não estava preparada para ser a capital do Estado, pois se 
encontrava distante de outros centros, como o Rio Janeiro, mas seu “isolamento” não poderia lhe tirar o fato de 
ser “[...] o centro político do Estado e o seu núcleo social e cultural mais importante. Essa circunstância aludida 
deu causa a que se gerasse e mantivesse, por muito tempo, primeiro em Corumbá, depois em Campo Grande, 
uma campanha a favor da mudança da Capital” (MATO GROSSO, 1943, p. 12). A residência dos governadores 
foi uma das construções da época em que Júlio Müller estava à frente do governo de Mato Grosso:

 Ilustração 01: Residência dos governadores (1938)

Fonte: Jornal O MATO GROSSO (02-10-1939) 
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lustração 02:  Residência dos governadores (1939) 

Fonte: CASTOR (2013, p. 183)

Sua construção teve início em 1939 e finalizada após dois anos de trabalhos contínuos, pois, assim como 
as demais obras, enfrentava complexas condições estruturais para a sua finalização. Por isso, à primeira vista, 
realizar esse feito parecia ser simples. Isso, se o olhar partir dos dias atuais, mas, naquele período, foi uma complexa 
tarefa executada pelo engenheiro Cássio Veiga de Sá, um carioca que chegou para Cuiabá com 27 anos, em 1938. 
Formado pela Universidade Politécnica do Rio de Janeiro, sua façanha foi retratada na tese intitulada “Arquitetura 
Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos”, defendida por Ricardo Silveira Castor, na Universidade de São 
Paulo – USP. 

Castor ressalta que a matéria-prima para realização das obras era difícil de ser obtida, uma vez que “[...] 
somente os materiais básicos – tijolo, areia, cal e pedra e pau roliço para andaimes e escoramento – podiam ser 
encontrados em Cuiabá, ainda assim, com boa dose de paciência e obstinação” (CASTOR, 2013, p. 181).

A complicação estava em conseguir os demais materiais, a brita, por exemplo, só foi retirada das redondezas 
de Cuiabá porque o engenheiro Cássio descobriu em uma fazenda um “afloramento rochoso”, incumbindo-se da 
extração. Não havia olarias em Mato Grosso, os tijolos eram confeccionados artesanalmente pelo batalhão da 
polícia militar. A situação era bem mais complexa, porque não havia fornecedores de areia:

[...] sua extração ficou a cargo dos próprios pedreiros empregados nas obras. Tudo o mais teve de 
ser despachado de trem de São Paulo, num longo trajeto ferroviário e fluvial de aproximadamente 
três meses, num tempo em que não havia alternativas rodoviárias. Os materiais seguiam ferrovia 
Paulista até Bauru, onde eram baldeados para o Noroeste do Brasil que os conduzia até porto 
Esperança, no atual Mato Grosso do Sul (CASTOR, 2013, p. 182)

As madeiras não eram extraídas em Mato Grosso, por não haver uma serraria para seu beneficiamento que 
atendesse à demanda das construções em Cuiabá. As que o Estado dispunha eram rudimentares para realização de 
tal feito, por isso, esse material também vinha de São Paulo. Para um Estado com características rurais, modernizar 
se revestia de outro sentido, um peso maior, o de viabilizar meios para a concretização dessa façanha. Por isso, o 
governo de Júlio Müller ficou na história pela superação das condições atípicas que poderiam impedir seu projeto 
de desenvolvimento e efetivação de grandes feitos.

A inauguração da Ponte sobre o Rio Cuiabá foi outro projeto inaugurado no dia 20 de janeiro de 1942, 
constituindo-se em marco para a construção civil do Estado, porque foi a “primeira ponte do Estado em concreto 
armado, processo que se consolidou em Cuiabá a partir dela. Com os bons resultados então obtidos, foi encerrado 
o ciclo de estrutura de ferro, tecnologia inglesa” (JUCÁ, 1998, p. 219). A ponte sobre o rio Cuiabá ligada a Capital 
ao, então, terceiro distrito, que hoje recebe o nome de cidade de Várzea Grande, cuja travessia do rio Cuiabá era 
realizada por meio da Barca Pêndulo:
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Ilustração 03: Travessia do Rio Cuiabá.

 Foto Album Graphico do Estado de Matto-Grosso (1914).

A Barca Pêndulo operou inicialmente no Rio Cuiabá, transportando passageiros e cargas, tendo por base 
a concessão, outorgada pelo presidente da província, José Miranda Reis, ao empresário Luiz Monteiro de Aguiar: 
“Esse serviço foi colocado à disposição do público em 1874 e mantinha esse adjetivo porque, no centro da 
embarcação, em sua parte externa, estava fixado um grande pilar, responsável pela sustentação da embarcação” 
(MATO GROSSO, 2015, p. 1). Por muitos anos, esse meio de transporte cumpriu seu trajeto entre o Porto da 
Balsa, 2º Distrito de Cuiabá, e a margem direita do rio Cuiabá, no 3º distrito de Cuiabá (hoje Município Várzea 
Grande), e parou de funcionar quando o interventor de Mato Grosso Júlio Strübing Müller inaugurou, em 1942, 
a ponte sobre o Rio Cuiabá, que levou seu nome.

O Cine Teatro Cuiabá também foi um dos grandes feitos de Müller, inaugurado no dia 23 de maio de 
1942, com o filme “A noiva veio como encomenda”, protagonizado por Bety Davis e produzido pelo estúdio Warner 
Brothers. Essa casa de espetáculos foi uma demonstração de progresso, pois, constituiu “[...] uns dos primeiros 
cinemas do país a ter um sistema de renovação de ar, com um processo de refrigeração baseado na água que 
circulava em serpentinas. Quando o calor era mais forte, eram usadas barras de gelo” (JUCÁ, 1998, p. 221).

Para uma capital moderna, não caberia uma zona rural rudimentar, por isso, o governo Müller impulsionou 
a implantação de colônias, visando povoar, especialmente, a porção sul do então Mato Grosso uno. Tais feitos 
foram se desenrolando juntamente com o processo de colonização, iniciado em 1940, com o Decreto-Lei nº 2.009, 
quando foram estabelecidas normas reguladoras da relação colonizadoras e colonos. Para Gomes, as colônias 
objetivaram:

[...] a fixação do trabalho nacional pela concessão de terras e pelo amparo e assistência técnica e 
social do governo. Os núcleos agrícolas ou agroindustriais deviam selecionar lavradores e localizá-
-los em certas regiões, como o vale do Amazonas, os vales do Tocantins e Araguaia e o sertão do 
Nordeste. O governo Vargas, através de seus ministérios — Agricultura, Trabalho, Viação e Jus-
tiça — empenhava-se nesse esforço renovador de valorização do trabalhador nacional. Esse per-
sonagem era o grande herói da democracia social que se construía no Brasil. Sua vida era ilustrada 
pelo ideal de ascensão social pelo trabalho, que dignificava o homem e possibilitava um melhor 
padrão de vida. Por isso, ele deveria conseguir, ao longo de sua vida e por seu esforço próprio, 
uma situação mais confortável para si e/ou para seus descendentes (GOMES, 2005, p. 70-71)

Alves acrescenta que, nos anos de 1940, o Estado trilhava para um cenário econômico próspero, porque 
havia “[...] riquezas extrativistas e agropecuárias, recebeu maiores incentivos à produção agrícola, em virtude da 
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‘marcha para o Oeste’. Idealizada por Getúlio Vargas, foi levada a prática pelo Decreto nº. 3.059, que enfatizava a 
formação de colônias agrícolas federais no Sul de Mato Grosso” (ALVES, 1998, p. 127).

O Censo demográfico de 1940 apontou que Mato Grosso possuía uma área 1.447.041km2, contando com 
28 municípios e 94 distritos. Esse número se contrastava com o crescimento de outras localidades possuidoras 
de menor área por km2, como Goiás, com extensão de 661.140 km2, mas sua divisão política contava com 52 
municípios e 140 distritos (IBGE, 1940). Esse fato reforça o problema de densidade demográfica gerenciado pelos 
governantes de Mato Grosso. Por isso, colonizar foi um ideal fortemente empreendido pelo governo estadual, na 
busca de solução para o problema. Quanto à população e suas características, ela estava assim distribuída:

Tabela 01: População de Mato Grosso em 1940

ANO
1940

Número %
População Total 41.236,315 100,00
Habitantes por Km2 4,84 -

SEXO
Homens 20.614.088 49,99
Mulheres 20.622,23 50,01

NACIONALIDADE
Brasileiros natos 39.822,487 96.57
Brasileiros naturalizados 122,735 0,30
Estrangeiros 1.283,833 3.11
De nacionalidade não declarada 7.260 0,02

IDADE ESCOLAR
Menos de 1 ano 1.370,53 3,32
1 ano 1.208,513 2,93
2 anos 1.313,463 3,18
3 anos 1.286,977 3,12
4 anos 1.260,17 3,05
De 5 a 9 anos 5.758,818 13,96
De 10 a 14 anos 5.328,080 12,92

INSTRUÇÃO
Sabem ler e escrever 13.292,605 32,24
Não sabem ler nem escrever 27.735,140 67,26

De instrução não declarada 208.570 0,50

Fonte: IBGE, (1940, p. 37).

Os dados de 1940 revelam que a população de Mato Grosso era de 41.236,315 habitantes, num total de 
4,84 h/ Km2, sendo 49,99% de homens e 50,01% de mulheres. Do seu total, 96,57% eram de brasileiros natos, 
0,30% brasileiros naturalizados e 3,11% estrangeiros, o que significa que quase 4% da população não nasceram no 
Brasil, cerca de 8.667 indivíduos. 

Sobre a escolaridade, a população infantil de menos de 1 ano a 14 anos era de 17.526,55, sendo que o 
percentual de 15% dos mato-grossenses estava entre essa faixa etária. Já a população em idade escolar, de 5 a 9 
anos e de 10 a 14 anos, atingia um patamar de 11.086,90 (26,88%) habitantes. 

Com relação aos dados gerais da instrução pública, o Estado possuía, nos anos de 1940, um complicado 
quadro, uma vez que cerca de 27.735,140 não sabiam ler, nem escrever (67,26%), contrapondo-se aos 13.292,605 
que sabiam ler e escrever (32,24%). Isso pode indicar que os esforços de se criar os grupos escolares e as escolas 



192 193

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

reunidas, nos anos de 1910 e 1927, não surtira o efeito desejado, o de diminuir consideravelmente o número de 
analfabetos em Mato Grosso. Outra questão a se considerar é que, talvez por isso, os governantes continuavam a 
criar escolas rurais, porque elas eram as que mais atingiam as populações espalhadas nas diferentes localidades do 
Estado. 

A vida nas localidades não contava com condições estruturais e tampouco de locomoção, por isso, no ano 
de 1945, o Decreto Lei nº 8.463/45 criou o Fundo Rodoviário Nacional, o que ofertou condições para que se 
aumentasse o sonho dos colonos de ser grandes produtores, pois foram abertas estradas nacionais que ligavam 
Cuiabá a Campo Grande, a Alta Araguaia e ao Porto4. 15 de novembro, responsável pela circulação de mercadorias 
do país, visto que movimentavam parte da economia brasileira no hinterland.  Esse fato despertou a utopia dos 
colonos de ganhar muito dinheiro em Mato Grosso. Entretanto, o efeito foi contrário, pois, nas colônias, eles 
compravam máquinas e insumos para trabalhar na terra e, com isso, contraíam “[...] grandes dívidas e, na maioria 
das vezes, deslocavam-se para as fazendas vizinhas nas quais vendiam sua força de trabalho para sobreviver.” 
(ALVES, 1998, p. 136). 

As promessas de terra e de mudança de vida fizeram muitos migrantes se deslocar para Mato Grosso, mas 
esse projeto de colonização não conseguiu atender às demandas de melhoria, nem mesmo minimamente, no que 
se refere as condições de infraestrutura. “A carência de estradas de acesso às áreas de colonização e circulação 
interna nos projetos, a escassez de escolas e hospitais, a inexistência de auxílio técnico aos colonos, a ausência de 
linha de crédito, depõem contra o programa [...]”.(CASTRO et al. 2002, p. 63). O Estado de Mato Grosso nas 
problemáticas apresentadas, tendia cada vez mais para um cenário rural, com problemas advindos da realidade de 
localidades distantes de cidades.

A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA NO INÍCIO DA REPÚBLICA

No Regulamento de 1927, as escolas isoladas apresentavam características educacionais diferenciadas. As 
isoladas urbanas eram aquelas localizadas até 3 km da sede do município, cabendo a elas ministrar a instrução 
primária com cursos de duração de 3 anos; as escolas isoladas noturnas teriam a mesma caraterística das urbanas, 
acrescido o fato de se destinar à instrução para meninos maiores de 12 anos que, por algum motivo, fossem 
impedidos de frequentar o curso diurno; as escolas isoladas rurais seriam aquelas localizadas a mais de 3 km da 
sede do município e criadas para ministrar a instrução primária rudimentar em cursos de apenas 2 anos (MATO 
GROSSO, Regulamento, 1927). Nesse ponto, a prerrogativa da legislação veio estabelecer e consagrar importante 
diferença da escola rural em relação aos demais modelos. Além de ter um tempo escolar menor, possibilitava 
apenas o ensino rudimentar, inferior ao das demais escolas. Por isso, se perpetuou historicamente da ineficiência 
das escolas rurais, mesmo sendo as mesmas em grande número.

Quanto aos grupos escolares e escolas reunidas, seriam eles criados num raio de 2 km da sede do município, 
ofertando o ensino primário em três anos e seriam diferenciados pelo número de escolas isoladas suprimidas 
para sua criação e pelo número de classes permitido para cada modelo: Grupos escolares suprimiriam até seis 
escolas isoladas e teriam, no mínimo, 08 classes, num total de 250 crianças em idade escolar. Já as reunidas seriam 
compostas pela reunião de 3 a 5 escolas isoladas, com frequência de 80 alunos e, no máximo, de 07 classes e 
mínimo de 03 (MATO GROSSO, Regulamento, 1927).

Mesmo com as transformações na educação a partir de 1927, não houve grandes alterações no cenário das 
escolas rurais em Mato Grosso. Estas instituições primárias continuavam sendo criadas e se expandido por todo o 
estado. Por isso, justifica-se o título deste trabalho, pois acredita-se que para um Estado rural o modelo que mais 
se adequava as diversidades geográficas e situacional era a escola rural.
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AS ESCOLAS RURAIS E A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

Nas pequenas cidades e vilas do interior, a deficiência do ensino era associada ao fato de que este ainda não 
encontrara consonância com os preceitos da Escola Nova5. O problema não era associado ao fato de o Estado não 
aparelhar as escolas das cidades com as exigências da proposta do novo ensino, atribuindo-se à “falta de formação 
profissional dos membros do magistério e a falta de intercâmbio de ideias entre os dos diversos estados Brasileiros. 
E, para agravar a situação do ensino primário mato-grossense, há a falta de livros didáticos apropriados ao meio 
[...]” (MATO GROSSO, Relatório, 1942, p. 2). Os livros que circulavam no Estado eram de autores paulistas, e 
estampavam uma realidade social bem diferente daquela regional.

A questão educacional na zona rural era ainda mais complexa, pois, segundo o Prof. Philogonio, a escola 
não correspondia a sua finalidade educativa, e a justificativa recaía novamente na falta de preparo dos professores 
para ministrar aulas nas áreas rurais. Não se cogitava das dificuldades e do abandono público dos docentes, das 
escolas e das comunidades (SILVA, 2014). Prescrevia o Regulamento de 1927, Art. 6 e 7, sobre as escolas rurais: 

A escola rural tem por fim ministrar a instrução primária rudimentar; seu curso é de dois anos e 
o programa constará de leitura, escrita, as quatro operações sobre números inteiros, noções de 
História Pátria, Chorografia do Brasil e especialmente de Mato Grosso e noções de Higiene. [...] 
Terão as escolas rurais a maior disseminação e serão criadas a juízo do governo, por proposta do 
diretor Geral da instrução, mediante informações dos inspetores gerais, nos lugares onde houver 
os seguintes elementos: a) prédio facilmente adaptável às necessidades escolares; b) Trinta crian-
ças em idade escolar, num raio de 3 quilômetros do prédio indicado (MATO GROSSO, Regula-
mento, 1927, p. 163)

 Dessa forma, era viável se criar escolas rurais para atender a população que vivia distante das cidades. Para 
consolidação do feito, bastava somente um abaixo-assinado endereçado ao governador, ressaltando as condições 
exigidas pelo Regulamento de 1927 e a inspeção por parte do órgão controlador da administração do ensino. Um 
exemplo de tal situação foi o da Escola do Ranchão:

Ilustração 04: Escola Major Landri Sales.

Fonte: REVISTA “A VIOLETA”, 1944. (ACBM).

A comunidade denominada Ranchão era localizada no antigo distrito do Coxipó da Ponte, a 9 km do 
centro de Cuiabá. A foto registra o dia em que a Escola Major Landri Sales recebeu donativos de material didático. 
Percebe-se a simplicidade das suas instalações e do número maior de meninos que a frequentava. Outra inferência 
se faz na diversidade de idades que compunham as turmas das escolas rurais, por isso o ato educativo não poderia 
ser simultâneo e sim individualizado.

Em 1948, Mato Grosso firmou convênio com Ministério da Educação para construção de prédios 
escolares. Assim seriam distribuídas as verbas: “Cr$ 2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta mil cruzeiros), 
para a construção de 36 prédios escolas na faixa de fronteiras, Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões para a construção 
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de 2 prédios destinados a escolas normais tipo rural, localizadas, respectivamente, em Campo Grande e Ponta 
Porã” (MATO GROSSO, Regulamento, 1927, p. 163). Percebe-se que, dos 36 prédios escolares, somente 2 se 
destinavam a instituir uma escola normal rural para formação de professores moradores do campo. 

Não foi encontrado, por essa pesquisadora, documentos referentes às escolas normais rurais, mas de 
cursos de formação para o magistério, diferentes dos cursos de férias para professores leigos, segundo Piacentine, 
e ocorreram no interior de Mato Grosso, na cidade de Dourados. Esse Curso de Magistério Rural foi criado em 
1970, sendo o mesmo fruto de reivindicação dos professores leigos que buscavam formação, já que o citado 
município situava-se muito distante da capital do Estado, Cuiabá, onde se encontrava instalado o Centro de 
Treinamento do Magistério. Para efetivar o curso de magistério rural foram utilizadas as dependências do Colégio 
Oswaldo Cruz. 

O curso era ofertado para os professores leigos que ainda não tinham formação para o magistério, 
não havendo obrigatoriedade de participação, como os de treinamento realizados nos anos de 1960. Bastava 
fazer inscrição o professor que desejasse ter a certificação do magistério. Os “[...] professores leigos rurais que 
tivessem interesse em fazer o Curso de Magistério Rural também receberiam uma bolsa paga em dinheiro e 
estadia em Dourados, custeada pela Prefeitura local” (PIACENTINE, 2012, p. 75). Percebe-se que a estratégia dos 
governantes foi modificada nesse curso de magistério rural, pois eram oferecidos incentivos para que o professor 
tivesse o interesse de se qualificar e pagar as despesas com os estudos. 

Tendo em vista a extensão territorial de Mato Grosso, 1.477.041 Km2, e o fato de o mesmo contar com 
somente dois inspetores de ensino, um para o norte e outro para sul, ficava quase impossível acompanhar o 
funcionamento desse modelo escolar, por isso muitas escolas rurais criadas nas fazendas e vilarejos só foram 
reconhecidas depois de mais de 03 anos de funcionamento (LEITE, 1942). A escola rural, na concepção dos 
administradores, muitas vezes,

[...] é instalada em um rancho diferente do que se apresenta à inspeção, sem mobiliário apropriado, 
e a professora fica na completa dependência do morubixaba do lugar. Desambientada, sujeita aos 
caprichos do dono da casa, falha de todos os recursos de alimentação e de remédio, segregada, 
julga-se infeliz, e, quando tem forças reage e consegue mudar-se para outro meio onde, muitas 
vezes, vai encontrar os mesmos ou novos embaraços (MATO GROSSO, Relatório, 1942, p. 5)

O Prof. Philogonio Corrêa traduziu fiel e resumidamente os problemas enfrentados pelos professores que 
buscavam inserir-se na carreira docente nas áreas rurais. O Regulamento de 1927, em seu Art. 50, preconizava que, 
para estas escolas, deveriam ser lotados professores normalistas em início de carreira e que almejassem, depois de 
algum tempo, dar aula nas escolas da cidade. Indagamos: será que havia algum estudante normalista6 a se aventurar 
a ministrar aula nas escolas rurais? Talvez neste fato resida a justificativa de a maioria dos seus docentes serem 
leigos, sem formação para o magistério (SILVA, 2014).

Quanto às escolas rurais de imigração, deveriam as mesmas ter como finalidade propagar os ideais 
nacionalistas, mas não conseguiram efetivar esse objetivo, porque o ensino nas escolas obedecia “[...] em tudo 
os programas oficiais, não produzem presentemente os frutos almejados, isto porque são escolas simplesmente 
de alfabetização, o que não basta, por isso que, é necessário nacionalizar e educar” (MATO GROSSO, Relatório, 
1942, p. 6). Esse problema se propagou porque as línguas natas dos imigrantes prevaleciam, e o português não se 
constituía enquanto idioma oficial. Por isso a necessidade de alfabetizar essa população na língua oficial do Brasil, 
mas não bastava somente isso, uma vez que só surtiria efeito se eles se sentissem parte do povo brasileiro. Para 
isso, a escola deveria também ensinar o civismo e fortalecer a nacionalidade. Um desses exemplos foi a Colônia 
Japonesa em Campo Grande-MT.
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A escola da colônia nipônica priorizava, assim como as demais escolas rurais, o ensino primário rudimentar, 
centrado na alfabetização. Jacob descreve que essa modesta escola rural era um dos motivos de orgulho, pois “[...] 
se tem plasmado o espírito de centenas de jovens, que irão construir o Brasil do Futuro” (JACOB, 2011, p. 6).

A imigração japonesa em Mato Grosso teve início em 1908, com a chegada do navio Kasato Maru, 
trazendo 781 imigrantes. Destes, 26 famílias vieram para o sul do Estado, sob a promessa de encontrar boa terra 
para plantio e uma vida economicamente estável. O Brasil passava por uma crise no setor agrícola, principalmente 
no que se refere à produção do café, açúcar e cacau: “A contribuição dos japoneses na agricultura, em especial 
na produção do café, foi decisiva para a ascensão do país como maior produtor e exportador mundial do grão” 
(JACOB, 2011, p. 35). Em Mato Grosso, prevalecia o plantio de hortaliças, frutas e ovos. 

Com relação às zonas do alto sertão, áreas mais habitadas por povos indígenas, a missão salesiana buscava 
“civiliza-los”. Nesse território não se encontravam, segundo o Prof. Philogonio, “[...] escolas públicas propriamente, 
com exceção da zona leste e parte da zona sul. Há algumas missões religiosas, compostas de ministros estrangeiros, 
que sob pretexto de catequese religiosa dos selvagens, penetram os sertões matogrossenses” (MATO GROSSO, 
1942, p. 7).

As informações propagadas sobre o ensino rural de Mato Grosso, pelos professores Gervásio Leite e 
Philogonio Corrêa, fortaleceram os discursos oficiais descritos nas fontes documentais sobre a inutilidade das 
escolas rurais, mesmo constituindo-se em maioria absoluta no estado, o que fez com que fosse perpetuado esse 
problema pelas décadas seguintes, sem retratar a história vista de dentro delas, bem como o esforço de professores 
e alunos para efetivar o ato educativo nas áreas longínquas e de difícil acesso. O discurso se preocupava em 
compara-las às escolas urbanas, não se preocupando a discutir os reais problemas conjunturais que determinavam 
seu insucesso. 

Nos anos de 1950, o governador Fernando Corrêa da Costa explanou sobre situações semelhantes às 
que vinham ocorrendo nos anos anteriores e sugeriu outras advindas na ocupação e/ou reocupação dos espaços 
escolares de Mato Grosso, especialmente considerando o processo migratório: 

O crescimento acelerado da população do Estado em virtude dos contingentes migratórios que 
está buscando numa penetração vigorosa pelas regiões mais afastadas dos centros urbanos, cria 
um difícil problema escolar. Formando um agrupamento humano, surge, logo, a necessidade de 
ensino, principalmente o primário. Dois fatores agravam a situação: falta de professores e a ins-
talação para o funcionamento da escola. Para acudir essa contingência lança-se mão do elemento 
alfabetizado que no meio se encontra para exercer o cargo de professor e de um prédio qualquer, 
ou melhor, de um abrigo, para a instalação de um curso. Monta-se, destarte uma escola (MATO 
GROSSO, Mensagem, 1954, p. 23)

O próprio governador admitiu a dificuldade de o Estado atender à demanda educacional, apontando como 
solução levantar um casebre de sapé e escolher uma pessoa alfabetizada na comunidade para assumir a escola, já 
que não havia como enviar professores com formação para todas as localidades que tivessem um aglomerado de 
30 crianças em idade escolar. Se o Estado não podia arcar com a responsabilidade dessa modalidade de ensino, 
como poderia exigir melhoria no ensino rural? Como poderia obter transformações de qualidade? Como poderia 
dizer que o ensino nas escolas rurais era nulo? Fernando Corrêa da Costa traduziu em palavras o que se poderia 
conceituar a escola rural: a maior contradição histórica do ensino primário de Mato Grosso. Para essa modalidade 
majoritária de escola, que oferecia um ensino aligeirado, bastava uma casa de sapé e uma pessoa alfabetizada 
disposta a assumir as aulas. O que se pode ler nas entrelinhas desse discurso é a preponderância da quantidade 
sobre a qualidade, uma vez que Mato Grosso, querendo subir no conceito nacional, deveria oferecer o ensino, sob 
quaisquer condições. 
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A problemática foi fortalecida pelo fato de que das “distâncias em que esses estabelecimentos se situam e 
a carência de vias de comunicação tornando ilhado do contacto da orientação e da fiscalização dos inspetores de 
ensino” (MATO GROSSO, Mensagem, 1954, p. 23), o que significa dizer que nem o Estado tinha controle sobre 
o número de escolas rurais criadas nas fazendas e lugarejos. Os professores e alunos estariam entregues à própria 
sorte. A situação não era mais crítica porque a comunidade se juntava em prol da escola, pagando seus professores 
com o que podiam muitas vezes em mantimento extraído da roça. Em 1955, pode-se perceber a dimensão dos 
números de escolas rurais que compunha o cenário educacional primário em Mato Grosso: 

Tabela 02: Número de escolas rurais em MT – 1955

Município Quantidade
Acorizal 24

Alto Araguaia 13
Alto Garças 02

Alto Paraguaia 17
Amambaí 23

Aparecida do Tabuado 04
Aquidauana 20
Arenápolis 02

Barão de Melgaço 11
Barra do Bugres 05
Barra do Garças 17

Bataguassú 09
Bela vista 22

Bonito 12
Cáceres 38

Camapuan 06
Campo Grande 59

Chapada dos Guimarães 38
Corguinhos 02
Corumbá 33

Coxim 25
Cuiabá 68

Diamantino 16
Dourados 65

Itaporã 03
Itiquira 01
Jaguari 07
Jardim 03
Ladário 01

Maracujá 04
Mato Grosso 08

Miranda 14
Nioaque 06

Nortelandia 02
Nossa Senhora Livramento 49

Paranaíba 26
Poconé 58

Ponta Porã 35
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Ponte Branca 02
Porto Murtinho 11

Poxoreu 33
Ribas do Rio Pardo 03

Rio Brilhante 17
Rio Verde de Mato Grosso 05

Rochedo 08
Rondonópolis 06
Rosário Oeste 73

Santo Antônio do Leverger 60
Sidrolândia 03
Terrenos 02
Tesouro 02

Torixoréu 01
Três Lagoas 26

Várzea Grande 18
Total 1.018

As escolas rurais perfaziam pouco mais de um milhar de unidades em todo Mato Grosso, sendo a maior 
ocorrência registrada nas cidades-polo mais populosas, como Rosário Oeste (73), Cuiabá (68), Santo Antônio do 
Leverger (60) e Poconé (58), além de cidades situadas no sul da porção estadual e que hoje integram o estado de 
Mato Grosso do Sul. Infere-se que o número das registradas nestas cidades se deveu ao fato de haver efetivamente 
inspeção escolar, sendo que nas demais localidades certamente não havia registro de todas as unidades escolares 
rurais do Estado.

A escola rural teve início no ano de 1956, com um número superior ao que se apresentou em 1955, 
pois teve um aumento de 67 unidades, como mostram os números: Grupos Escolares (49 unidades), Escolas 
Reunidas (36), Escola Rural (1.085), Escola Urbana (9), Escola noturna (1) e Escolas Regimentais (10). Em todo 
no Estado existiam 1.170 unidades escolares, sendo que para ministrar aulas contava-se com um contingente de 
1.853 professores. De acordo com a legislação de ensino mato-grossense, a Lei n. 760, de 5 de julho de 1955 
reestruturou as mostrou-se bem superior as suas determinações (MATO GROSSO, Mensagem, 1956, p. 86). 

No ano de 1962, encontrava-se funcionando em Mato Grosso um total de 2.036 escolas primárias, sendo 
elas: Escola Modelo (4 Unids.), Grupos Escolares (73 Unids.), Escolas Reunidas (77 Unids.), Escolas Rurais Mistas 
(1.801 Unids.) e Particulares (81 Unids.) (MATO GROSSO, Mensagem, 1962, p. 71). A estimativa demonstra que, 
em seis anos, foram criadas 716 escolas rurais em todo Estado, algo que tornava mais agravante a contradição 
entre sua eficiência e a necessidade educacional de crianças em idade escolar das áreas rurais. Por isso, ao findar 
esse tópico sobre a escola rural, defendemos sua relevância na formação do ser humano inserido na comunidade 
em que vive, mesmo que o processo escolar tivesse desprovido de meios essenciais para o ato educativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória de Mato Grosso foi marcada por transformações e mudanças operadas no interior das 
povoações. A grande extensão territorial fez com que medidas extremas fossem efetivadas, como abrir as fronteiras 
para que as colonizadoras fundassem colônias.

Fonte: MATO GROSSO, 1955, p. 42.
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 Na educação, os Regulamentos da Instrução Primária não conseguiram resolver a problemática da 
qualidade do ensino, pois não considerava, em suas prerrogativas, o contexto social em que as escolas estavam 
inseridas, almejando modelos importados de São Paulo, os quais não conseguiam materializar suas propostas, por 
não haver condições estruturais e tampouco materiais didáticos necessários para o ato educativo. O mesmo se 
realizava plenamente somente nas cidades maiores, porém o currículo não obedecia a esse descompasso, uma vez 
que existia um único programa, aplicado tanto nas escolas urbanas quanto nas rurais. As diversificadas realidades 
impuseram o diferencial, impedindo a pretendida homogeneidade.

A escola rural por vezes ocupar o lugar de instituição precária em Mato Grosso e estabeleceu contradições, 
porque se expandia para todas as localidades, sendo esse fato fortalecedor da hipótese de que o Estado era rural e 
por isso, esse modelo seria o mais viável para a educação primária.

NOTAS
1Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “ESCOLA RURAL EM MATO GROSSO: de 
professor leigo a sábio (1945-1965)” (SILVA, 2018).

2Entre as categorias estão os proletariados, ligados ao partido político comunista, os tenentes e os militares.

3“Duas décadas após sua construção, nos anos 1960, o Grande Hotel deixou de funcionar. A partir de 1965, sediou 
a administração central do Banco do Estado de Mato Grosso, BEMAT, desativado em 1995. Foi tombado pela 
Fundação Cultural de Mato Grosso em 1984” (ARAÚJO, 2014, p. 2).

4“O Porto 15 de Novembro (situado à margem direita do rio Paraná, na foz do rio Pardo) tornou-se a referência 
principal nos projetos de ligação entre o SMT e São Paulo – ligação que, embora não se tenha concretizado de 
imediato, continuou nos anos seguintes a ser estimulada pelos governos dos dois Estados” (QUEIROZ, 2003 p. 
4). 

5A Escola Nova realizou profundas crítica à escola tradicional: “Tenha deslocado o eixo da questão pedagógica 
do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos e 
processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse [...]” (SAVIANI, 1999, p. 20). 

6Entre as pesquisas de Mestrado e doutorado (aproximadamente 5 anos) foi encontrada somente uma professora 
normalista que ministrou aulas na escola rural - Professora Arlinda Alves de Almeida – que não era de família de 
posses e por isso não teve como dar aula na cidade, tendo sido encaminhada para escola rural. Em 2012 estava 
com aproximadamente 90 anos de idade, lúcida, e conseguiu narrar o cotidiano da vida na Escola Rural Mista 
de Bauchí, criada em 1923, pelo Decreto n.º 625, de fevereiro do mesmo ano, no município de Rosário Oeste-
MT, retratado na minha dissertação de mestrado, Escola Primária Rural: trilhar caminhos e transpor barreiras na 
educação em Mato Grosso (SILVA, 2014).
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo calcular a relação entre a produção do setor agropecuário brasile-
iro e a sua emissão de gases do efeito estufa no período de 2000 a 2015. O Brasil é signatário do 
Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir suas emissões até 2030. Foi utilizado neste trabalho 
a metodologia do decoupling, que é uma das formas de medir o esforço de um setor produtivo 
em reduzir a intensidade das emissões de poluentes. Com dados de emissão de carbono equiva-
lente do Brasil e da produção agropecuária, constatou-se um decoupling relativo no período, com 
redução da intensidade de emissão de poluente por unidade monetária. Porém, as emissões totais 
continuaram a se expandir e se conformou em um Paradoxo de Jevons, sem a presença de um 
decoupling absoluto. Conclui-se que o Brasil precisa reforçar suas políticas de enfrentamento para 
controlar as emissões de carbono equivalente na agropecuária brasileira para cumprir o Acordo 
de Paris.

Palavras-Chave: Decoupling; emissão de gases de efeito estufa; PIB da agropecuária, Paradoxo 
de Jevons.

RESUMEN
This work aims to calculate the relation between the farming production sector and their green-
house gases emissions from 2000 to 2015. Brazil is a signatory to the Paris Agreement and com-
mited to reduce its emissions until 2030. The metodology used in this work was the “decoupling”, 
which is one of  the ways of  measuring the efforts of  a productive sector in reducing the intensity 
of  its pollutant emissions. Through the data of  equivalent carbon emissions in Brazil and the 
farming production, it was verified a “relative decoupling” in the period, with intensity reduction 
of  pollutant emissions by currency unit. Although, the total emissions kept enlarging and a Je-
vons’ Paradox was certified, with no “absolut decoupling”. The conclusion is that Brazil needs to 
reinforce its enduring politics to control the equivalent carbon emissions in brazilian farming to 
accomplish Paris Agreement.

Keywords: Decoupling; greenhouse gases emission; Farming GDP, Jevons Paradox.
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INTRODUÇÃO

Diversos estudos e conferências globais apontam para a mudança climática da Terra e o mais atual consenso, 
o da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) é de que o aquecimento 

global realmente está ocorrendo. O principal fator da concentração de gases do efeito estufa1 na atmosfera 
deriva de ações antrópicas2relacionadas ao modelo de desenvolvimento baseado no uso de combustíveis fósseis, 
desmatamento, produção agrícola e de animais. A partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, em 1992, consolidou-se uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais 
e a partir dessa agenda se deu elaboração da UNFCCC, assinada atualmente por 197 países membros e que tem 
por objetivo estabilizar concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera3, em um nível que impeça uma 
interferência antrópica perigosa no sistema climático (UNITED NATIONS, 1992).

Compromissos foram assumidos por todas as partes em dada convenção, sendo alguns deles o de elaborar 
inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa; implementar programas nacionais e/ou regionais 
com medidas para mitigar a mudança do clima e se adaptar a ela; promover o desenvolvimento, a aplicação e a 
difusão de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases 
de efeito estufa; promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, 
em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do clima; promover 
e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do clima (UNITED 
NATIONS, 1992).

Em função da larga abrangência do acordo, as nações decidiram manter o debate, avaliar os progressos e 
reafirmar os compromissos propostos na UNFCCC de forma contínua. Foi dado início, então à Conferência das 
Partes (COP), que desde 1995 realiza-se anualmente para tal fim. Nesta conferência os países apresentam, entre 
outros, os relatórios da evolução da emissão de gases de efeito estufa, que são elaborados a partir de diretrizes que 
hoje tem como espelho principal o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organização que elabora 
e publica relatórios sobre estudos relacionados às mudanças climáticas. Os estudos do IPCC se dão desde a esfera 
científica das emissões de GEE até a esfera de instrumentos de mitigação desses gases, passando pelas reflexões 
sobre os impactos, adaptação e vulnerabilidades e analisam o planeta como um todo, fazendo projeções para todas 
as regiões e países signatários. Atualmente pode-se obter números sobre emissões de diversos países, reunidos no 
banco de dados do IPCC, e resultados de outras esferas de observação e pesquisa, que tem também um reflexo 
muito importante nas políticas internas das nações envolvidas(IPCC, 2014).

A 21ª Conferência das Partes, ou COP-21, realizada em 2015, na França, teve como resultado o Acordo de 
Paris, que objetiva reforçar a responsabilidade global com a ameaça da mudança climática, mantendo o aumento da 
temperatura global neste século abaixo de 2ºC em comparação aos níveis pré-industriais. Um dos compromissos 
firmados no Acordo é comunicar a pretendida “Contribuição Nacionalmente Determinada” (iNDC), e para 
alcançar este objetivo cada nação deverá implementar medidas internas de mitigação (UNFCCC, 2015).

Antes mesmo de se comprometer internacionalmente, o Brasil, instituiu desde 2009 a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima (PNMC), que está em concordância com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e que 
estabeleceu os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à mudança do clima. A PNMC se estrutura em quatros 
eixos, também presentes como sugestão nos relatórios do IPCC, sendo eles: impactos, vulnerabilidade e adaptação; 
educação, capacitação e comunicação; pesquisa e desenvolvimento; oportunidades de mitigação(BRASIL, 2008). 
Entre 2005 e 2012 o país reduziu suas emissões em 41%, devido à matriz energética limpa, o uso de biocombustíveis 
e a queda expressiva do desmatamento. Na 21ª Conferência nas Partes, o Brasil assinou o Acordo de Paris e através 
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de sua “iNDC”, se comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 
até o ano de 2025 e alcançar emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005 até o ano de 2030. A meta engloba 
todo o território nacional, e para o conjunto da economia, incluindo os CO2, CH4, N2O, perfluocarbonetos, 
hidrofluocarbonos e SF6 (BRASIL, 2015).

O principal setor nacional de emissão é o de mudança do uso da terra, sendo que, o bioma Amazônia 
contribuiu com 44% das emissões brasileiras em 2015. Em seguida, o setor da agropecuária representou cerca de 
24% das emissões no mesmo ano, e o setor de energia 23%(SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE 
GASES DO EFEITO ESTUFA, 2016a). A partir dos dados do CEPEA (2017), calcula-se que o agronegócio, 
representou em média 22% do PIB brasileiro entre 1995 e 2015, enquanto segundo a CNA (2016), no ano de 2015 
a participação dos produtos do agronegócio nas exportações brasileiras foi de 46,2%.

Göpel et al., 2017relatam que após 2005 a expansão da produção agrícola no Brasil apresenta relativo 
decoupling do desmatamento em função de iniciativas bem-sucedidas do governo brasileiro e autoridades locais 
para proteger os ecossistemas naturais, a redução dos preços do mercado mundial da soja em combinação com 
uma maior intensificação dos sistemas agrícolas. Contudo, após encerrar os acordos com os frigoríficos em 2019 
e se houver recuperação dos preços da soja e algodão, o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa 
podem se elevar novamente.

Dada a expressividade da agropecuária na economia brasileira, este trabalho analisará as emissões de gases 
de efeito estufa e o crescimento do PIB no setor, de 2000 a 2015. O IPCC sugere meios para mitigação desses GEE, 
e um desses meios, o qual será testado como metodologia neste trabalho, é o indicador de decoupling, que consiste 
em desacoplar a emissão de GEE do crescimento econômico. O decoupling, no contexto do desenvolvimento 
sustentável, significa usar menos recursos por unidade monetária, reduzindo o impacto ambiental de quaisquer 
recursos usados ou qualquer atividade econômica praticada (UNEP, 2011). Em relação ao decoupling, será 
analisada a tendência da eficiência produtiva no setor agropecuário. Como método de análise, será utilizado 
também o paradoxo de Jevons, que em síntese consiste na noção de que uma maior eficiência no uso dos recursos 
não conduz de forma direta na redução do uso de recursos naturais, mas pelo contrário, poderia haver um maior 
gasto de recursos (BRITO, 2016).

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento sustentável, foi lançado pelo relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão 
Brundtland e definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p.46). Este conceito surgiu e foi 
aperfeiçoado a partir do início das discussões, principalmente internacionais, sobre o futuro da humanidade e a 
escassez de recursos naturais. 

O debate da sustentabilidade ganhou força na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que ficou conhecida como a Cúpula da Terra 
ou Rio 92. A partir dos acordos assinados na Conferência, os participantes desta prepararam uma agenda de 
trabalho para o século seguinte: a Agenda 21, composta pela identificação de problemas prioritários, de recursos 
e meios para enfrentá-los e as metas para as próximas décadas (BERCHIN; CARVALHO, 2016). Em 2002 
ocorreu a Cúpula de Joanesburgo, ou Rio+10, após uma década do maior crescimento econômico da história, 
impulsionado por circunstâncias políticas, como o fim da Guerra Fria e a decisão da China de integrar ao seu 
modelo, progressivamente, aspectos do sistema capitalista; por avanços tecnológicos, que permitiram grandes saltos 
setoriais, como nas comunicações; e, sobretudo, pelo vertiginoso aumento do fluxo das transações comerciais e 
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financeiras. Sobre o tema, Lago(2013) conclui um enriquecimento no arcabouço jurídico negociado no âmbito das 
Nações Unidas com consequências diretas ou indiretas sobre o desenvolvimento sustentável, mas uma dificuldade 
de implementação dos compromissos adquiridos na Rio 92. 

Entre 2000 e 2015 se deram as discussões sobre o Projeto do Milênio, a Declaração do Milênio e a 
formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes se resumiram em oito: Erradicar a fome e a 
miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade entre os sexos e valorização da mulher; reduzir a 
mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças; qualidade 
de vida e respeito ao meio ambiente e todos trabalhando pelo desenvolvimento (PROJETO DO MILÊNIO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2005). Dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e de amplo processo 
participativo na Rio+20, em 2012, foi lançada a “Agenda 2030”. A agenda 2030 consiste em uma declaração com 
17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, ambos serão acompanhados por indicadores criados 
para tal fim (SECRETARIAT, 2002). É importante ressaltar que dentre estes objetivos está justamente a “Ação 
Contra a Mudança Global do Clima”, enfoque principal do Acordo de Paris e dos compromissos provenientes do 
mesmo (UNFCCC, 2015b).

Uma das abordagens que busca operacionalizar o conceito de sustentabilidade é a da “economia verde”. 
De acordo como Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA ou UNEP, em inglês) “economia 
verde” é “uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo 
tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica”. Ela tem três características principais: baixa 
emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e busca pela inclusão social (UNEP, 2011).

Estão na fórmula para uma economia verde a reutilização de bens, a oferta de empregos, o uso de energia 
limpa, o consumo consciente, a valoração da biodiversidade, a reciclagem e a esperança de que seus resultados 
propiciem a melhoria da qualidade de vida do planeta. Espera-se como resultado a conservação da biodiversidade, 
a diminuição das desigualdades entre ricos e pobres e a preservação dos serviços ambientais. Entretanto, há 
inúmeras críticas relacionadas a ideia de dar valor ao meio ambiente através de mecanismos tradicionais de 
mercado, principalmente a negação de dar valores monetários a bens naturais, como a fauna, árvores, água, ar (O 
ECO, 2015). Para Curado(2016, p.47),

 (...) os conceitos de sustentabilidade e economia verde estão em processo de institucionalização, 
com o objetivo de trazer essa discussão para o centro do processo decisório de governos, socieda-
de e empresas, visando influenciar o atual modelo de desenvolvimento. Pensar em sustentabilida-
de e EV envolve equilibrar os desafios de desenvolvimento e os limites ambientais, considerando 
que muito do conhecimento necessário para entender esses limites ainda está sendo construído. 
Entre os cientistas, há quase um consenso em relação às mudanças climáticas causadas pela emis-
são de gases de efeito estufa (GEE) pelo ser humano.

O Centro de Estudos Estratégicos(CGEE, 2012) afirma que a questão da economia verde, da mudança 
climática e da energia andam juntos por natureza. E o Brasil tem um papel de destaque, com uma posição de 
liderança no debate e nas práticas sobre a mudança do clima, sendo um Estado ativo nas negociações internacionais. 
O Brasil tem, tradicionalmente, defendido o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, com 
implicações também no âmbito doméstico. 

OCGEE(2012) mostra ainda que, não obstante o Brasil de ocupar o quinto lugar em emissões absolutas, 
principalmente devido àquelas advindas do desmatamento, o volume das emissões provenientes do setor energético 
e de processos produtivos industriais no Brasil é reduzido em comparação com os demais países, devido a matriz 
energética estar concentrada em fontes renováveis, com alta participação da hidroeletricidade na geração elétrica 
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e da utilização de bioenergia.  Mas estas vantagens, segundo o estudo, poderiam ser melhor utilizadas para gerar 
mais competitividade econômica:

(...), no entanto, as vantagens estratégicas dessa liderança poderiam ser mais amplamente utiliza-
das em benefício da competitividade de sua economia. A nova dinâmica de transformação da base 
agrícola, industrial e energética, orientada por menores emissões de GEE, será elemento central 
das mudanças estruturais do setor produtivo, quer pela natureza das relações comerciais e a com-
petitividade dela decorrente, quer pelo patamar estabelecido globalmente como desejável pelo governo 
para a segurança energética e climática (CGEE, 2012, p.30).

De acordo com Paixão e Bacha (2015),“a agropecuária, especialmente a brasileira, tem papel importante 
dentro da lógica da economia verde, uma vez que ela fornece alimentos e tem-se o Brasil como um importante 
player na produção mundial agrícola”. E sobre a agropecuária neste contexto, afirmam ainda Paixão e Bacha (2015, 
p.79) que:

A contribuição da agropecuária para a transformação desse paradigma econômico em direção a 
uma economia de baixa utilização de carbono, ou Economia Verde, está associada à produção 
de alimentos que utilizem tecnologia de produção que emitam menos GEE, alinhada com au-
mentos de produtividade e diminuição do uso de recursos naturais, como a água e o solo. Logo, 
observa-se a consonância da agropecuária, e em especial a agropecuária brasileira, com a lógica 
da Economia Verde, apoiando-se nas estratégias de redução de emissão de carbono (em especial 
CO2), através de um plano de mitigação de emissões (...).

Göpel et al. (2017)e.g., local land use policy and global demands for agricultural com-modities, is required. 
The spatially explicit land use model, LandSHIFT, was applied to calculate a set of  high-resolution land use 
scenarios for Southern Amazonia. The time frame of  the analysis was 2010\u20132030. Based on the generated 
maps, emission coefficients were applied to calculate annual N 2 O, CH 4 , and CO 2 emissions from agricultural 
soils (croplands and pastures, analisando a agropecuária na área de expansão no Sul da Amazônia indicam que o 
futuro padrão de uso da terra e as consequentes emissões de gases de efeito estufa serão fortemente determinados 
pelas demandas globais e regionais de commodities agrícolas, bem como pelo nível de intensificação da agricultura 
e pela implementação de políticas de conservação. Os cenários demonstram que há um risco de se elevar as 
emissões derivada de uma combinação complexa de variáveis, com menor impacto se os agentes econômicos 
seguirem dentro da legalidade e houver esforço na conservação da biodiversidade, mas um cenário mais pessimista 
com a continuidade de ações ilegais em relação ao desmatamento e uso do solo pelos agricultores e pecuaristas e 
um menor esforço de conservação.

Os setores econômicos com forte emissão de GEE, como a agropecuária, precisam conciliar crescimento 
econômico, bem-estar social e redução da degradação ambiental decorrente de suas atividades. Como uma das 
medidas para visualizar esse processo, a UNEP (2011)the extraction of  construction materials grew by a factor 
of  34, ores and minerals by a factor of  27, fossil fuels by a factor of  12, and biomass by a factor of  3.6 (Figure 2 
propõe o conceito de decoupling. Desacoplamento ou decoupling é um dos pilares da economia verde (SOUZA, 2013) 
e tema central do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU (ALVES, 2015), e, sua tarefa principal como 
instrumento de mitigação da mudança climática é desacoplar a emissão de gases de efeito estufa da economia e 
população (IPCC, 2014).

A definição da UNEP(2011)the extraction of  construction materials grew by a factor of  34, ores and 
minerals by a factor of  27, fossil fuels by a factor of  12, and biomass by a factor of  3.6 (Figure 2 para decoupling é: 
“usar menos recursos por unidade econômica produzida e reduzir os impactos ambientais de quaisquer recursos 
utilizados ou quaisquer atividades econômicas praticadas”. Este conceito já havia sido utilizado anteriormente, 
porém sem o emprego do mesmo termo, como é o caso da OECD em 2001, do World Business Council for 
Sustainable Development, que utilizou o termo “ecoeficiência, da União Europeia em 2005 e da Comissão 
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Econômica para América Latina e Caribe (ECLAC) (UNEP, 2011)the extraction of  construction materials grew 
by a factor of  34, ores and minerals by a factor of  27, fossil fuels by a factor of  12, and biomass by a factor of  
3.6 (Figure 2.

Há duas perspectivas para análise do decoupling, a do uso de recursos e a dos impactos ambientais. O 
primeiro ocorre através do aumento da produtividade dos recursos utilizados, e o segundo, que será empregado 
neste trabalho uma vez que a emissão de GEE será o impacto, ocorre através do aumento da ecoeficiência. O 
decoupling do impacto significa impactos ambientais menores ou negativos enquanto valor é adicionado em termos 
econômicos, e é alcançado otimizando o uso de recursos, de forma mais limpa (UNEP, 2011)the extraction of  
construction materials grew by a factor of  34, ores and minerals by a factor of  27, fossil fuels by a factor of  12, and 
biomass by a factor of  3.6 (Figure 2. A variável econômica é geralmente o PIB, tanto na forma absoluta quanto 
per capita, e dentre os indicadores ambientais pode-se incluir emissões de CO2, desperdícios, emissões de GEE, 
dióxido sulfúrico, dentre diversos outros (VAVREK; CHOVANCOVA, 2016).

Figura 1. Decoupling entre o uso de recursos naturais e impacto ambiental.

Fonte: UNEP (2011)the extraction of  construction materials grew by a factor of  34, ores and minerals by a factor of  27, 
fossil fuels by a factor of  12, and biomass by a factor of  3.6 (Figure 2.

Após detectado o decoupling há duas possibilidades de resultados, uma ocorrência de decoupling relativo ou 
de decoupling absoluto. Em um decoupling relativo verifica-se uma diferença entre as taxas de aumento do impacto 
ambiental e da variável econômica. Nesse cenário, a primeira variável aumenta a taxas menores que a segunda. Essa 
associação ainda é positiva, mas a elasticidade da relação é menor que 1 (Mudgal et al. 2010 apud UNEP, 2011)the 
extraction of  construction materials grew by a factor of  34, ores and minerals by a factor of  27, fossil fuels by a 
factor of  12, and biomass by a factor of  3.6 (Figure 2.Aceita-se que há avanços, mas não suficientes para se reduzir 
a escala da utilização do recurso ou da emissão de efluentes.

Em um cenário de decoupling absoluto, o impacto ambiental decresce enquanto a variável econômica 
cresce. O decoupling de impacto não necessariamente causaria uma redução na escassez de recursos, mas poderia 
contrariamente, aumentá-los. Aqui há um avanço maior em relação à escala máxima ou ideal de uso de recursos e 
de emissão de efluentes. Significa que o sistema produtivo está gerando mais valor com menos recurso ou menos 
emissão de dejetos, mas nada garante que esteja dentro de uma escala sustentável ou que não haja escassez de 
recursos.
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O decoupling não pode ser analisado sem uma importante contribuição de Jevons (1865)whereas the 
parvocellular pathway was stimulated by the chromatic sine-wave grating (isoluminant red-green. O autor fez 
importante advertência sobre a gradativa exaustão das reservas de carvão da Inglaterra ao final do século XIX. 
Observando que os motores mais eficientes da Revolução Industrial, ao invés de reduzir, aumentavam o uso 
total do carvão, Jevons (1865, p.123)whereas the parvocellular pathway was stimulated by the chromatic sine-
wave grating (isoluminant red-green observou: “É um completo engano supor que um uso mais eficiente dos 
combustíveis implicará numa redução do seu consumo. A verdade é precisamente o oposto”. Conforme Jevons, 
com o uso mais eficiente do carvão, a base energética nos primórdios do capitalismo, teria como consequência um 
uso cada vez maior dessa fonte de energia. A grande preocupação de Jevons se baseava na escassez de carvão que 
poderia afetar as fontes de energia da indústria inglesa. Assim, a lógica da eficiência levaria a um maior consumo 
de recursos, fenômeno que ficou conhecido como paradoxo de Jevons, que pode ser visualizado na figura 2.

Figura 2. Paradoxo de Jevons: eficiência (custo) versus consumo (quantidade).

Fonte: Adaptado de Semke (2016).

O possível ceticismo de Jevons em relação a questão do carvão, devia-se ao fato de ele não ter previsto a 
possível existência de substitutos, como o óleo e o gás (FORSTATER, 2009)”title” : “Economia - pequeno livro 
das grandes ideias”, “type” : “book” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=963ef509-2833-
377c-8180-388c7988611b” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(FORSTATER, 2009. Neste sentido, Brito 
(2016) defende que a conclusão à qual se pode chegar a partir do paradoxo de Jevons é de que o sistema precisa 
desenvolver novas formas de pensamento para ultrapassar as fronteiras atuais.

A eficiência para garantir a competitividade passa, por conseguinte, pela inovação. É a inovação 
que garantirá o aumento do leque de recursos disponíveis para assegurar as necessidades humanas 
e a qualidade de vida, fomentando a mudança e reduzindo o risco de esgotamento de recursos 
naturais acessíveis (BRITO, 2016, p.1)

David Owen (2012) resgata o debate de Jevons com uma grande preocupação, indicando que as inovações 
e os ganhos de eficiência estão tornando os problemas energéticos e climáticos ainda piores. A enorme tecnologia 
que a sociedade controla no século XXI está baseada em uma dependência energética, apesar de que cada aparelho 
gasta uma pequena fração de energia. Contudo, a escala de produção garantiu preços declinantes e o acesso de 
bilhões de pessoas à tecnologia. Mas, a eficiência no uso individual não garante que na escala agregada o consumo 
de energia decresça, pelo contrário, se expande continuamente. A tecnologia incorporou elementos da economia 
verde, mas não seriam suficientes para alcançar uma escala sustentável, em função do paradoxo de Jevons.
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Polimeni et al. (2012)\u2018\u2018It is wholly a confusion of  ideas to suppose that the economical 
use of  fuel is equivalent to a diminished consumption. The very contrary is the truth\u2019\u2019 (Jevons, 
1866 refletem sobre o paradoxo de Jevons e declara que o avanço tecnológico eleva a eficiência de um recurso 
natural, porém acaba incrementando seu uso ao invés de diminuí-lo. Em termos agregados, o uso de materiais e 
a necessidade de emissão de poluentes para gerar a energia são crescentes. O paradoxo de Jevons, segundo Smil 
(2013) está materializado no exemplo da indústria de automóveis no século XXI. Mesmo com grande evolução na 
eficiência, pois os motores são mais eficientes que na década de 1970, o consumo de gasolina e de materiais não 
se estabilizou ou decresceu, pelo contrário. Abramovay (2014) comenta a abordagem de Smil (2013):

Para Smil, o barateamento desses produtos como resultado do progresso técnico coloca as socie-
dades contemporâneas diante de um impasse incontornável: é impossível generalizar o padrão de 
consumo que marca a afluência atual ao conjunto da espécie humana, sem que isso comprometa 
irreversivelmente a oferta dos serviços ecossistêmicos de que dependemos todos. O problema 
não está no progresso técnico, cujo ritmo é extraordinário, o que conduz, claro, à redução na 
quantidade de materiais e de energia para a fabricação de bens. O problema é que, globalmente, 
essa redução é apenas relativa (ABRAMOVAY, 2014, p.1)

Abramovay (2014) concorda com Smil (2013)que um dos grandes pilares é a busca incessante pelo 
crescimento econômico, que seria seguramente uma estratégia insustentável. Mas, que seria improvável uma 
mudança de comportamento, em função da ideia-força de que mais consumo se materializaria em maior bem-estar, 
mesmo que as evidências não sugerem essa correlação direta e proporcional. Os autores se alinham na abordagem 
de Georgescu-Roegen (2012)que já alertava desde a década de 1970 que o crescimento econômico infinito em um 
planeta finito é um absurdo do ponto de vista da física termodinâmica. Georgescu-Roegen também afirmava que a 
poluição derivada do sistema econômico poderia ser um problema social maior e antecipado à escassez de recursos 
naturais, mas que a sociedade não estava preparada para uma reflexão mais profunda:

A humanidade quererá prestar atenção a qualquer programa implicando entraves à sua devoção 
ao conforto exossomático? Talvez o destino do homem seja ter uma vida breve, mas febril, ex-
citante e extravagante, em vez de uma existência longa, vegetativa e monótona (GEORGESCU-
-ROEGEN, 2012, p.115)

Desta forma, Georgescu tinha dúvidas se a sociedade teria capacidade de enfrentar os dilemas reais da 
escassez de recursos e da poluição gerada pelo sistema econômico. Em última instância, pode-se confrontar 
as abordagens da economia verde e o decoupling com o posicionamento de Georgescu-Roegen e identificar se a 
poluição gerada em diversos setores tem um comportamento de declínio ou não. Como neste artigo o objetivo é 
avaliar as emissões de GEE da agropecuária brasileira, o indicador de decoupling poderá indicar a tendência recente, 
se ajustada às necessidades de avançar na sustentabilidade pela economia verde ou se Georgescu- Roegen e Jevons 
estavam certos sobre a piora de indicadores ambientais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para que seja facilitada a medição dos níveis de emissão e impactos na atmosfera dois índices são utilizados, 
o Global Warming Potential (GWP) e o Global Temperature Potential (GTP). O GWP mede o “Potencial de 
Aquecimento Global”, é utilizado como diretriz nos acordos e Convenções climáticas e caracterizado pelo relatório 
de base científica do IPCC de 2013 como um índice que se baseia nas propriedades radioativas dos gases de efeito 
estufa, e que permite analisar através do tempo de permanência relativo, ao CO2, desses gases na atmosfera e sua 
eficácia em causar força radioativa. Existem três métricas diferentes para o GWP, a métrica do AR2 (utilizada para 
comparações com o 3º inventário do IPCC), a métrica AR4 e a métrica AR5, a qual será usada neste trabalho, e que 
é a mesma utilizada na iNDC brasileira (SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO 
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ESTUFA, 2016b). A Tabela 1, divulgada pelo SEEG e em concordância com as diretrizes do IPCC, mostra as 
relações dos GEE com seus respectivos GWP. Os índices de equivalência de gases são utilizados para mensurar a 
quantidade de emissão em gás carbônico equivalente, e estão inclusos nos resultados das emissões na agropecuária.

Tabela 1. Equivalência em carbono GWP (Global Warming Potential) – AR5.

GÁS GWP-100

CO2 1

CH4 28

C2F6 138

N2O 265

HFC – 134a 677

HFC – 152a 1,300

HFC – 143a 3.170

CF4 4.800

SF6 6.630

HFC-125 12.400
Fonte: SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA, 2016c.

Os dados de emissões de CO2 equivalente no setor agropecuário brasileiro foram extraídos do Sistema de 
Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), de acordo com o potencial de aquecimento global 
(GWP), e com a métrica do AR5, para o período de 2000 a 2015. O SEEG usa a classificação do IPCC e descreve 
os processos específicos do setor agropecuário que resultam em emissões de GEE, sendo eles, a fermentação 
entérica, o manejo de dejetos de animais, o cultivo de arroz, a queima de resíduos agrícolas, a emissão de óxido 
nitroso em solos agrícolas e a emissão e remoção de dióxido de carbono de solos agrícolas (SISTEMA DE 
ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA, 2016a). Sendo que, segundo os dados de 
emissões, a fermentação entérica de ruminantes e os solos agrícolas são os processos emissores mais expressivos 
no setor.

A fermentação entérica, segundo a métrica utilizada, é composta principalmente pelo rebanho bovino 
brasileiro e caracteriza a maior fonte de metano dentre os ruminantes criados no Brasil. O processo ocorre durante 
a digestão, processo de fermentação, de capins e grãos nos estômagos (rúmen) desses animais. O gás produzido 
(CH4) é eliminado principalmente por meio de eructos, mas também por flatos. A quantidade de gás exalado por 
animal varia conforme o alimento, a atividade física e as condições climáticas (SISTEMA DE ESTIMATIVA DE 
EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA, 2016a).

A variável de solos agrícolas é a emissão de óxido nitroso (N2O), decorrente dos processos de nitrificação 
e desnitrificação do nitrogênio contido e aplicado no solo. A aplicação de adubos nitrogenados nas lavouras 
gera emissões de óxido nitroso (N2O), seja por volatilização (passagem rápida de líquido para gás) ou lixiviação 
(dissolução por chuvas, passando pelo solo). Inclui tanto a fertilização com adubação orgânica como sintética. 
A estimativa de emissões diretas desta categoria foi feita com base na quantidade de nitrogênio aplicado ao solo 
como fertilizante em cada unidade da federação (SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GASES DO 
EFEITO ESTUFA, 2016a).

O PIB do agronegócio brasileiro é a variável econômica utilizada neste trabalho para o cálculo e análise do 
decoupling. Os dados foram deflacionados com base no ano de 2015 e extraídos do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (CEPEA, 2017).
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O índice de decoupling (decoupling index, em inglês) descreve o grau de desacoplamento envolvidas no cálculo, 
que na presente análise será feito considerando o de impacto ambiental, especificamente o impacto do agronegócio, 
mensurado pelo PIB do setor, na emissão de CO2 equivalente e aquecimento global. Segundo o relatório da 
(UNEP, 2011)the extraction of  construction materials grew by a factor of  34, ores and minerals by a factor of  27, 
fossil fuels by a factor of  12, and biomass by a factor of  3.6 (Figure 2, o índice de decoupling se refere a proporção de 
mudança entre a taxa de produção de determinado poluente e a taxa de crescimento econômico em determinado 
período, podendo ser calculado a partir das seguintes equações:

sendo que as equações 1, 2 e 3 estimam a relação entre as emissões de GEE absolutas e o PIB absoluto da 
agropecuária e as equações 4 e 5 estimam se está havendo decoupling relativo e absoluto. Se DI<1 estará ocorrendo 
decoupling relativo. O decoupling absoluto ocorre somente quando as emissões totais tendem a ser decrescentes, caso 
contrário um decoupling relativo não tem força suficiente para gerar um decoupling absoluto.

RESULTADOS

As emissões de megatoneladas (Mgt) de CO2 equivalente, calculadas com a métrica do AR5, setor 
agropecuário cresceram de 384 Mgt em 2000 para 491 Mgt em 2015. A taxa geométrica de crescimento foi de 

∆𝑃𝑃𝑡𝑡 =  𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑌𝑌𝑡𝑡−1
𝑌𝑌𝑡𝑡−1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 =  ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
∆𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑑𝑑𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷 =
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝐹𝐹í𝑐𝑐𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷 = 1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑑𝑑𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷
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1,48% ao ano. Os dados do SEEG permitem calcular a participação dos processos resultantes em emissões de 
GEE. Os principais processos em todos os anos foram os solos agrícolas e a fermentação entérica de ruminantes, 
somando em média 91% de todas as emissões do setor agropecuário.

Contudo, destaca-se que a fermentação entérica de ruminantes responde por cerca de 2/3 das emissões 
totais, porém apresentando uma tendência de redução de 68% no início da série para 65% ao final. Os solos 
agrícolas expandiram sua participação de 23% para 26%, incrementado pela necessidade crescente de incorporação 
de nitrogênio nas culturas. Um exercício interessante poderia ser a relativização das emissões totais pelas áreas 
utilizadas, sendo que as emissões da pecuária seriam ajustadas pelas áreas de pastagens e as de solo agrícola 
ajustadas pelas áreas de lavoura, buscando identificar a intensificação das emissões de cada atividade produtiva.

Tabela 2. Emissões de CO2 equivalente resultantes dos principais processos 
de setor agropecuário brasileiro no período de 2000 a 2015.

Ano Fermentação entérica Solos agrícolas

2000 68% 23%
2001 68% 23%
2002 68% 24%
2003 68% 24%
2004 68% 24%
2005 68% 24%
2006 68% 24%
2007 66% 25%
2008 66% 25%
2009 66% 25%
2010 66% 25%
2011 66% 26%
2012 66% 26%
2013 65% 27%
2014 65% 27%
2015 65% 26%

Fonte: Elaborada a partir dos dados do SEEG.

 PIB da agropecuária brasileira partiu de uma base de 844 bilhões de reais em 2000 para 1,280 trilhões de 
reais em 2015, apresentando uma taxa geométrica de crescimento de 2,81% ao ano, a preços constantes de 2015.
Percebe-se que no período analisado, a geração de valor expandiu a uma taxa real superior às emissões de carbono 
equivalente.

Tabela 3. Relação entre o PIB do agronegócio brasileiro e a emissão de GEE: decoupling.

Anos

PIB do agronegó-
cio brasileiro -  R$ 
milhões de reais, de 

2015

CO2equivalente – 
Megatoneladas

Emissão de 
CO2 equiva-
lente/PIB

2000 844.594,72 384.605.794 455,3732

2001 859.349,09 398.106.833 463,2656

2002 935.037,78 412.154.019 440,7886

2003 996.142,39 435.326.854 437,0127

2004 1.021.589,12 453.609.250 444,0232
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2005 974.005,92 459.307.528 471,5654

2006 978.413,66 458.547.382 468,6641

2007 1.055.632,65 445.269.794 421,8037

2008 1.140.690,80 453.033.593 397,1572

2009 1.074.684,92 460.430.019 428,4326

2010 1.155.703,94 472.207.172 408,5884

2011 1.215.615,39 483.931.502 398,0959

2012 1.180.518,87 478.019.065 404,9229

2013 1.241.738,17 483.076.241 389,0323

2014 1.262.452,00 487.867.602 386,4445

2015 1.280.827,36 491.456.696 383,7025

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de CEPEA – USP e SEEG (2017).

A visualização da Tabela 3 demonstra que a emissão de carbono equivalente por unidade monetária gerada 
na agropecuária caiu de 455 gramas/$ em 2000 para 383 gramas/$ em 2015. Na Tabela 4 pode-se visualizar que 
o resultado da expansão do PIB acima da taxa de emissão de carbono equivalente gerou uma taxa de redução de 
emissão por unidade monetária de -1,70% ao ano entre 2000 e 2015. Essa tendência indica que a agropecuária 
estaria se tornando menos poluidora a cada ano, dentro da lógica de abordagem da economia verde.

Tabela 4. Taxas geométricas de crescimento anual do PIB da agropecuária, emissões de CO2 equivalente da agropecuária 
brasileira e da relação CO2/PIB.

Período PIB Agro (%) CO2e (%) Emissão de CO2e/PIB 
(%)

2000 - 2015 2,81 1,65 - 1,70

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da tabela 3.

O índice de decoupling anual, em sua maioria, apresentou resultado maior que 0 e menor que 1 (0<DI<1), 
o que significa que na maioria dos anos a agropecuária brasileira obteve decoupling relativo da emissão de CO2 
equivalente por unidade monetária produzida (Tabela 5). Nos anos de 2001 e 2004 não ocorreu decoupling entre as 
variáveis pois a mudança na taxa emissão de CO2 equivalente superou a taxa de crescimento do PIB em relação 
ao ano anterior.

A relação entre as emissões de CO2 equivalente e o PIB, no período de 2000 a 2015, apresentou um 
resultado de 0,843 como razão do indicador do decoupling. Um resultado de fator de decoupling igual a 1 sinaliza 
pressão ambiental, o que indica que o setor está se esforçando, pois, o resultado da série foi de 0,157. Está claro 
um processo de desacoplamento na proporção de emissão de GEE por unidade monetária produzida no setor. 

Porém, o desacoplamento que ocorreu foi apenas relativo e revela um ajustamento parcial do setor 
produtivo em relação às suas emissões. Os resultados ressaltam que a tecnologia empregada na agropecuária 
brasileira ainda não é suficiente para a ocorrência de um decoupling absoluto, pois as emissões saltaram de 384 
para 491 Megatoneladas de carbono equivalente entre 2000 e 2015. Apesar de estar menos intensivo em carbono, 
o setor agropecuário ampliou a escala total de emissões. Como resultado, os dados indicam a ocorrência do 
Paradoxo de Jevons, em que a melhoria da eficiência não é suficiente para reduzir absolutamente os impactos e o 
uso dos recursos naturais, fazendo com que o mesmo aumente constantemente, ainda que a taxas decrescentes.
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Tabela 5. Índice de decoupling anual em função das mudanças nas taxas de crescimento do PIB da agropecuária e na emissão de CO2 
equivalente.

Anos Mudança na taxa de crescimento PIB 
Agro

Mudança na taxa de emis-
são de CO2e

Índice de decoupling anual

2000 - - -

2001 0,0175 0,0351 2,009458591

2002 0,0881 0,0353 0,400616040

2003 0,0653 0,0562 0,860349305

2004 0,0255 0,0420 1,644019987

2005 -0,0466 0,0126 -0,269702110

2006 0,0045 -0,0017 -0,365711889

2007 0,0789 -0,0290 -0,366887876

2008 0,0806 0,0174 0,216395353

2009 -0,0579 0,0163 -0,282147901

2010 0,0754 0,0256 0,339289840

2011 0,0518 0,0248 0,478952250

2012 -0,0289 -0,0122 0,423169897

2013 0,0519 0,0106 0,204008106

2014 0,0167 0,0099 0,594583480

2015 0,0146 0,0074 0,505430997

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da tabela 3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi demonstrar o acoplamento e/ou o desacoplamento da emissão de CO2 
equivalente e do PIB do setor agropecuário brasileiro entre 2000 e 2015. Os resultados mostraram que está 
havendo redução nas emissões de carbono equivalente por unidade monetária gerada neste setor, com a presença 
do processo de decoupling relativo. 

Contudo, pode-se afirmar que há presença do fenômeno do Paradoxo de Jevons, com ausência do decoupling 
absoluto e tendência de crescimento das emissões totais de GEE, sugerindo que os avanços no desacoplamento 
das emissões devem ser intensificados para bloquear ou reduzir as emissões totais de carbono equivalente. Como a 
agropecuária tem importância estratégica na economia brasileira, com forte participação no mercado internacional, 
parece haver relutância em assumir os custos de mitigação e possível perda de competitividade econômica. Porém, 
o Brasil firmou o Acordo de Paris e se o país está mesmo comprometido com sua atuação sobre os dilemas da 
mudança climática, o decoupling relativo não resolve a questão e pode até criar subterfúgios e atrasar o enfrentamento 
do Paradoxo de Jevons.

NOTAS:
1O clima da Terra é determinado por complexas interações entre o Sol, oceanos, atmosfera, criosfera, superfície 
terrestre e biosfera. Há cinco camadas principais envolvendo o planeta, e duas delas contém a maior parte dos 
gases responsáveis por filtrar os raios ultravioleta e infravermelho provenientes do sol, absorvendo e conservando 
a quantidade necessária para aquecer a Terra e refletindo o restante. É nesse processo de conservação (estufa) que 
consiste o efeito estufa, natural do planeta Terra e que garante a temperatura ideal para a vida no meio ambiente. O 
controle da incidência e conservação da energia desses raios solares é realizado pelos gases presentes na atmosfera, 
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sem os quais a temperatura média na Terra seria em torno de –15°C e não existiria água na forma líquida, nem 
vida (SILVA; PAULA, 2009).

2 Há entre os cientistas um consenso em relação às mudanças climáticas causadas pela emissão de GEE pelo ser 
humano (CURADO, 2016).

3 Diferentes gases constituem a atmosfera terrestre, onde predomina o nitrogênio (N) e o oxigênio (O), e alguns 
deles tem papel importante e contribuição maior em produzir o efeito estufa: o dióxido de carbono (CO2), o ozônio 
(O3), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e o vapor d’água (H2O). Essas substâncias interagem naturalmente 
com a biosfera de forma favorável à vida em geral, mas se ocasionado seu desequilíbrio (aumento ou diminuição) 
promovem um aumento na temperatura média do planeta causando uma série de consequências, em sua maioria, 
desastrosas para os seres vivos (SILVA; PAULA, 2009). Humanos têm aumentado o efeito estufa diretamente 
emitindo gases causadores, tais como CO2, CH4, N2O e clorofluorcarbonetos (CFCs). De acordo com Ávila 
(2007), o estudo feito pelo IPCC, em 2007, aponta uma elevação da média global das temperaturas entre 1,8°C 
e 4,0°C até 2100. Ainda conforme o mesmo estudo, esse aumento da temperatura pode ser ainda maior (6,4°C) 
se o crescimento populacional e a expansão econômica continuarem em um ritmo acelerado, intensificando o 
consumo de combustíveis fósseis.
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RESUMO
 O consumo cultural é dotado de especificidades decorrentes tanto de seus significados simbóli-
cos, como das características econômicas dos bens culturais. Por sua vez, a participação cultural é 
fator de transmissão de desigualdades sociais e educacionais, sobretudo, considerando a inércia das 
divisões sociais. Nesse contexto, a questão dos subsídios às artes e da influência do setor cultural 
no desenvolvimento econômico divide opiniões nas diversas áreas de conhecimento. Dessa for-
ma, o objetivo deste artigo é discutir a relação entre cultura e desenvolvimento das cidades, bem 
como os diferentes desencadeamentos acerca da implementação de políticas culturais. O debate 
traz evidências de que as políticas culturais têm privilegiado as classes mais altas de renda, fato 
agravado pelas trajetórias da urbanização das grandes cidades, caracterizadas pela alta segregação 
social. Consequentemente, as ações culturais não serão capazes de reverter o quadro atual se não 
forem articuladas com outras áreas da gestão pública, tais como educação e planejamento urbano.

Palavras-Chave: Amenidades culturais. Planejamento urbano. Desenvolvimento urbano.

RESUMEN
Cultural consumption is characterized by specificities stemming both from its symbolic meanings 
and from the economic particularities of  cultural goods. In turn, cultural participation is a factor 
of  transmission of  social and educational inequalities, especially because of  the inertia of  social di-
visions. In this context, the issue of  subsidies to the arts and the influence of  the cultural sector on 
economic development divide opinions in the various areas of  knowledge. This paper discusses 
the relationship between culture and development of  cities, as well as the different point of  view 
about the implementation of  cultural policies. The discussion demonstrates that cultural public 
policies have privileged the highest income classes and this condition was aggravated by the urban-
ization trajectories of  large cities, characterized by high social segregation. Consequently, cultural 
actions will not be able to reverse the current situation if  they are not articulated with other areas 
of  public management, such as education and urban policy.

Keywords: Cultural amenities. Uurban planning. Urban development.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é caracterizado pela disparidade de consumo cultural entre os diferentes níveis de renda e educação, 
que se agrava em nível espacial, em virtude da desigualdade da oferta de equipamentos culturais entre 

cidades/regiões e dentro das próprias cidades. De acordo com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a 
grande maioria das famílias brasileiras não realizou nenhum tipo de gasto com cultura1. Além disso, nos anos 2000, 
verificou-se um deslocamento da demanda para consumo no domicílio, relacionado ao significativo aumento do 
consumo das novas tecnologias de comunicação, derivadas das mudanças tecnológicas. Assim, o percentual de 
domicílios que realizaram gastos extradomiciliares caiu nas principais regiões metropolitanas do país, passando de 
27,66%, em 2002-2003, para 23,73%, em 2008-2009 (IBGE, 2002-03; 2008-09). Quando inclui o interior do país, 
esse percentual reduz-se ainda mais, em parte, devido ao “vazio espacial” da oferta dos equipamentos culturais, 
visto que somente 23,3% dos municípios possuíam museus, 21,1% teatros e 9,1% cinemas em 2009 (IBGE, 2010).

A não viabilidade econômica de grande parte dos serviços culturais, juntamente com a visão que consagra 
a importância da preservação de identidade nacional e do direito à cultura, faz com que os subsídios às “artes” 
sejam praticados em diversos países. Nesse contexto, são diversas as abordagens sobre o papel do Estado como 
propulsor do setor cultural. Afinal, por que a oferta cultural institucional importa? Por um lado, tem-se que 
o consumo cultural é dotado de especificidades decorrentes tanto de seus significados simbólicos, como das 
características econômicas dos bens culturais (MANTECÓN, 2009; STIGLER, BECKER, 1977). Por outro lado, 
“a dimensão cultural da existência é (ou pode vir a ser) importante ferramenta, veículo e processo para a inclusão 
das classes populares no espaço urbano e ampliação do real acesso à cidade” (LIBÂNIO, 2014, p. 2).

Dessa forma, consistindo a cultura em direito constitucional2, as políticas culturais devem ser avaliadas não 
somente em termos de renda gerada à classe cultural, mas também em termos de amplitude do acesso tanto às 
artes eruditas, quanto a outras formas de manifestações culturais e informações. Também é preciso considerar que 
a participação cultural é fator de transmissão de desigualdades sociais e educacionais, sobretudo, considerando a 
inércia das divisões sociais (MANTECÓN, 2009). Dessa forma, nesse artigo discute-se a relação entre cultura e 
desenvolvimento das cidades, bem como os diferentes desencadeamentos acerca da implementação de políticas 
culturais. Em especial, como facilitam ou dificultam a inclusão de pessoas de baixa renda no consumo cultural. 
No campo da teoria econômica, em geral, a discussão perpassa pela análise das falhas de mercado intrínsecas ao 
setor, sobretudo as externalidades positivas dos investimentos públicos em cultura e a sua capacidade (ou não) de 
exceder os custos de intervenção. Especificamente no campo que relaciona oferta cultural e desenvolvimento local, 
alguns autores colocam a questão sob o ponto de vista da importância das amenidades culturais e de consumo 
para atração de capital humano e, consequentemente, das decorrentes externalidades que contribuem para o 
crescimento econômico das cidades, como apresentado na seção 2.

Cabe também enfatizar a importância da cultura para além do seu âmbito estético e/ou econômico, 
sobretudo o entendimento do seu papel para o pleno desenvolvimento de capacidades e expressões que ele 
faculta aos diferentes grupos. Sob a ótica do direito à cultura e acesso à cidade, as políticas culturais também são 
importantes no processo de fortalecimento da cidadania. Nesse sentido, a discussão engloba a inclusão da cultura 
nos projetos urbanos de revitalização e dinamização de regiões e municípios, enfocando para além da sua função 
econômica, seu papel no âmbito social. Tais visões são abordadas na seção 3.

Na seção 4, traz-se uma análise do desenvolvimento cultural atual de cidades brasileiras, mediante a 
apresentação de dados sobre a oferta de equipamentos culturais e de uma revisão bibliográfica sobre a distribuição 
dos mesmos nas principais cidades do país. Por fim, na seção 5, tem-se as considerações finais.
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AMENIDADES CULTURAIS E CRESCIMENTO DAS CIDADES

Diversos autores da área de Economia Regional e Urbana vêm procurando demonstrar a relação entre 
amenidades culturais e desenvolvimento das cidades, cujas teses mais conhecidas são as de Edward Glaeser e 
Richard Florida.

Glaeser enfoca a importância das amenidades de consumo em geral em detrimento da produção como 
indutor de crescimento econômico, as chamadas cidades consumidoras (GLAESER, 2011; 2005; GLAESER et 
al., 2001; GLAESER, MARÉ, 1994). O argumento baseia-se na tese de que, devido à aglomeração de indivíduos 
com alto nível de capital humano, em geral, a renda média da população nessas localidades tem crescido mais que 
a média dos salários, bem como tem apresentado taxas mais altas de crescimento populacional em comparação ao 
crescimento do emprego3. Englobam-se os casos de São Francisco e Londres, como cidades para consumo, e o 
caso de Paris, cujo fator de atração de pessoas consiste nas amenidades estéticas.

Os autores apresentam que nas grandes cidades modernas são observadas quatro amenidades principais: 
(i) diversidade de bens de consumo e serviços, com os últimos particularmente importantes para o município 
– restaurantes, teatros, etc. – já que são não comercializáveis fora do local; (ii) conjunto de atributos estéticos 
e físicos, que podem estar relacionados a aspectos naturais ou arquitetônicos; (iii) serviços públicos essenciais, 
tais como escolas públicas de qualidade e baixa taxa de criminalidade; e (iv) velocidade, que consiste em uma 
‘amenidade virtual’ relacionada ao tempo de deslocamento dentro do município (commuting costs)4.

Richard Florida (2002; 2003), por sua vez, relaciona o sucesso das cidades com a presença da classe criativa5. 
Sua hipótese consiste em dois argumentos principais: (i) que pessoas talentosas e criativas têm maior capacidade de 
contribuir para inovação e, consequentemente, crescimento econômico; (ii) que tais tipos de indivíduos – muitos 
ligados as atividades intensivas em tecnologia - buscam locais ricos em amenidades naturais e culturais.

Dado que o espaço não é neutro e exerce influência na decisão locacional, já que as diferentes classes de 
indivíduos não estão distribuídas uniformemente (e nem aleatoriamente) e que as pessoas não buscam apenas 
empregos na escolha da habitação, o que faz com que alguns lugares se tornem destino da classe criativa? Florida 
(2003) afirma que os centros criativos são regiões que apresentam características específicas, cujos atributos 
são de interesse de indivíduos pertencentes à classe criativa. Dentre esses atributos, destacam-se as amenidades 
relacionadas ao estilo de vida, que incluem possibilidades de atividades esportivas e culturais, além de relações 
sociais. Nesta última, a tolerância tem papel fundamental e pode ser observada através da identificação de lugares 
com baixas barreiras à entrada de pessoas6.

Em termos de implicações de políticas, para o autor, cidades cujos governos investem milhões em estádios 
e em medidas de atração de grandes lojas varejistas estão “presas ao passado”. Ao não realizar investimentos em 
amenidades de estilo de vida, as ações serão ineficientes para atrair jovens talentosos, sobretudo para as pequenas 
e médias cidades que dependem de fluxos migratórios para seu desenvolvimento.

Em oposição ao papel central dos consumidores culturais no desenvolvimento atribuída pelos autores 
mencionados, Markunsen e King (2003) e Markunsen (2013), enfatizam a importância da própria classe cultural. 
Comparam a função dos artistas para o desenvolvimento regional ao dos bens públicos7, uma vez que contribuem 
não somente a partir dos fluxos de renda atuais, mas também através dos retornos para a região em virtude de 
investimentos passados, sobretudo em infraestrutura.

Por sua vez, uma das principais críticas ao modelo de Glaeser é apresentada em Stoper e Scott (2009) e 
está vinculada especialmente a dois aspectos. O primeiro refere-se ao problema para identificar as preferências dos 
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indivíduos que vivem nas grandes cidades, atribuindo às amenidades de consumo como fator central de atração 
de habilidosos, sem mensurar se essas preferências são reais. Em segundo lugar, contrapõem-se as conclusões 
sobre mudança nas preferências dos indivíduos mais talentosos, que teriam passado a valorizar mais as amenidades 
de consumo em detrimento de residir em cidades de temperaturas mais amenas, provocando crescimento 
populacional nos centros consumidores. Nesse sentido, Stoper e Scott (2009) apresentam diversos exemplos de 
fluxos migratórios e crescimento populacional, em diversos períodos do século XX nos Estados Unidos, que não 
apresentam nenhuma relação com o clima.

Dentre as principais críticas ao modelo de Florida, podem-se citar os textos de Glaeser (2005) e de 
Stoper e Scott (2009). Ambos os trabalhos apontam que não foram encontradas evidências empíricas da relação 
entre os índices de diversidade e tolerância – Gay e Bohemian8 - e crescimento urbano, o que fragiliza a tese de 
Florida sobre cidades com baixas barreiras à entrada de pessoas, atração de classe criativa e sua contribuição no 
desenvolvimento local. Glaeser (2005) concorda sobre a crescente importância da classe criativa na economia, 
porém, discorda sobre o ineditismo da ‘teoria da classe criativa’ em relação ao mainstream da Economia Urbana, 
já que não avança teoricamente do consenso de que capital humano precede o sucesso das cidades9. Por sua vez, 
Stoper e Scott (2009) apontam que, ao contrário da maioria das teorias sobre inovação, Florida não discute os 
canais que estimulam e possibilitam a interação entre os agentes.

Stoper e Scott (2009) ainda acrescentam que Glaeser e Florida subestimam a importância do trabalho de 
baixa qualificação para manter o sistema urbano em operação, sobretudo que trabalhadores de alto e de baixos 
salários são complementares para a emergência da nova economia nas maiores cidades

The emerging new economy in major cities has been associated with a deepening divide between a 
privileged upper stratum of  professional, (…) on the one side, and a mass of  low-wage workers—
often immigrant and undocumented—on the other side. (…)The low-wage segment of  the labor 
market is itself  one of  the critical foundations of  urban life today and hence of  current patterns 
of  growth, not only because workers in this segment carry out basic production activities such 
as electronics assembly or garment making, but also because this is the sphere of  the janitors, 
security guards, transport workers, short-order cooks, child-minders and so on, who maintain 
the networks, infrastructures and services that help to keep the entire urban system in operation 
(STOPER, SCOTT, 2009, p. 164)

Consequentemente, tais teses, sobretudo a de Florida, induzem a sugestões de políticas que aumentariam 
hiato entre as classes sociais, levando a uma segmentação do mercado de trabalho e afetando a qualidade da 
cidadania e participação política. Por fim, Stoper e Scott (2009) afirmam que ambas as teses deixam em aberto a 
maior questão sobre o progresso das cidades: a identificação das forças que levam ao processo de crescimento 
e desenvolvimento urbano na sua origem, ou seja, o que levou ao agrupamento de indivíduos habilidosos em 
determinadas regiões.

At what point do individuals recognize a place as offering this or that amenity, and at what point 
does such recognition begin to spark off  growth? How does a sufficient concentration of  skills 
offering an effective opportunity for interaction emerge in the first place? More crucially, how 
and why do specialized accumulations of  highly skilled individuals (such as actors and directors 
in Hollywood, or semiconductor engineers in Silicon Valley) come to characterize individual plac-
es—as opposed to accumulations of  randomly assorted members of  the creative class? (STO-
PER, SCOTT, 2009, p. 153)

Nesse sentido, os autores consideram que são a produção e os postos de trabalho que dirigem a 
prosperidade urbana e, somente a partir daí é que surgem as amenidades sociais, culturais, materiais e econômicas. 
Tais amenidades são endógenas ao crescimento urbano e não causadoras desse processo e, sendo assim, é com 
relevância marginal que devem ser observadas como fatores de atração de capital humano. 
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Um forte argumento para tal afirmação baseia-se no entendimento de que as escolhas locacionais 
individuais estão inseridas em um conjunto de possibilidades, que incluem as preferências, mas que também (e 
principalmente) estão fortemente ligadas à restrição orçamentária definidas pelas oportunidades de trabalho.

Many individuals unquestionably have strong preferences for warm winters or upscale urban 
amenities or certain kinds of  social diversity, and they are frequently prepared to act on the basis 
of  these preferences. (…) most migrants—unless they enjoy a private income or are able to capi-
talize on some purely personal talent that can be practiced anywhere—are unlikely to be able to 
move in significant numbers from one location to another unless relevant employment opportu-
nities are actually or potentially available (STOPER, SCOTT, 2009, p. 161)

Por sua vez, criticando fortemente as teses que enfocam o papel da cultura para regeneração de cidades 
pós-industriais, Andy Pratt (2008; 2009) coloca que o risco de gentrificação10 dos espaços culturais nas cidades 
prejudica a classe cultural (PRATT, 2008; 2009). Além disso, aponta que o fator de desenvolvimento local e 
a criatividade estão nos produtores culturais e ‘artistas reais’ e não nos consumidores que realizam gastos na 
localidade em virtude das amenidades culturais existentes.

Defende, portanto, políticas de desenvolvimento da indústria cultural e não apenas políticas de promoção 
de consumo. As ações públicas devem, ainda, considerar que a valorização imobiliária dos espaços culturais pode 
forçar o deslocamento para espaços mais baratos, o que, em última instância, pode contribuir para o próprio 
declínio da localidade. Ademais, ressalta que ‘vender cidades’ com recursos públicos é uma forma de taxação 
socialmente regressiva.

CULTURA COMO POLÍTICA URBANA E SOCIAL

No âmbito das relações entre planejamento urbano, cidade e cultura, o debate tem sido embasado pelo 
entendimento da cidade como um espaço construído e disputado a partir das relações sociais. Em linhas gerais, 
os direitos culturais reúnem o “direito à identidade e à diversidade cultural, direito à participação na vida cultural, 
direito autoral e direito/dever de cooperação cultural internacional” (MINC, 2011, p. 30). Assim, não devem limitar-
se “a proteção do território, da língua e da educação [tradução nossa]’ (CANCLINI, 2005, p. 12), pois o processo 
de construção de cidade perpassa pelos ‘direitos conectivos, o acesso as indústrias culturais e as comunicações’. 
De acordo com Canclini (2005, p. 13)

Formar públicos y formar ciudadanos: en tiempos de industrialización de la cultura y de videopo-
lítica ambas tareas se combinan. No se justifica separar el entretenimiento de la información, ni 
el negocio industrial de los servicios a la sociedad. Las nuevas destrezas necesarias para obtener 
un trabajo calificado se entrelazan con los consumos culturales de formato digital, y ambos con el 
uso de redes tecnológicas avanzadas para comunicar masivamente las demandas sociales.

Na estreita relação entre direitos culturais, direito a cidade e cidadania, Mantecón (2009) ressalta que as 
ofertas culturais não são somente meios de entretenimento, mas também oportunidades de formar concepções do 
mundo. Então, ‘os setores excluídos contam com uma menor quantidade de recursos através dos quais se explica 
o mundo em que vivem e de atuação nele, o que limita, afinal de contas, seu caráter de cidadãos [tradução nossa]” 
(MANTECÓN, 2009, p. 94).

No contexto das práticas das ações públicas que influenciam os hábitos extradomiciliares de consumo, 
especificamente aquelas que pautam cidade e cultura, são comuns intervenções para revitalização urbana, através 
da regeneração de áreas urbanas degradadas ou ‘vazias’, preservação de patrimônio ou ambientes históricos, 
construção de equipamentos culturais, entre outras (VAZ, 2004; 2013). Sobretudo nas últimas décadas, a inclusão 
da cultura, assim como de outros tipos de bens não materiais, tem sido presente nos projetos urbanos das cidades 
pós-industriais como instrumento de desenvolvimento econômico e reversão de danos causados pelos processos 
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de industrialização. Além disso, constitui “elemento diferencial na disputa entre as cidades por apresentar as 
melhores condições para atrair capitais, investimentos, empresas, moradores e turistas” (VAZ, 2004, p.2). 

Algumas intervenções, que alinham criatividade a questões urbanas, têm sido denominadas de ‘criativas’. 
Dentre os principais tipos de políticas tem-se creative-clad – dotar a cidade de uma roupagem criativa, como o 
recorrente exemplo de Bilbao; creative-class – realizar investimentos que atraiam a instalação de pessoas criativas (em 
conformidade as teses de Florida); e a creative-cash - “fomentar produtores criativos do próprio local” (MORAES, 
2012, p. 15) .

São muitos os exemplos de cidades onde investimentos em projetos que alavancam a cultura, turismo e/
ou atividades esportivas foram bem-sucedidos quanto ao aumento da renda e a redução da taxa de criminalidade. 
Na Itália, a cidade de Turim, ao passar uma crise de desindustrialização, teve sua economia alavancada através do 
investimento em atrações esportivas e culturais. Medellin, cidade colombiana considerada a cidade mais violenta 
do mundo em 1991, através de políticas articuladas, tornou-se referência turística e concomitante inclusão social 
(REIS, KAGEYAMA, 2011).

No Brasil, a maior parte das políticas tem englobado ações pontuais de revitalização urbana, embora tenham 
aumentado as iniciativas de promover segmentos da economia criativa como estratégias de desenvolvimento local. 
Atualmente, oito cidades brasileiras integram a Rede Internacional de Cidades Criativas da UNESCO: Belém 
(PA), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ), no campo da gastronomia, Curitiba (PR) e Brasília (DF), na área de design, 
Salvador (BA), no segmento de música, Santos (SP), no setor de cinema e João Pessoa (PB), no segmento de 
artesanato e artes folclóricas. Sobre instalações de equipamentos culturais ou de revitalização de espaços urbanos 
degradados, Machado (20-, p. 29-30) menciona os casos do 

(…) Pelourinho, em Salvador; a criação do Porto Digital no Recife Antigo, em Recife; a constru-
ção do espaço cultural Dragão do Mar, em Fortaleza; a recuperação da área portuária, em Belém; 
a revitalização da área da Praça da Estação, em Belo Horizonte e da região da Lapa, no Rio de 
Janeiro; a construção da Ópera do Arame, em Curitiba; a requalificação da região da Estação da 
Luz (Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, Sala São Paulo), em São Paulo”

São diversas as críticas ao estrito ‘sucesso econômico’ das intervenções, que fogem ao escopo desse 
trabalho, que se atem ao resultado das políticas em termos de melhoria de renda e, principalmente, de acesso 
ao consumo cultural por parte dos residentes. Nesse contexto, ainda que seja difícil avaliar o custo-benefício de 
tais ações, historicamente, as intervenções urbanas têm-se concentrado nas áreas mais centrais e valorizadas das 
cidades, inclusive gerando gentrificação e espetacularização da urbe (VAZ, 2004; 2013), além do aumento do custo 
de vida e remoções forçadas (MORAES, 2012). Conforme Vaz (2004, p.3),

Não se trata, portanto, do planejamento cultural enquanto provisão e distribuição de equipamen-
tos e atividades culturais no território da cidade (..), mas “de projetos para intervenções urbanís-
ticas nas quais se faz uso estratégico de recursos culturais tendo por objetivo o desenvolvimento 
local, e que podem ou não estar associadas a planos e políticas culturais

Dessa forma, a construção de equipamentos culturais não é capaz, por si só, de mudar a realidade local 
quanto ao desenvolvimento, como muitas vezes também não promove a democratização cultural aos residentes. A 
ampliação da oferta não garante o consumo cultural, pois os hábitos dependem de fatores contextuais e experiências 
passadas, que influenciam a identificação do indivíduo com um ou outro determinado tipo de manifestação cultural. 
Nesse sentido, Canclini (1999, p. 135) ressalta que

As políticas culturais mais democráticas e mais populares não são necessariamente as que ofere-
cem espetáculos e mensagens que cheguem à maioria, mas as que levam em conta a variedade de 
necessidades e demandas da população. Nem as elites nem os setores, como revela a fragmenta-
ção de seus comportamentos, constituem uma massa homogênea
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Percebe-se avanços principalmente no que tange as ações direcionadas à democracia cultural e ao 
rompimento das ‘tristes tradições’ apontadas por Rubim (2013). As políticas públicas de cultura avançaram 
sobretudo nos seguintes pontos: (i) abrangência: ampliação do conceito de cultura para além dos tópicos típicos 
de elites – altas artes – incluindo “outras modalidades de culturas: populares; afro-brasileiras; indígenas; de gênero; 
de orientação sexual; das mídias; das redes informáticas; das periferias etc.” (RUBIM, 2013, p. 233), assim como 
em termos de debate das políticas com a sociedade; (ii) sistematização das informações na cultura, cujo marco 
foi a parceria firmada, em 2004, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para compilação 
de estatísticas culturais, que passaram a ser publicadas periodicamente no Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais (SIIC); e (iii) “a implantação e desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e do Plano 
Nacional de Cultura (PNC)” (RUBIM, 2013, p. 234).

Contudo, dentre as principais críticas as políticas públicas, Botelho destaca que

Tais políticas levam em conta fundamentalmente os obstáculos materiais às práticas culturais, 
como a má distribuição ou a ausência de espaços culturais ou os preços elevados dos ingressos. 
Elas não atentam, no entanto, para outros fatores, tão decisivos quanto os citados e que não se 
reduzem à dimensão econômica ou “de oferta”. Há distinções de formação e de hábitos no tecido 
da vida cotidiana que têm grande incidência sobre as práticas culturais (2007, p. 172)

Assim, para que tais avanços tenham efetivo impacto nos padrões de consumo da sociedade, as propostas 
atuais em linha com o conceito amplo de cultura deverão diferenciar a facilitação de acesso às manifestações 
artísticas tradicionais de democratização cultural, pois “democratização cultural não é induzir a totalidade da 
população a fazer determinadas coisas, mas sim oferecer a todos a possibilidade de escolher entre gostar ou não 
de algumas delas” (BOTELHO; FIORE, 2004, p. 3). 

Sobre a recente expansão da oferta institucional de equipamentos culturais, contrapondo-se a baixa 
utilização dos mesmos pelas classes sociais com menores renda e nível de escolaridade, Libânio (2014, p. 6) afirma 
que

Viu-se que havia obstáculos materiais ao consumo e fruição cultural, tais como a má distribuição 
ou ausência de espaços culturais e os preços altos, mas que as barreiras simbólicas eram as pre-
dominantes, impedindo que novos segmentos da população tivessem acesso à oferta da cultura 
“clássica”. (....) a descentralização dos equipamentos culturais tem sido levada a cabo pelos go-
vernos no Brasil, muitas vezes sem as necessárias ações de mobilização e formação de público

Dentre as barreiras simbólicas, Mantecón (2009) destaca a impressão que as camadas populares têm sobre a 
vinculação entre ‘alta cultura’ e setores de maior renda, expressado no sentimento de não pertencimento a espaços 
culturais de construção luxuosas; os diversos tipos de medos, desde mostrarem-se ignorante perante os demais 
pelo desconhecimento da linguagem, ao receio de empreenderem-se em práticas cujas utilidades e qualidades não 
estão bem definidas anteriormente. Para a autora, são muitos os obstáculos às saídas culturais, sobretudo para as 
camadas populares, pois

[...] aquéllos que logran llegar y constituirse en sus públicos son los vencedores de una larga car-
rera de obstáculos: han recorrido la distancia geográfica que separa los espacios culturales cuya 
distribución concentrada e inequitativa los mantiene alejados del ámbito cotidiano de la mayoría 
de los habitantes de las ciudades y los pueblos; pagaron su traslado y el precio del boleto, en los 
casos en los que no podían gozar de alguna exención; recorrieron la distancia simbólica que aleja 
a muchos del patrimonio sacralizado, producto de su construcción social jerarquizada; estructura-
ron de determinada manera su tiempo libre y dejaron el abrigo de sus hogares, venciendo la po-
derosa atracción que ejerce la oferta mediática –que tiene también sus barreras específicas– y que 
alimenta la tendencia internacional hacia la disminución de la asistencia a espectáculos localizados, 
en tanto, crece el consumo a través de aparatos de comunicación masiva en el ámbito familiar. 
(MANTECÓN, 2009, p. 91-92)



224 225

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

A persistência da inercia dos acessos, a despeito das políticas de ampliação de oferta cultural, ligadas ou 
não a revitalização de áreas urbanas degradadas, vincula-se as persistentes as desigualdades econômicas e sociais. 
Tais desigualdades são refletidas nas trajetórias de urbanização, com predominância dos espaços privados de 
interação, em detrimentos de praças, parques e outros espaços culturais e de lazer. Assim, a cidade tem-se tornado, 
cada vez mais, espaço de trabalho, enquanto as horas de lazer, entre elas, o consumo cultural, ocorrem dentro dos 
domicílios. Segundo Botelho (2003, p. 4),

deslocamentos físicos se tornam, cada dia mais difíceis, pode-se dizer que a mobilidade territorial 
e o uso de equipamentos culturais se convertem, cada vez mais, em direito e privilégio das classes 
com maior poder aquisitivo. [...] De um lado, acompanharam o desenvolvimento da cidade; de 
outro, foram construídos em função de demandas dos setores já mais habituados ao consumo de 
cultura

Especialmente em países em desenvolvimento marcados por profundas disparidades sociais, “o acesso 
à cidade é restrito a uma parcela da população, sendo, portanto, apenas virtualidade para a grande maioria, em 
especial classes populares urbanas, moradores de favelas e periferias” (LIBÂNIO, 2014, p. 5). Então, por um 
lado, percebe-se que as cidades têm perdido sua função de promover convívio social ao longo do tempo e, por 
outro, tem-se que o consumo cultural pode contribuir para reversão desse processo, pois “A política cultural que 
reorganiza a relação com a periferia não só concomitantemente constrói outra cultura política; ela já é, em si, 
resultado de uma outra visão sobre a ocupação das ruas e dos espaços públicos, de uma política voltada a superar 
modelos excludentes” (FERREIRA, 2016).

Estas reflexões indicam que as políticas culturais devem ser pensadas de forma transversal, caso contrário, 
não têm efeito, nem como política urbana, nem para promover o setor cultural. Logo, devem ser avaliadas no que 
tange aos seus resultados, não somente em termos de renda gerada à classe cultural e ao entorno de onde está 
sendo realizada, mas também em termos de democratização do acesso às artes e à participação política em relação 
a cidade, legitimando o direito constitucional à cultura e ao exercício de cidadania.

NOTAS SOBRE A OFERTA INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CIDADES BRASILEIRAS

O desenvolvimento cultural das cidades pode ser analisado por diferentes óticas, perpassando pela oferta 
e distribuição de equipamentos culturais, pela eficácia da gestão cultural, pela análise do mercado de trabalho, 
dentre outras. Dessa forma, muitos estudos têm procurado encontrar evidências empíricas entre grau de 
desenvolvimento cultural das cidades e padrão dos hábitos culturais das famílias. Dentre as variáveis importantes 
para desenvolvimento cultural de uma localidade, tem-se a oferta institucional. Nesse sentido, entende-se que

[...] “equipamentos culturais” são “tanto edificações destinadas a práticas culturais (teatros, cine-
mas, bibliotecas, centros de cultura, filmotecas, museus) quanto grupos de produtores culturais 
abrigados ou não, fisicamente, numa edificação ou instituição (orquestras sinfônicas, corais, cor-
pos de baile, companhias estáveis, etc.)” (COELHO, 1997, p. 546 apud GRAEFF, WAISMANN, 
BERG, 2014, p. 208-209)

A análise quantitativa dos equipamentos culturais de uma determinada cidade ou região metropolitana (RM) 
é limitada e evidencia somente “o estoque fixo ligado à cultura existente no momento da pesquisa no município, 
aberto ao público, podendo ou não ser mantido pelo poder público em qualquer esfera, seja ela federal, estadual 
ou municipal” (IBGE, 2010, p. 55). Ignora, portanto, aspectos como eficiência da gestão cultural, tamanho do 
público atendido nos espaços culturais, preço/gratuidade dos ingressos, existência e abrangência das atividades 
ao “ar livre” em praças ou parques, qualidade da mobilidade urbana, entre outros. Porém, a importância da oferta 
institucional não pode ser menosprezada, tendo em vista que determinadas programações exigem infraestrutura 
física.
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Com base nessa percepção, têm sido realizados esforços para mapeamentos da oferta institucional pelo 
Estado, bem como inclusão de metas de ampliação dessa oferta no âmbito da política cultural, a exemplo da Meta 
31 do PNC. Há, portanto, certo consenso de que o equipamento cultural

[...] carrega consigo a tangibilidade, sem descartar as dinâmicas de fruição, produção, circulação e 
diversificação de práticas e bens culturais. Os equipamentos culturais dão conta potencialmente 
dos direitos culturais (dimensão cidadã), da promoção do trabalho, da renda e da tributação (di-
mensão econômica) e da difusão da diversidade cultural (dimensão simbólica) (GRAEFF, WAIS-
MANN, BERG, 2014, p.208)

Dessa forma, com exceção das livrarias, o percentual de municípios brasileiros com presença de 
equipamentos culturais tem aumentado ou vem mantendo-se constante nos últimos anos. As bibliotecas públicas 
e os ginásios poliesportivos mantêm a tradição como os equipamentos mais bem distribuídos, enquanto shopping 
centers e cinemas são os mais concentrados espacialmente, como apresentado na Figura 1.

Figura 1: Percentual de municípios com presença de equipamento cultural por tipo de equi-
pamento – Brasil, 1999, 2001, 2005, 2006 e 2009 (%)

Fonte: IBGE/MUNIC (2010).

Em termos de distribuição espacial entre as grandes regiões, no que tange a quantidade de museus, o 
relatório do Ibram (2011) aponta que Sudeste e Sul concentram 67% dos museus do país, seguido do Nordeste, 
com 21%, enquanto Norte e Centro-Oeste, juntos, concentram 12%. a Tabela 1 evidencia disparidades regionais, 
com as regiões Sudeste e Sul do país apresentando percentual de munícipios com presença de equipamentos acima 
da média nacional. Já no caso da existência de grupos artísticos, a desigualdade territorial é menor, com a região 
Nordeste liderando ou ocupando segunda posição no percentual de municípios com presença de grupos de teatro, 
tradicional e popular, dança, musical e orquestra. Esse fato pode estar relacionado a importância da regionalidade 
nordestina, em grande monta, expressada nas tradições populares.
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Tabela 1: Percentual de municípios com presença de equipamentos culturais, grupos artísti-
cos e órgão gestor de cultura por Grande Região - 2009

Fonte: IBGE/MUNIC (2010).

Cabe ressaltar que, dentre as diversas limitações da análise quantitativa, tem-se a exclusão da possibilidade 
de avaliar um fator de muita relevância: a qualidade do acesso aos equipamentos. Isso inclui o aspecto físico – se a 
oferta existe e, em caso afirmativo, quais as condições de infraestrutura, posicionamento espacial dentro da cidade 
e capacidade de público – tanto quanto 

o aspecto financeiro (se o valor cobrado e os gastos adicionais são acessíveis) e o aspecto relacio-
nado à formação/disposição (se há estímulo e intervenção pedagógica, mediação, que possibilite 
a compreensão dos significados das diversas manifestações culturais). Neste sentido, não adianta, 
a cidade possuir uma infinidade de equipamentos públicos se as pessoas não são estimuladas a 
frequentá-los ou se apenas certos estratos sociais são estimulados a acessar tais equipamentos 
(MELO, ALVES, 2003 apud MELO, PERES, 2005, p.134)

De qualquer forma, recorrendo-se a estudos acerca das principais cidades e RMs do país, discutidos 
adiante, observa-se que é comum a todas as RMs a concentração dos espaços culturais e de lazer nas áreas centrais 
e nos bairros nobres. Os principais estudos sobre o Brasil que enfocaram especificamente a problemática dos 
equipamentos culturais foram realizados a partir de estudos de casos das grandes cidades. Em geral, a distribuição 
dos equipamentos culturais nas principais metrópoles do país reflete a segregação da oferta de serviços públicos 
e privados. Observa-se, portanto, um ‘vazio’ nas periferias, que na sua maior parte são áreas de baixa renda, 
como é o caso da RM de São Paulo (BOTELHO, 2003; BÓGUS, PASTERNAK, 2011), Rio de Janeiro (MELO, 
PERES, 2005), Salvador (NUSSBAUMER et al., 2006), Belo Horizonte (SILVEIRA, SILVA, 2010) e Curitiba 
(FERREIRA, FERNANDES, HUÇULAK, 2011).

As investigações sobre o uso dos diversos equipamentos encontraram conclusões semelhantes: mesmo 
se o uso é gratuito, a maior parte do público que frequenta os espaços ligados a museus e/ou espetáculos possui 
nível superior e, consequentemente, maior renda. Esse é o caso da Estação das Docas em Belém (BARBALHO, 
FREITAS, 2011) e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (GONDIM, 2011).

Com finalidade de comparar as diferentes localidades do país, um dos estudos pioneiros e, até o 
momento, um dos mais abrangentes, é a pesquisa realizada pelo Ipea (SILVA, 2010). Elaborou-se um indicador 
de desenvolvimento da economia da cultura (IDECULT) em nível municipal e para as mesorregiões. As variáveis 
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utilizadas foram referentes ao consumo cultural das famílias, mercado de trabalho cultural e sobre a oferta de 
equipamentos culturais.

Apesar das diversas limitações impostas pelo uso de um indicador que não é capaz de registrar “as interações 
sociais que engendram as dinâmicas de produção da diversidade cultural”, apreendendo apenas “aspectos materiais 
e quantificáveis”, o estudo é inédito ao trazer uma radiografia do país em nível municipal (SILVA, 2010, p. 37). Traz 
também um panorama da distribuição dos equipamentos, divididos em quatro grupos: equipamentos culturais 
tradicionais (bibliotecas, museus, teatro ou casa de espetáculos, cinemas, bandas de música e orquestras, para os 
quais, em geral, existe política pública); equipamentos de lazer (clubes e associações recreativas); equipamentos 
privados de distribuição de bens culturais (videolocadora, loja de discos, cds e fitas, livrarias e shopping center) e 
equipamentos audiovisuais (estação de rádio AM e FM, geradora de TV, provedor de internet e cinema). 

No que tange ao acesso à cultura ‘medida’, os dados reportam uma forte desigualdade dentro do território 
brasileiro. As bibliotecas são os equipamentos mais bem distribuídos, “os museus aparentemente mais frequentes 
no extremo Sul e os teatros em São Paulo e Rio de Janeiro”, enquanto há uma “ausência quase completa de 
orquestras e cinemas nos municípios brasileiros” (SILVA, 2010, p. 64).

Ferreira Neto e Perobeli (2013), através da base de dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
- MUNIC, elaboraram o Índice de Potencial de Desenvolvimento das Atividades Culturais (PDAC) para as 
microrregiões do estado de Minas Gerais. Utilizaram informações ligadas à cultura, tais como características da 
gestão e dos trabalhadores da administração pública, dados sobre arrecadação e gastos do município e informações 
sobre oferta de equipamentos culturais, atividades e cursos nessa área, totalizando 35 variáveis. Através de técnicas 
de análise fatorial, auferiram que três fatores principais explicam a variância quanto ao grau de desenvolvimento 
cultural das microrregiões mineiras: atividades e estrutura cultural; acesso à cultura e gestão cultural. Os resultados 
apontam que 64 das 66 microrregiões apresentaram valores que indicam deficiência de infraestrutura.

Alguns trabalhos também elaboraram indicadores relacionados a oferta cultural para incluí-los em análise 
sobre gastos familiares com cultura, com destaque para Diniz e Machado (2011). Para estudar consumo nas nove 
principais regiões metropolitanas do país e no Distrito Federal, construíram o indicador com base em cinco 
variáveis - número de museus, número de teatros ou salas, número de centros culturais, número de cinemas, 
número de ginásios e outros poliesportivos. Os resultados mostraram que uma maior oferta de equipamentos 
exerce influência negativa sobre os gastos, o que pode estar relacionado à melhor gestão pública cultural e, 
consequentemente, maior disponibilidade de lugares para visitação e eventos culturais gratuitos.

Por sua vez, Luckewe; Padilha e Wanderley (2014), sob o argumento de que a oferta de bens culturais não 
tem sido suficiente para reduzir as desigualdades de consumo, apresentam um Índice de Demanda Cultural para 
comparar nove capitais brasileiras e avaliar as atividades organizadas pelo poder público. Verificaram posições 
melhores para Porto Alegre e Distrito Federal em diversos segmentos, tal como cinema, fotografia e internet, 
evidenciando também as desigualdades regionais.

Particularmente sobre o mercado de trabalho em regiões metropolitanas, destacam-se os trabalhos de 
Machado, Rabelo e Moreira (2014), que avaliaram a influência de determinadas características sobre a probabilidade 
de ocupação no mercado cultural – dados do Finanças do Brasil (FINBRA/Tesouro Nacional) e Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME-IBGE) - e Diniz (2008), acerca dos principais determinantes dos rendimentos dos trabalhadores - 
dados do Censo Demográfico de 2000. Em complemento, Ferreira Neto, Freguglia e Fajardo (2012) investigaram 
os diferencias de salários no setor cultural brasileiro a partir de dados da PNAD.
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Mais recentemente, os esforços dos pesquisadores têm consistido em agrupar as cidades, no intuito de 
classificá-las conforme tipologias específicas ou conforme seus graus de desenvolvimento cultural. Machado (20-), 
em estudo sobre cidades criativas, traz informações acerca do desenvolvimento cultural dos municípios brasileiros, 
a partir de informações análogas as utilizadas por Ferreira Neto e Perobeli (2013). As cidades foram agrupadas 
em cinco categorias: mista, não criativa, pouco criativa, algo criativa e criativa, sendo que o aspecto que mais 
diferenciou as cidades foi o gasto per capita com cultura. A maioria dos municípios enquadrados no cluster 
criativo estão no Sul e Sudeste, enquanto a maioria dos não criativos localizam-se no Nordeste e Norte.

A autora ainda traz dados sobre as 10 principais RMs brasileiras referentes ao mercado de trabalho – 
proporção ocupada na classe criativa, grau de informalidade e rendimento médio da classe criativa e outras 
ocupações – e gastos privados com consumo dos 25% mais ricos – recorte para avaliar barreiras ao consumo não 
monetárias. Em consonância com outros estudos, verificou-se que cidades com maior proporção de famílias que 
não realizam gastos culturais também apresentam maior proporção de chefes com menor grau de escolaridade, ao 
mesmo tempo em que a participação relativa dos domicílios chefiados por mulheres nos gastos positivos é maior.

Machado, Simões e Diniz (2013) apresentam uma tipologia da relação entre amenidades urbanas 
e potenciais clusters criativos. As variáveis são compostas de informações sobre a população, tais como nível 
educacional, estado civil, condições da residência e outras (Censo Demográfico/IBGE); sobre o desenvolvimento 
cultural (MUNIC) e gastos municipais (FINBRA) de 5570 cidades brasileiras. Conciliando duas técnicas de análise 
multivariada – análise de cluster e análise discriminante – novamente, os resultados confirmam que os clusters com 
maiores potenciais, apesar de dispersos, estão, em sua maioria, localizados nas regiões Sul e Sudeste. Concluem que 

in terms of  amenities, there is still a lot to be accomplished in order to achieve reasonable con-
ditions for good quality of  life in the municipalities, particularly for the ones in the North and 
Northeast regions of  Brazil

Por fim, têm-se escassas pesquisas empíricas acerca da relação entre desenvolvimento econômico e cultural 
das cidades no Brasil. Especificamente mencionando as hipóteses de Florida, tem-se os estudos de Golgher (2008) 
e Cavalcanti e Silveira Neto (2014). O primeiro discute a relação entre a distribuição de trabalhadores qualificados 
e trabalhadores na economia criativa com dados municipais e análise de cluster. O autor agrupa os municípios 
conforme índices de qualificação, tecnologia e entretenimento em oito categorias. Confirmam-se as disparidades 
regionais, visto que as capitais e os municípios das regiões Sul e Sudeste apresentam os valores mais elevados para 
diversos indicadores, com destaque para São Caetano do Sul (SP), Niterói (RJ) e Florianópolis (SC).

Cavalcanti e Silveira Neto (2014, p. 17-18) construíram indicadores para criatividade e nível educacional 
(capital humano) e, através de painéis espaciais para três anos (Censos 1991, 2000 e 2010), auferiram o impacto 
dessas variáveis no dinamismo das 293 maiores cidades brasileiras. Concluíram que crescimento do emprego tem 
associações mais significativas com as medidas de capital humano em comparação às medidas da classe criativa e, 
sugerem, portanto, que “is better for policy makers to support the accumulation of  higher education per se, than 
to focus on policies that aim at attracting professionals in a specific field such as the creative class”, contradizendo 
a hipótese de Florida (2002, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na área de Economia Urbana, procurou-se demonstrar visões acerca do setor cultural vinculadas ao 
crescimento e/ou desenvolvimento econômico local ou regional, sobretudo com base nas teses de Glaeser (2001) 
e Florida (2002; 2003). A defesa das políticas de promoção de amenidades culturais é observada em ambas as teses 
e tem sido fortemente criticada. Destacam-se Stoper e Scott (2009), que apontam que tais ações podem contribuir 
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para o aumento do hiato entre as classes sociais, enquanto Pratt (2008; 2009) enfatiza problema da gentrificação 
como decorrência das intervenções urbanas que têm sido praticadas.

Os debates que vinculam cultura e urbanismo direcionam-se, principalmente, a estudos de casos do impacto 
das políticas de promoção de cidades criativas e de revitalização de áreas degradadas. Também tem sido enfatizado 
a legitimidade do direito à cultura, a luz da sua importância como fator de distinção social e como facilitadora de 
acesso à cidade e a cidadania.

Apesar de pontos de vistas diferentes, há consenso sobre a relevância das ações públicas em prol do 
desenvolvimento cultural das cidades e, no caso brasileiro, de um ‘vazio’ espacial da oferta cultural institucional, 
tanto nas cidades menores, quanto nas áreas periféricas das grandes cidades. Há uma tendência de concentração da 
oferta de serviços culturais em grandes cidades, visto que as amenidades de consumo, entre elas, as culturais, são 
resultado das externalidades de aglomeração. Contudo, a inexistência de oferta cultural em determinada localidade, 
complementada de outros aspectos sócio demográficos que dificultam o acesso, impossibilita aos que ali residem 
a formação de hábitos de consumo extradomiciliar, particularmente no caso de cinema, apresentações musicais, 
espetáculos, concertos e museus. Cabe ressaltar que os bens culturais são bens de experiência e, portanto, a 
demanda depende de exposição prévia (STIGLER, BECKER, 1977). 

Os estudos mostram que, no caso dos equipamentos, houve um aumento da oferta no período analisado 
em linha com as metas do Plano Nacional de Cultura, mas permanece ausente a preocupação da distribuição dos 
equipamentos dentro da RM. Como agravante, a estreita relação entre renda, educação e consumo cultural expõe 
que a formação de público perpassa tanto pela necessidade de mediação entre ‘consumidores’ e ‘manifestação 
cultural’ ou informacional, quanto as barreiras geográficas, socioeconômicas e simbólicas.

Além disso, a maioria das cidades brasileiras apresentam alta concentração do consumo, baixo grau de 
desenvolvimento cultural, agravadas pelas fortes disparidades regionais, alta segregação urbana e desigualdade de 
renda, restringindo o acesso cultural as camadas de maior poder aquisitivo e nível de escolaridade. Como a oferta 
cultural também se concentra nas áreas urbanas de maior renda das grandes cidades, reforça-se as trajetórias de 
urbanização das cidades, já marcadas pela segregação e pela perda da função da urbe como meio de interação 
social.

Então, a despeito da facilitação do acesso a bens culturais e a informação após a expansão da internet e dos 
aparelhos eletrônicos, entende-se que as práticas domiciliares de consumo deveriam relacionar-se às preferências 
e não como ‘única opção’ dos indivíduos. Dentre outras razões, tem-se que as práticas coletivas de consumo a 
partir do uso do espaço público da cidade têm potencial de aumentar a interação social, o respeito às diferenças e 
o exercício da cidadania. Considerando que os diversos tipos de participação cultural extrapolam o uso do tempo 
livre para mero entretenimento, a restrição do acesso à determinadas ofertas culturais restringem também as 
“oportunidades de formar concepções do mundo, erigir consensos, construir cultura política e exercer cidadania 
[tradução nossa]” (MANTECÓN, 2009, p. 94).

Dessa forma, considerando que esse setor é marcado pele presença de subsídios, pode-se afirmar que os 
avanços recentes em termos de democratização das políticas não têm sido suficientes para reversão da inércia das 
desigualdades. Então, as ações culturais não serão capazes de reverter o quadro atual se não forem articuladas com 
outras áreas da gestão pública, tais como educação, segurança e planejamento urbano.
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NOTAS
1Como a pesquisa abrange apenas os gastos, não é possível obter informações sobre o que as famílias consumiram 
de forma gratuita.
2Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 23, capítulos III, IV e V.
3A redução do custo de ideias vincula-se a aglomeração de pessoas no espaço – spillovers de conhecimento. O 
consequente aumento de produtividade da área urbana tem origem, portanto, na qualificação dos trabalhadores.
4Dentre exemplos de políticas governamentais executadas com tais propósitos, pode-se citar cidades de médio 
porte do Canadá, que têm investido em amenidades culturais como fator de atração de migrantes, particularmente 
importante para o crescimento em um país com baixa taxa de natalidade e alta taxa de envelhecimento. Grant 
e Buckwold (2013) apresentam o caso de Halifax, um município de cerca de 372 mil habitantes em 2006, e que 
apresentava alta participação relativa de imigrantes que atuavam profissionalmente na área da cultura.
5Classe criativa é um conjunto de pessoas que se engajam em funções profissionais cuja criação tem papel central 
e pode assumir formas diversas. (FLORIDA, 2002, p. 4).
6Economists speak of  the importance of  industries having “low entry barriers,” so that new firms can easily enter 
and keep the industry vital. Similarly, I think it’s important for a place to have low entry barriers for people---
that is, to be a place where newcomers are accepted quickly into all sorts of  social and economic arrangements. 
(FLORIDA, 2002, p. 7).
7“Artists as potential entrepreneurs bring strengths and deficits to enterprise development that differ from other 
types of  entrepreneurial candidates (…) scientists, engineers” (MARKUSEN, 2013, p.3).
8Apresentado em Florida (2002).
9A saber: a ideia de criação de conhecimento de Adam Smith; a geração e difusão de ideias em áreas urbanas de 
Alfred Marshall; a criatividade em área urbanas de Jane Jacobs e a nova teoria do crescimento de Paul Romer.
10Valorização de uma determinada região em virtude da instalação de novos pontos comerciais ou outras edificações, 
que prejudica a permanência de antigos moradores devido ao aumento dos custos.
11Nesse sentido, reforça a crítica de Peck (2005 apud PRATT, 2008) a Florida, que ignora a dimensão produtora da 
indústria cultural e considera o ‘consumidor criativo’ autônomo como um agente de mudança.
12Como exemplo, apresenta o caso de Hoxton, em Londres, onde a constituição de rede de produção social de 
artistas e novos médios trabalhadores contribuiu para regeneração urbana, mas a formação de cluster de consumo, 
posteriormente, induziu a gentrificação das residências.
13Sobre as diferentes denominações atribuídas as intervenções urbanas ao longo do tempo, ver Vaz (2013). 
Atualmente, é comum o uso do termo revitalização como forma de expressar a inclusão da população no processo 
de transformação física e econômica local.
14A discussão sobre intervenções urbanísticas, criativas ou não, é muito ampla e foge ao escopo desse trabalho. 
Para uma introdução sobre política urbana criativa, ver Moraes (2012).
15“Desde 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO ressalta a criatividade de seus membros dentro de 
sete áreas temáticas: Artesanato e Artes Folclóricas, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura, Artes Midiáticas e 
Música. Atualmente, conta com um total de 180 cidades em 72 países” (UNESCO, 2017).
16A espetacularização da cidade é resultado do planejamento urbano estratégico no qual o valor mercadológico 
predomina sobre os valores artísticos e antropológicos.
17É o que ocorreu na região da região da Estação da Luz, onde não se alterou a lógica de consumo e tráfico de 
drogas da Cracolândia (MORAES, 2012).
18No que tange ao termo democratização, Botelho (2006) diferencia facilitação de acesso às manifestações artísticas 
tradicionais de democratização cultural, sendo esta última um conceito muito mais abrangente.
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19Como apontado por Rubim (2013), a trajetória das políticas culturais foi marcada por três tristes tradições: 
(i) ausência: agenda cultural manteve-se fora do escopo desde os tempos de colônia até períodos recentes do 
século XX; (ii) autoritarismo: as maiores intervenções foram justamente nos períodos de governos autoritários, 
tanto através de repressão e censura, quanto de criação de entidades vinculadas à cultura; (iii) instabilidade: 
descontinuidade das políticas, dos recursos financeiros, do corpo funcional e do próprio Ministério, vide sua 
criação tardia, em 1985, desmantelamento pelo Governo Fernando Collor (1990-1992) e recriação no Governo 
Itamar Franco (1992-1994).
20Modelo de gestão direcionado à descentralização e democratização das políticas públicas de cultura, composto 
pelo MinC, órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferências de cultura, planos de cultura, 
sistemas de financiamento à cultura, além dos agentes facultativos, tais como comissões intergestores, sistemas 
de informações e indicadores culturais, programas de formação na área da cultura, sistemas setoriais de cultura. 
(MINC, 2016). O SNC foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2012.
21“[...] cultura todos nós temos. Ela pode ser muito precária, dependendo da formação de cada indivíduo, mas ela 
existe. Então, o que podemos falar, é em democratização de acesso a determinados bens culturais” (BOTELHO, 
2006).
22A infraestrutura cultural passou a ser investigada e publicada pela MUNIC/IBGE a partir de 2001, por exemplo.
23Uma discussão detalhada das metas do PNC relacionadas aos equipamentos é encontrada em Graeff, Waismann 
e Berg (2014).
24Obviamente, deve-se levar em consideração que esses valores podem estar subestimados, pois nem todos os 
artistas estão cadastrados junto as prefeituras, nesse caso, as responsáveis em passar as informações ao IBGE.
25Iniciativas recentes tem contribuído para democratização do acesso, a exemplo do CineCarioca instalado no 
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro e do projeto Spcine, que abrange instalação de salas em regiões não 
atendidas ou pouco atendidas na cidade de São Paulo. (PREFEITURA DE..., 2016).
26“23,3% das trinta RAs não possuem nenhum dos equipamentos pesquisados, enquanto que a RA Botafogo e a 
RA Lagoa possuem respectivamente 17,3% e 12,5%”. (MELO, PERES, 2005, p. 137).
27A situação repete-se nas mais diversas metrópoles. Salvador, que “se encontra dividida em 17 regiões administrativas 
e que 11 delas não possuem um único teatro - assim como apresentam carências em relação a outros espaços 
culturais”.
28Os empreendimentos no campo do entretenimento seguiram a estratégia de localização nas principais vias de 
circulação e áreas de maior renda, concentração dentro da RM: 26 dos 50 novos empreendimentos a partir de 1998 
foram instalados na capital O movimento de instalação de multinacionais na capital, intensificado a partir dos anos 
90, aumentou a demanda por serviços e, consequentemente, estimulou criação de empreendimentos ligados ao 
entretenimento.

29“[...] o setor cultural não é a cultura, o consumo não é a cultura, embora ambos se constituam em partes 
importantes dos dinamismos culturais mensuráveis nas nossas bases de dados mais importantes e consolidadas”. 
(SILVA, 2010, p. 37).

30A autora ainda classificou as localidades de acordo com seu “ambiente cultural”, através de uma análise de 
agrupamentos (clusters) com base na Pesquisa Básica de Informações Municipais do IBGE.

31Determinados tipos de serviços culturais só poderão ser oferecidos dada a existência de efeitos de aglomeração, 
pois requerem economias de escala, como é o caso das casas de ópera (GLAESER, 2011).
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RESUMO
Ao longo dos anos, com o crescimento dos setores agrícola e pecuário, e a instalação 
de diversas agroindústrias, principalmente na década de 2000, Mato Grosso do Sul de-
stacou-se no cenário nacional pela sua produção pecuária. Neste contexto, o presente 
trabalho teve por objetivo analisar, por meio de dados referentes ao setor pecuário, a sua 
importância em termos de produção para o estado de Mato Grosso do Sul, no período 
de 2006 a 2016. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório e descritivo, a partir de 
um levantamento bibliográfico e documental dos dados que norteiam esse importante 
setor produtivo. Como principais resultados, destaque-se que a participação da atividade 
pecuária no valor adicionado bruto, do estado de Mato Grosso do Sul, apresentou de-
créscimo ao longo do período analisado. Apesar disso, o valor bruto da produção dos três 
principais produtos do setor no estado, bovinos, suínos e aves, apresentou um crescimen-
to significativo entre 2006 e 2016.

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Mato Grosso do Sul. Valor da Produção.

RESUMEN
Over the years, with the growth of  the agricultural and livestock sectors, and the installa-
tion of  several agroindustries, mainly in the 2000s, Mato Grosso do Sul stood out in the 
national scenario for its livestock production. In this context, the objective of  this study 
was to analyze, through data referring to the livestock sector, its importance in terms of  
production for the state of  Mato Grosso do Sul, from 2006 to 2016. For this purpose, an 
exploratory and descriptive study was carried out, based on a bibliographical and docu-
mentary survey of  the data that guide this important productive sector. As main results, 
it should be noted that the share of  livestock activity in the gross value added of  the state 
of  Mato Grosso do Sul declined over the period analyzed. Despite this, the gross value 
of  production of  the three main products of  the sector in the state, bovine, swine and 
poultry, showed a significant growth between 2006 and 2016.   

Keywords: Desenvolvimento. Mato Grosso do Sul. Production Value.
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INTRODUÇÃO

O aumento populacional mundial desafia governos a buscarem melhores técnicas para a produção de 
alimentos, a fim de atender toda a demanda, interna e/ou externa. O setor da pecuária de corte tem um 

papel importante nesse sentido, tendo alto potencial produtivo e ofertado produtos com qualidade nutricional à 
alimentação humana. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department 
of  Agriculture - USDA), os Estados Unidos são os principais produtores (18,83%), e consumidores (19,86%) de 
bovinos do mundo. O Brasil alcança o segundo lugar em termos de produção (15,35%) e o quarto lugar no quesito 
consumo de carne bovina, com um percentual de 12,76% (USDA, 2016).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o Brasil consegue obter 
representatividade no setor da pecuária de corte por ter condições climáticas favoráveis, extensão territorial, 
investimentos em tecnologia e capacitação profissional. Além de fatores como controle de sanidade, nutrição e 
desenvolvimento de políticas públicas, que possibilitou que o setor atenda as exigências em qualidade vindas do 
mercado interno e externo, e ainda contribuem para aumentar a oferta interna e colocar o País em destaque no 
cenário mundial (MAPA, 2017a).

Atualmente, o consumo anual médio de carne bovina nacional é de 7.188 mil ton., de carne suína 2.981 mil 
ton., e de frango de 9.038 mil ton. O crescimento anual estimado para o consumo da carne de frango é de 2,8% 
no período 2015/16 a 2025/26. A carne suína passa para o segundo lugar na projeção de consumo, com uma taxa 
anual de 2,6% nos próximos anos. Em nível inferior de crescimento situa-se o consumo de carne bovina, de 1,5% 
ao ano para o mesmo período. No setor externo, as carnes de frango e de suínos lideram as taxas de crescimento 
anual das exportações para os próximos anos – a taxa anual prevista para a carne de frango é de 3,6% e para a 
carne suína de 3,7% entre 2015/16 a 2015/26 As exportações de carne bovina devem situar-se numa média anual 
de 3,3% (MAPA, 2016).

A evolução quantitativa da pecuária, foi obtida pelos produtores brasileiros através da adequação do 
setor às novas tecnologias e à utilização de métodos eficientes de produção, garantindo uma carne de maior 
qualidade. Um exemplo é o programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA), um conjunto de procedimentos a 
serem observados pelos produtores rurais com o objetivo de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e 
competitivos. Desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte, a iniciativa garante o bem-estar do rebanho e resulta na 
produção de um bife mais saboroso, nutritivo e suculento (REIDEL, 2011).

De acordo com Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA, o segmento primário 
da pecuária emprega cerca de 3,16 milhões de pessoas no Brasil, com predominância de trabalhadores no setor da 
bovinocultura de corte e leite, representando 64,6%, na suinocultura 3,2%, na avicultura 7%, pesca e aquicultura 
16,4% e outros animais 8,8%. Os quais obtém um salário médio mensal habitual do trabalho principal – aquele 
que o trabalhador habitualmente recebe após um mês de trabalho – no valor de R$ 998,00 para empregados e 
uma rentabilidade média de R$ 4.827,00 para empregadores. Já o segmento industrial da pecuária emprega cerca 
de 993,9 mil trabalhadores, sendo que 48% estão ocupados nas indústrias de abate de animais. Nas indústrias de 
derivados lácteos destacam-se 20,5% e 31,5% estão nas indústrias de couro e calçados, neste segmento o salário 
médio mensal é de R$ 1.397,00 para empregados e R$ 4.243 para empregadores (CEPEA, 2016).

De acordo com a Estatística da Produção Pecuária e a Produção Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, o estado de Mato Grosso do Sul obteve grande representatividade na pecuária, 
a sua produção bovina é a segunda maior do país (IBGE, 2017). O estado ainda concentra dois municípios entre 
os maiores produtores nacionais, Corumbá e Ribas do Rio Pardo, na segunda e terceira posições respectivamente 
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(IBGE, 2016). Além disso, a suinocultura e a avicultura do estado se destacam na oitava posição nacional (IBGE, 
2017). 

Dessa forma, surge o seguinte questionamento: como se configura o setor da pecuária do estado de Mato 
Grosso do Sul quanto à produção em relação ao contexto regional e nacional?

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar, por meio de dados referentes ao setor da pecuária, a 
sua importância em termos de produção para o estado de Mato Grosso do Sul, ao longo do período de 2006 a 
2016. Bem como a sua representatividade na região Centro-Oeste do Brasil.

Este artigo divide-se em cinco seções, incluindo essa breve introdução, em que se destaca a importância 
deste estudo, a justificativa e seus objetivos. Na segunda seção apresenta-se a revisão bibliográfica, que aborda 
a produção pecuária, destacando os principais produtos produzidos em estado de Mato Grosso do Sul e as 
características que tornam o estado um importante produtor. A terceira seção refere-se a metodologia, em que se 
destacam as técnicas de pesquisa utilizadas, a área de estudo e a técnica de obtenção dos dados e sua análise. Os 
resultados e sua discussão são a quarta seção, em que é apresentada a evolução na produção pecuária, no estado de 
Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e no Brasil. As considerações finais, contendo a conclusão do estudo, 
fazem parte da quinta seção. Por fim apresentam-se as referências que embasaram este estudo

CONFIGURAÇÃO DA PECUÁRIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nesta seção apresentem-se alguns estudos que reforçam a importância da pecuária para o estado de Mato 
Grosso do Sul. Destacam-se análises dos setores bovino, aves ovinos e suínos, bem como a representatividade da 
exportação do setor.

No processo de ocupação do território do estado de Mato Grosso do Sul, Semade (2015) observou que 
a região sul mato-grossense acompanhou o crescimento de atividades econômicas como mineração e criação de 
gado que ocorria no país. Com isso houve um grande movimento migratório de populações de outras regiões 
para o estado, buscando ocupação numa principal atividade econômica entre 1940 e 1960, a criação extensiva de 
gado. Nesse período existia concentração de terras, as quais, só após a década de 1970, foram aos poucos sofrendo 
redistribuições, porém, ainda se mantendo elevada. 

De acordo com Semade (2015) foi a pecuária a atividade econômica mais tradicional do estado de Mato 
Grosso do Sul, composta essencialmente pela bovinocultura, avicultura e suinocultura. O setor desempenhou 
expressiva representatividade na economia do estado, principalmente da década de 1970 em diante, após 
o incremento de tecnologias de mecanização e correção do solo, favorecendo a expansão da área utilizada na 
produção. Além de melhorias no manejo, com respeito a divisão das propriedades em invernadas menores, o uso 
do sal mineral e a inseminação artificial vem possibilitando aumento da produtividade. A avicultura e a suinocultura 
obtiveram representatividade econômica a partir de 1991 e 1993, respectivamente. 

Atribuindo o status de atividade produtiva essencial à pecuária, Bertholi (2012) analisa a formação sócio 
espacial do estado de Mato Grosso do Sul, identificando a trajetória tomada pela produção de gado de corte no 
estado. Para isso, realizou pesquisas primárias e secundárias, além de um trabalho de campo, incrementando a 
análise com fatores que direta ou indiretamente foram relevantes no processo de pecuarização, como características 
locais e grupos sociais. Assim, constatou-se que a pecuária esteve presente no que determinou os ritmos de 
desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, devido a arrumação espacial e especialização constituída na 
divisão do trabalho, e as interferências que as relações de poder tiveram sobre o território.



238 239

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

Devido à importância da cadeia produtiva do frango de corte no estado de Mato Grosso do Sul, Rodrigues 
(2014) realizou um estudo para estimar as vantagens competitivas e o crescimento desse setor do estado, bem 
como o seu impacto sobre o desenvolvimento socioeconômico no período de 2000 a 2012. Para isso foi utilizado 
um modelo de Estrutura-Conduta-Desempenho, além de índices como o de Vantagem Comparativa Revelada. 
Assim, averiguou-se um ótimo desempenho da cadeia produtiva tanto na produção como na comercialização, 
apresentando vantagens competitivas na exportação da carne de frango.

A cadeia produtiva de frango de corte no estado de Mato Grosso do Sul é um importante fator de progresso 
do setor agropecuário, no entanto existem obstáculos que dificultam o setor. O pouco interesse do Governo 
Estadual em impulsionar melhorias na cadeia produtiva, a não permanência dos produtores nas áreas rurais, a 
pouca qualificação de mão de obra, a renda dos produtores e mão de obra não atrativa, são exemplos que impedem 
a promoção do desenvolvimento do setor (RODRIGUES, 2014).

Fagundes et al (2014) realizaram um estudo com o objetivo de analisar a competitividade da bovinocultura 
de Mato Grosso do Sul entre 2005 e 2012. Para tanto, foram empregados os índices de contribuição ao saldo 
comercial e o de vantagem comparativa revelada, utilizando dados das exportações e importações de carnes 
bovinas sul mato-grossenses, as exportações de carne e exportações totais do país, além do PIB estadual. Como 
resultado, constatou-se que o estado de Mato Grosso do Sul possui vantagens comparativas reveladas no que 
tange o mercado de carne bovina, tendo um elevado grau de competitividade. Dessa forma, conclui-se que o setor 
da pecuária de corte bovino desempenha importante papel no âmbito econômico do estado.

Com o destaque da bovinocultura de corte do estado de Mato Grosso do Sul no contexto nacional, Souza 
(2010) elaborou uma pesquisa a fim de identificar os principais fatores que contribuíram para o crescimento 
competitivo do setor, analisando as diferenças das regiões produtoras e identificando entraves a serem solucionados. 
O autor concluiu que o estado, nesse setor, se apresentou relevante em termos nacionais, desde sua criação, 
demonstrando forte evolução. A cadeia produtiva da pecuária de corte do estado possui vantagens em relação 
a obtenção de crédito para financiamento da atividade no setor, e o clima, com um período de seca menor, 
comparado a outras regiões do país. Porém, fatores negativos têm dificultado a sua competitividade, como a alta 
taxa de cambio e tributação, problemas sanitários, pouca infraestrutura e logística.

Oliveira et al. (2017) elaboraram um trabalho com o objetivo de analisar e caracterizar o consumo intermediário 
na produção de suínos no estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, identificou-se quais os principais elementos 
utilizados na produção de carne suína, analisando o Valor Bruto de Produção, Consumo Intermediário e o Valor 
Adicionado da cadeia produtiva do estado. Concluiu-se que Mato Grosso do Sul apresenta situação favorável nos 
âmbitos técnico e econômico para o aumento da competitividade na cadeia produtiva de carne suína. Os ganhos 
de competitividade são sobretudo advindos do baixo custo e quantidades de fatores de produção necessários para 
atender a demanda, visto que o estado é um grande produtor de grãos. Porém, há limitações para o setor externo 
e indústria, devido às restrições sanitárias e altos custos para obtenção de recursos externos respectivamente.  

Com o objetivo de averiguar a importância da suinocultura quanto a geração de emprego e renda nos 
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, Oliveira et al. (2016) realizaram um estudo aplicando o Índice de 
Concentração Normalizado. Como resultados principais, tem-se que a suinocultura desempenha alta influência 
nas regiões produtoras e processadoras do estado. Tendo destaque na geração de emprego e renda o município de 
São Gabriel do Oeste, enquanto que para o setor de criação os municípios de Ivinhema, Vicentina e Jateí foram 
os mais representativos, por fim o município de Dourados tem notoriedade no abate. O setor da indústria foi 
responsável por um volume maior de movimentações de empregados, relacionado a demissões ou admissões.
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Em razão do crescimento considerável da produção de ovinos no estado de Mato Grosso do Sul, Malafaia 
et. al. (2014) analisaram as relações da cadeia produtiva da ovinocultura que existem no estado. Foram utilizadas 
fontes secundárias que caracterizam a cadeia produtiva da carne ovina, dados como produção, frigoríficos e o 
consumo, além dos fatores organizacionais que atuam no setor. Por fim, constatou-se que a produção interna do 
estado de Mato Grosso do Sul é insuficiente frente à crescente demanda local.

Como alternativa de diversificação da espécie e melhores resultados na produção, a ovinocultura é um 
fator importante para o desenvolvimento da pecuária, entretanto alguns entraves, no estado de Mato Grosso do 
Sul, dificultam a promoção do setor. A falta de profissionalismo e integração na cadeia produtiva, torna a atividade 
obsoleta, e o fato de existir abatedouros clandestinos abastecendo o mercado enfraquece o setor, devido a produtos 
de má qualidade sem a devida fiscalização, perdendo então a competitividade (MALAFAIA et. al., 2014).

Weiverberg e Sonaglio (2010) realizaram uma análise no setor do leite, justificado por sua importância 
perante a agropecuária no estado de Mato Grosso do Sul, por sua geração de renda e empregos, e fixação do 
homem no campo, ou seja, contribuindo com o desenvolvimento econômico-social do estado. De acordo com os 
autores, embora seja relevante para o agronegócio do estado, o setor lácteo possui entraves como baixa tecnologia, 
e alto custo de produção, prejudicando a qualidade e produtividade. Se faz necessário um incentivo governamental, 
que possa investir em tecnologia e genética de melhoramento, promovendo o crescimento do setor leiteiro.

Devido a significativa representatividade do estado de Mato Grosso do Sul nas exportações do Brasil, 
Casarotto (2013) realizou um estudo para definir o perfil exportador do estado, identificando entre os principais 
produtos exportados, como as commodities agrícolas, minérios e produtos de origem animal, qual desses seguimentos 
apresentaria competitividade. Foram utilizados no estudo os índices de Gini-Hirshman, de contribuição para o 
saldo comercial, de taxa de cobertura, de comércio intraindústria e de vantagem comparativa revelada. O autor 
pôde demonstrar que há dependência da exportação para o agronegócio, principalmente dos setores de carnes, 
soja, sucroalcooleiro e celulose. Entre as consequências relatadas, possibilitaria a especialização na produção da 
agropecuária, resultando em competitividade no mercado internacional. No entanto, as exportações totais seriam 
alavancadas ou pressionadas de acordo com o desempenho do setor. 

O segmento de carne, principalmente carnes desossadas de bovinos e pedaços e miudezas comestíveis de 
galos e galinhas foram predominantes nas exportações do estado, possuindo as melhores vantagens competitivas 
nas exportações no estado de Mato Grosso do Sul. Apesar de apresentar um bom desempenho na produção e 
produtividade, a falta de estrutura, podem ter prejudicado a comercialização e o alcance de um melhor resultado 
do setor (CASAROTTO, 2013).

METODOLOGIA

ÁREA DE ESTUDO

O estudo realizado tem como área geográfica o estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região 
Centro-Oeste, com uma área de aproximadamente 357 mil km² que representa 22,23% do território da região 
Centro-Oeste e 4,2% do território brasileiro. Sua população de 2.651.235 habitantes corresponde a uma densidade 
demográfica de 7,4 hab./km² (SEMADE, 2016).

Segundo Semade (2015), o estado de Mato Grosso do Sul foi instituído a partir da desincorporação do Sul 
do antigo estado de Mato Grosso. Sendo resultado de compromissos para criação de um estado modelo, tanto 
em gestão organizacional, quanto administrativo, possibilitando um rápido desenvolvimento, acrescido de suas 
potencialidades e recursos naturais dessa região. Na sua instalação (1979), contou-se com o apoio do Governo 



240 241

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

Militar, que buscava a interiorização do desenvolvimento nacional, a redução de vazios demográficos, além da 
potencialização de novas fronteiras de produção agropecuária e agroindustrial. Isso possibilitou a origem de 
numerosas atividades produtivas, caracterizadas em escala comercial e de uso intensivo de capital e tecnologia. A 
Figura 1 apresenta o mapa do estado de Mato Grosso do Sul.

Figura 1 - Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Fonte: Elaboração própria a partir da Base Cartográfica Digital do Brasil – IBGE, 2005.

De acordo com Semade (2015) o estado de Mato Grosso do Sul se situa numa posição de notoriedade, 
tanto por possuir potencial de recursos naturais e moderna infraestrutura produtiva, quanto por estar em posição 
geográfica estratégia entre mercados potenciais, compondo condições favoráveis para o desenvolvimento econômico 
e ampliação do intercâmbio comercial. 

O estado de Mato Grosso do Sul tem fronteira com a Bolívia (a oeste) e o Paraguai (a oeste e sul), além de 
divisas com os estados de Goiás (a nordeste), Minas Gerais (a leste), Mato Grosso (ao norte), Paraná (ao sul) e São 
Paulo (a sudeste). Mato Grosso do Sul contem 79 municípios, sendo Campo Grande sua capital e maior cidade, tendo 
outros importantes municípios como Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Aquidauana, Nova Andradina 
e Naviraí (SEMADE, 2016).

TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

O estudo interliga o método exploratório e descritivo com a utilização de pesquisa qualitativa e quantitativa, 
além da abordagem comparativa de dados numéricos. Como fonte de dados utilizou-se o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), buscou-se a partir 
dos dados fazer uma análise no período de 2006 a 2016. A comparação é feita em relação a participação do estado de 
Mato Grosso do Sul em termos regionais e nacionais, na produção de bovinos, suínos e aves.

As variáveis analisadas foram: a evolução do total abatido em cabeças, pelo estado de Mato Grosso do Sul, 
região Centro-Oeste e Brasil entre 2006 e 2015; a evolução do total produzido em cabeças, pelo estado de Mato 
Grosso do Sul, região Centro-Oeste e Brasil entre 2006 e 2016; a evolução do valor bruto da pecuária em reais (valores 
deflacionados pelo IGP-DI da FGV), pelo estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste e Brasil entre 2007 
e 2016 e a participação em porcentagem das atividades econômicas no valor adicionado bruto no estado de Mato 
Grosso do Sul e Brasil entre 2006 e 2014. Destaca-se que o setor da pecuária foi analisado em termos dos produtos 
mais representativos: bovinos, aves e suínos. Além disso, as variáveis analisadas estão em períodos diferentes pelo fato 
de não ter sido encontrados dados para períodos iguais.

As análises em relação à evolução da produção pecuária, e à participação estadual, regional e nacional, foi 
realizada por meio de coleta de dados em sites oficiais, após as informações foram tabuladas e posteriormente feitas 
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analise desses dados. A interpretação dos dados foi feita conforme o método comparativo, utilizando tabelas e 
gráficos para a apresentação de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão analisados e descritos os dados coletados em sites oficiais, primeiro a participação do 
valor adicionado bruto do estado de Mato Grosso do Sul e Brasil, depois a representatividade da bovinocultura, 
suinocultura e avicultura respectivamente para o estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste e Brasil no que 
tange o rebanho, o abate e o valor bruto da pecuária.

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE MATO GROSSO DO SUL NO VALOR ADICIONADO BRU-
TO DO ESTADO.

A participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto, no estado de Mato Grosso do Sul, 
durante o período de 2006 a 2014, tem apresentado mudanças estruturais, como mostra a Tabela 1. É possível 
observar uma perda significativa em termos de participação da pecuária no estado, em relação aos demais setores. Em 
2006, a pecuária participava com 10,8%, do total das atividades do estado, caindo para 5,0% em 2014, representando 
assim, um crescimento negativo de 53,70% no período analisado. Em contrapartida, a agricultura aumentou em 
156,76% sua participação no período, o que pode ser um indicio que corrobora com alguns estudos que tem sido 
feito, em que se questiona o fato de a área destinada a pecuária estar sendo migrada para a produção agrícola.

Tabela 1 – Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto, no 
estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2006 a 2014 (em percentual).

Anos Pecuária (%) Agricultura (%) Industria (%) Serviços (%) Total (%)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10,8

9,7

11,0

10,4

6,9

6,1

5,3

5,2

5,0

3,7

6,0

5,6

5,2

8,0

9,1

10,7

10,2

9,5

18,5

16,7

17,6

18,5

22,6

22,6

22,5

22,1

21,6

67,0

67,5

65,8

66,0

60,2

59,8

59,8

60,2

61,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados das Contas Regionais do Brasil, IBGE, 2006 a 2014.

Além de, como mostrou a Tabela 1, a pecuária ter perdido espaço na participação das atividades econômicas 
no valor adicionado bruto, no estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2006 a 2014, ainda é possível observar 
que com essa perda de participação, a composição da participação passou a ter o mesmo padrão do Brasil, como 
é apresentado na Tabela 2. Entretanto, mesmo o setor de Serviços apresentando no estado de Mato Grosso do 
Sul, a maior participação durante todo o período analisado, com uma média de 63% de participação no período, 
o mesmo apresentou um crescimento negativo de 8,96% durante a análise. Ocupando a segunda posição na 
composição da participação, a Indústria, assim como a agricultura, apresentou crescimento positivo no período, 
embora numa proporção menor, com um aumento de 16,76%.

O setor Brasileiro que apresentou maior representatividade em termos de participação no valor adicionado 
bruto no período de 2006 a 2014 foi o de Serviços. O qual, além de representar uma média de 68% de participação 
no período, ainda foi o único setor com crescimento positivo de 8,21%, como mostra a Tabela 2. Em seguida 
destaca-se o setor de indústria que, apesar da sua alta representatividade, apresentou uma queda de 17,36% em sua 
participação.
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Tabela 2 – Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto, no 
Brasil, no período de 2006 a 2014 (em percentual).

Anos Pecuária (%) Agricultura (%) Indústria (%) Serviços (%) Total (%)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,7

1,7

1,9

1,8

1,4

1,3

1,2

1,3

1,4

3,8

3,8

4,0

3,8

3,0

3,3

3,2

3,5

3,2

28,8

27,8

27,9

26,8

27,4

27,2

26,0

24,9

23,8

65,8

66,6

66,2

67,5

67,8

67,7

69,1

69,9

71,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados das Contas Regionais do Brasil, IBGE, 2006 a 2014.

No que tange a pecuária total brasileira, assim como ocorreu com o estado do Mato Grosso do Sul, 
apresentou queda em sua participação no valor adicionado bruto, embora numa proporção menor, de 17,65%. 
Entretanto, a agricultura também apresentou crescimento negativo na participação brasileira. 

A participação da pecuária no valor adicionado bruto, tanto no estado de Mato Grosso do Sul, quanto 
no Brasil, apresentou decréscimos em suas taxas no período de 2006 a 2014. No entanto, pode-se observar, na 
Figura 2, que com a comparação entre as taxas do estado e do país, fica visível que o setor pecuário possui maior 
representatividade para o estado, visto que as taxas de participação da pecuária no valor adicionado bruto do Brasil 
estão abaixo as taxas apresentadas pelo estado, no período analisado.

Figura 2 – Comparação da participação da pecuária no valor adicionado bruto no estado de Mato Grosso do Sul e Brasil.

Fonte: Elaboração própria.

REPRESENTATIVIDADE DA BOVINOCULTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REGIÃO CEN-
TRO-OESTE E BRASIL.

Como um dos determinantes da queda na participação das atividades econômicas no valor adicionado 
bruto, do estado de Mato Grosso do Sul, que foi apresentado na Tabela 1, pode se destacar que, concomitantemente, 
o rebanho efetivo de bovinos no estado, também apresentou um decréscimo, ressaltado a partir de 2010, como 
pode ser observado na Tabela 3, que mostra o rebanho efetivo de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul, 
na região Centro-Oeste e Brasil, no Período de 2006 a 2016. A queda do estado no período analisado foi de 
8,11%, o mesmo não ocorre nem para a Região Centro-Oeste, nem para o Brasil, que cresceram 6,43% e 5,99%, 
respectivamente, no período.
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Tabela 3 – Rebanho efetivo de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e Bra-
sil, no período de 2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.726.290

21.832.001

22.365.219

22.325.663

22.354.077

21.553.851

21.498.382

21.047.274

21.003.830

21.357.398

21.800.990

70.535.922

68.088.112

68.929.795

70.659.695

72.559.996

72.662.219

72.385.029

71.124.329

71.234.141

72.705.736

75.072.762

205.886.244

199.752.014

202.306.731

205.307.954

209.541.109

212.815.311

211.279.082

211.764.292

212.366.132

215.199.488

218.225.177
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Produção Pecuária Municipal, IBGE, 2006 a 2016.

Como efeito dessa queda do rebanho efetivo de bovinos, no estado de Mato Grosso do Sul, apresentado 
na Tabela 3, tem-se a queda da participação do rebanho efetivo do estado, tanto para o Centro-Oeste como 
para o Brasil. No ano de 2006, o estado participava com 33,63% do rebanho efetivo de bovino da região 
Centro-Oeste, passando a participar com 29,04% em 2016, o que representa uma queda de 13,65% no período 
analisado. A participação do estado de Mato Grosso do Sul no Brasil, também diminui no período, caindo de 
15,52% em 2006, para 9,99% em 2016, caracterizando uma queda de 35,63% nessa participação.

Como reflexo da análise da Tabela 3, que mostrou queda do rebanho efetivo de bovinos, no estado de 
Mato Grosso do Sul, a Tabela 4 segue reforçando essa queda, ao apresentar a quantidade de bovinos abatidos 
no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e Brasil, no Período de 2006 a 2016. Neste período, 
houve um decréscimo de 11,0% dos bovinos abatidos no estado, entretanto, esse decréscimo ocorreu também 
tanto para a região Centro-Oeste como para o Brasil, porém com percentuais menores de 6,17% e 2,31%, 
respectivamente.

Tabela 4 - Quantidade de bovinos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e Brasil, no período de 
2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato 
Grosso do 

Sul
Centro Oeste Brasil

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.699.818
3.735.883
3.190.674
3.284.205
3.928.044
3.283.771
3.998.813
4.120.813
3.931.653
3.408.741
3.292.279

11.394.666
11.171.463
10.076.233
9.916.848
10.024.524
10.475.766
11.973.175
13.424901
12.715.172
11.087.399
10.691.201

30.373.560
30.712.914
28.700.370
28.062.688
29.278.095
28.823.944
31.118.740
34.412.070
33.907.718
30.651.802
29.668.976

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, IBGE, 2006 a 2016.

Além da perda na quantidade de bovinos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-
Oeste e no Brasil, entre 2006 a 2016, o estado também reduziu sua taxa de participação nos mesmos. No ano 
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2006, participava com 32,46% da quantidade de bovinos abatidos da região Centro-Oeste, porém em 2016 sua 
participação foi de 30,79%, o que corresponde a um decréscimo de 5,16% no período analisado. No que tange ao 
Brasil, a perda de participação no período foi de 8,90%, em 2006 o estado abatia 12,18% da totalidade brasileira e 
em 2016, passou a abater 11,09% dessa totalidade. 

Apesar de a quantidade de bovinos abatidos terem apresentado decréscimo, como mostrou a Tabela 4, o 
valor bruto da produção bovina no estado de Mato Grosso do Sul aumentou, assim como na região Centro-Oeste 
e no Brasil, no período de 2007 a 2016, como mostra a Tabela 5. O valor bruto da produção bovina no estado 
aumentou em 34,15% no período analisado, já a região Centro-Oeste, apresentou um crescimento de 53,21%, 
crescendo assim, um pouco mais que o Brasil, que apresentou um aumento de 50,29% no período.

Tabela 5 – Valor bruto da produção bovina no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e 
Brasil, no período de 2007 a 2016 (em reais).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.934.237.359

6.508.943.674

6.312.234.370

6.623.424.465

6.822.227.670

7.601.646.076

6.784.934.214

8.191.947.437

8.777.005.899

7.960.842.971

17.227.228.334

19.663.458.250

18.678.864.953

20.198.739.259

22.592.045.141

22.832.024.619

21.953.719.249

26.394.134.894

28.723.058.767

26.404.513.335

49.059.216.481

54.167.145.460

53.602.172.292

56.512.824.252

59.742.862.953

60.633.341.657

60.288.203.723

69.998.307.811

78.081.027.292

73.734.194.282

Embora o estado de Mato Grosso do Sul, tenha apresentado aumento no valor bruto da produção bovina 
entre 2007 a 2016, como mostra a Tabela 5, é possível observar que a participação do estado no valor bruto da 
produção bovina, tanto para a região Centro-Oeste, como para o Brasil, diminuiu. No ano de 2007, o estado 
respondia por 34,15% do montante da região Centro-Oeste, já em 2016, participou com 30,14%, apesar da queda 
de 11,74% no período, a participação continua muito expressiva. Já para o Brasil, em 2007 o estado participava 
com 12,09% caindo para 10,79% em 2016, correspondendo a uma queda de 10,75%.

REPRESENTATIVIDADE DA SUINOCULTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REGIÃO CEN-
TRO-OESTE E BRASIL.

Ao contrário da queda ocorrida com o rebanho efetivo de bovinos, apresentado na Tabela 3, o rebanho 
efetivo de suínos aumentou no estado de Mato Grosso do Sul, assim como na região Centro-Oeste e no Brasil, no 
período de 2006 a 2016. Conforme mostra a Tabela 6, o estado expandiu seu rebanho efetivo de suíno em 38,89% 
entre 2006 a 2016. Já no total da região Centro-Oeste houve uma expansão de 48,88%. O Brasil apresentou um 
crescimento pequeno quando comparado ao Centro-Oeste, entretanto, sem deixar de ser expressivo, com 13,57%.

Apesar da expansão do rebanho efetivo de suíno entre 2006 a 2016, o estado de Mato Grosso do Sul, 
perdeu participação na totalidade de rebanho efetivo da região Centro-Oeste, apresentando uma queda de 6,67%, 
já que em 2006 sua participação na região era de 22,77%, passando em 2016 para 21,25%. Já na totalidade de 
rebanho efetivo suíno brasileiro, o estado de Mato grosso do Sul, apresentou um aumento em sua participação de 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Valor Bruto da Produção Pecuária, MAPA, 2007 a 2016 (2017b).
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22,39%, em 2006 participava com 2,59% passando a participar em 2016 com 3,17% do total de rebanho efetivo 
suíno do Brasil (Tabela 6).

Tabela 6 – Rebanho efetivo de suínos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-
-Oeste e Brasil, no período de 2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

912.253

938.804

957.697

1.052.266

1.062.035

1.328.251

1.205.455

1.159.632

1.217.651

1.281.775

1.267.038

4.004.854

4.013.772

4.289.518

4.997.306

5.375.441

5.539.628

5.105.469

5.103.633

5.239.486

6.320.813

5.962.440

35.173.824

35.945.015

36.819.017

38.045.454

38.956.758

39.307.336

38.795.902

36.743.593

37.930.307

40.332.553

39.950.320
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Produção Pecuária Municipal, IBGE, 2006 a 2016.

A quantidade de suínos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul aumentou, significativamente, entre 
2006 a 2016, com uma expansão de 119,34% como mostra a Tabela 7. Assim como o estado, a região Centro-Oeste 
também apresentou crescimento no período, sendo esse, ainda maior que o estado, com 232,06% de aumento 
na quantidade de suínos abatidos. O Brasil acompanhou, tanto o estado quanto a região, entretanto, em uma 
proporção menor, com 67,77%.

Tabela 7 - Quantidade de suínos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Cen-
tro-Oeste e Brasil, no período de 2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

686.331

783.704

836.919

876.961

942.031

1.074.696

1.189.979

1.206.158

1.331.965

1.419.871

1.505.455

1.798.848

3.125773

3.593.260

4.294.938

4.987.445

5.316.314

5.137.993

5.338.821

5.238.440

5.033.919

5.973.312

25.221.891

27.410.308

28.840.083

30.932.830

32.510.569

34.873.154

36.005.797

36.286.090

37.130.094

39.263.964

42.315.933
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, IBGE, 2006 a 2016.

Como a região Centro-Oeste cresceu em termos de quantidade de suínos abatidos, num montante muito 

maior que o estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2006 a 2016, a participação do estado na totalidade da 

região apresentou um decréscimo de 33,94% no período, caindo de 38,15% em 2006 para 25,20% de participação 
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em 2016. Entretanto, no que tange a totalidade da quantidade de suínos abatidos no Brasil, o estado aumentou sua 

participação em 30,73% saindo de uma participação de 2,72% em 2006, para 3,55% em 2016 (Tabela 7).

A expansão na quantidade de suínos abatidos, tanto para o estado de Mato Grosso do Sul como para a 

região Centro-Oeste e Brasil, apresentado na Tabela 6, também pode ser vista na forma de valor bruto da produção 

suína, conforme mostra a Tabela 8. O estado de Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 90,56% entre 

2007 a 2016 em seu valor bruto da produção suína. Já a região Centro-Oeste, apresentou um aumento um pouco 

menor, entretanto não menos significativo, com 52,28% no período, o Brasil seguiu um pouco atrás, com um 

crescimento de 43,75%. 

Tabela 8 – Valor bruto da produção suína no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e 
Brasil, no período de 2007 a 2016 (em reais).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

279.589.161

321.282.292

225.513.427

270.892.381

361.838.931

385.215.208

586.114.928

629.666.050

597.748.843

532.797.642

1.342.193.859

1.763.903.203

2.292.271.211

2.550.680.833

2.498.374.582

2.145.985.247

2.179.696.134

2.347.982.160

2.339.499.466

2.043.962.284

9.808.983.176

11.614.838.270

11.740.828.027

12.916.087.989

12.936.330.242

12.146.559.937

15.479.010.620

16.528.399.237

15.786.256.673

14.100.639.326
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Valor Bruto da Produção Pecuária, MAPA, 2007 a 2016 (2017b).

O estado de Mato Grosso do Sul, além de aumentar seu valor bruto da produção suína, no período de 

2007 a 2016, apresentou também um aumento em sua participação na totalidade do valor bruto da produção 

suína, tanto na região Centro-Oeste como no Brasil. No ano de 2007, o estado contribuía com 20,83% do total 

da região Centro-Oeste, passando para 26,06% em 2016, o equivalente a um aumento de 25,13% no período. Já 

no que tange ao Brasil o aumento foi de 32,56%, com uma participação de 2,85% em 2007, o estado passando 

para 3,78% em 2016 (Tabela 8).

REPRESENTATIVIDADE DA AVICULTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REGIÃO CEN-
TRO-OESTE E BRASIL.

O número de rebanho efetivo de aves no estado do Mato Grosso do Sul, mesmo não apresentando um 

crescimento proporcional ao do de suínos, não foi negativo como o de bovinos. Entre 2006 a 2016 o estado 

aumentou em 3,05% seu rebanho efetivo de aves, como retrata a Tabela 9. A região Centro-Oeste apresentou o 

maior crescimento no período, com 71,96%, já o Brasil aumentou em 33,68% seu rebanho efetivo, ao longo do 

período analisado.
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Tabela 9 – Rebanho efetivo de aves no estado de Mato Grosso do Sul, na 
região Centro-Oeste e Brasil, no período de 2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.958.679

24.540.353

23.864.815

25.293.797

25.760.402

25.238.634

25.263.806

24.458.357

25.311.665

25.539.719

24.689.872

100.412.336

109.208.799

122.905.709

133.786.150

128.778.757

140.900.820

141.502.349

132.375.652

144.759.678

151.297.558

172.673.671

1.011.515.701

1.127.658.584

1.198.704.048

1.230.086.672

1.238.912.537

1.268.209.405

1.245.269.485

1.246.637.953

1.320.749.401

1.332.078.050

1.352.291.029
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Produção Pecuária Municipal, IBGE, 2006 a 2016.

Apesar do aumento da quantidade de rebanho efetivo de aves no estado de Mato Grosso do Sul, ao 
longo do período de 2006 a 2016, o estado perdeu participação na totalidade de rebanho efetivo de aves, tanto 
da região Centro-Oeste, como no Brasil. No ano de 2006 sua participação na região Centro-Oeste correspondia 
a 23,86%, do rebanho efetivo de aves, valor que reduziu, em 2016, para apenas 14,29%, o equivalente a 40,11% 
de perda de participação ao longo de período analisado. Para o Brasil, embora essa perda seja menor, não é 
menos significativa, com um decréscimo de 23,20% a contribuição que era de 2,37% em 2006, cai para 1,82% 
em 2016 (Tabela 9).

A quantidade de frangos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul, entre 2006 a 2016 apresentou 
um crescimento positivo de 49,35%, conforme mostra a Tabela 10. Entretanto, o aumento do estado não foi 
proporcional ao total de aumento da região Centro-Oeste, que no período analisado aumentou sua quantidade 
de frangos abatidos em 111,33%. Porém, o aumento do estado foi bem semelhante ao ocorrido no Brasil, que 
expandiu em 48,75% no período.

No que tange a representatividade da participação do estado de Mato Grosso do Sul, no total da 
quantidade de frangos abatidos na região Centro-Oeste e no Brasil, o estado apresentou um decréscimo na 
participação no Centro-Oeste de 29,32% ao longo do período, caindo de uma participação de 27,75% em 
2006 para 19,61% em 2016. Já no total do Brasil, apesar de não perder participação na quantidade de frangos 
abatidos, o crescimento foi relativamente muito pequeno, com apenas 0,40% entre 2006 a 2016, em que a 
participação que era de 2,81% em 2006, termina 2016 em 2,82% (Tabela 10).
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Tabela 10 - Quantidade de frangos abatidos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e 
Brasil, no período de 2006 a 2016 (cabeças).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

110.603.254

125.862.323

134.473.781

128.614.492

147.157.846

145.783.677

141.465.086

153.072.156

159.129.085

170.889.142

165.192.900

398.468.386

470.871.636

584.098.013

565.139.557

649.320.904

673.970.174

724.225.253

765.010.399

782.832.521

869.595.353

842.100.376

3.939.620.092

4.371.802.833

4.895.496.374

3.559.265.729

4.988.320.741

5.287.702.566

5.243.578.610

5.393.754.433

5.496.391.133

5.796.225.090

5.860.316.609
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, IBGE, 2006 a 2016.

Como poderia ser previsto, a quantidade de frangos abatidos, foi proporcional a quantidade em reais do 
valor bruto da produção de frangos, para o estado de Mato Grosso do Sul, assim como, para a região Centro-Oeste 
e Brasil, mesmo que em um período de um ano menor, entre 2007 a 2016, conforme apresenta a Tabela 11. O 
estado de Mato Grosso do Sul demonstrou um aumento de 53,04% no valor bruto da produção de frangos, entre 
o período retratado. A Região Centro-Oeste 107, 07% e o Brasil 41,05%.

Tabela 11 – Valor bruto da produção de frangos no estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste e Brasil, no 
período de 2007 a 2016 (em reais).

Anos Mato Grosso do Sul Centro Oeste Brasil
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.188.895.509

1.330.650.946

1.282.513.604

1.373.440.563

1.395.395.750

1.475.945.256

1.629.900.038

1.616.088.692

1.788.675.359

1.819.598.689

3.993.437.965

4.929.122.028

5.210.806.239

5.578.580.352

6.133.232.946

6.793.159.287

7.740.438.846

7.616.337.498

8.249.198.027

8.269.392.293

39.432.341.050

44.387.976.795

42.618.725.684

42.567.229.394

46.038.525.331

46.897.795.076

52.197.747.642

51.187.333.817

53.979.263.507

55.619.604.520
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Valor Bruto da Produção Pecuária, MAPA, 2007 a 2016(2017b).

A participação do estado de Mato Grosso do Sul no período de 2007 a 2016, no valor total bruto em reais da 
produção de frangos na região Centro-Oeste, apresentou uma perda de 26,08%, em que em 2006 participava com 
29,77% do total da região, passando a participar com 22,00% em 2016. Entretanto, quando a mesma comparação 
é feita para o Brasil, o estado saiu de uma participação na totalidade brasileira do valor total em reais da produção 
de frangos de 3,01% em 2006, para 3,27%, o que pode parecer à primeira vista, como um crescimento pequeno, 
entretanto representou 8,50% de aumento no período analisado.

No que tange a representatividade da participação do valor bruto da produção de bovinos no total do 
valor bruto da pecuária, o segmento apresentou um decréscimo de 2,87% ao longo do período, caindo de uma 



250 251

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

participação de 76,78% em 2007 para 74,57% em 2016. Já o seguimento de aves obteve um acréscimo de 10,79%, 
em que a participação que era de 15,38% em 2007, termina 2016 em 17,04%. Da mesma forma, o valor bruto da 
produção de suínos apresentou um acréscimo de 37,84% na participação do valor bruto da pecuária, passando de 
3,62% em 2007 para 4,99% em 2016 (Tabela 12).

Tabela 12 – Valor bruto da produção pecuária do estado de Mato Grosso do Sul, considerando os princi-
pais produtos e total, no período de 2007 a 20016.

Ano Bovinos Aves Suínos Outros Total
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.934.237.359

6.508.943.674

6.312.234.370

6.623.424.465

6.822.227.670

7.601.646.076

6.784.934.214

8.191.947.437

8.777.005.899

7.960.842.971

1.188.895.509

1.330.650.946

1.282.513.604

1.373.440.563

1.395.395.750

1.475.945.256

1.629.900.038

1.616.088.692

1.788.675.359

1.819.598.689

279.589.161

321.282.292

225.513.427

270.892.381

361.838.931

385.215.208

586.114.928

629.666.050

597.748.843

532.797.642

395.780.177

318.392.802

340.231.059

339.901.413

338.573.330

369.174.579

398.821.345

431.174.307

395.687.798

362.022.299

7.728.502.206

8.479.269.714

8.160.492.460

8.607.658.822

8.918.035.681

9.831.981.119

9.399.770.525

10.868.876.486

11.559.117.899

10.675.261.601
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Valor Bruto da Produção Pecuária, MAPA, 2007 a 2016 (2017b).

Os valores brutos das produções de bovinos, aves e suínos tiveram um crescimento no estado de Mato 
Grosso do Sul de 34,15%, 53,04% e 90,56% respectivamente, enquanto que o valor bruto total cresceu 38,13% 
entre 2007 e 2016. Quando somados os valores brutos das produções de bovinos, aves e suínos, tem-se uma 
participação de 95,78% do valor bruto da pecuária em 2007, e 96,6% em 2016, crescendo 0,85% no período 
(Tabela 12).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste estudo foi analisar, por meio de dados referentes ao setor da pecuária, a sua 
importância em termos de produção para o estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2006 a 2016, assim 
como sua representatividade na região Centro-Oeste. Ao longo dos resultados apresentados, se torna notório 
a evolução e a importância da produção dos principais produtos pecuários do estado de Mato Grosso do Sul, 
bovinos, suínos e aves.

A participação da atividade pecuária no valor adicionado bruto no estado de Mato Grosso do Sul demonstrou 
decréscimo ao longo dos nove anos analisados (2006 a 2014), com taxa anual superior aos resultados do país. 
Apesar da perda de representatividade do estado no setor da pecuária, sua produção continua substancialmente 
importante, seja em nível regional como nacional.

Entre os três produtos pecuários analisados no período de 2006 a 2016, a bovinocultura produzida no 
estado de Mato Grosso do Sul, apesar de vice liderar o ranking de participação na produção nacional em 2016, com 
11,1% (3,2 milhões) da quantidade produzida no país em termos de cabeças abatidas, o seu volume de produção 
é inferior ao da avicultura, cuja participação foi de 2,8% (165 milhões) da quantidade produzida nacionalmente, 
colocando o estado na oitava posição nacional. Enquanto que a suinocultura, com os menores resultados, tem para 
o estado a oitava posição, com participação de 3,5% (1,5 milhões).
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A bovinocultura apresentou diferenças nos resultados no período de 2006 a 2016 para o estado de Mato 
Grosso do Sul, quando comparado as três variáveis: rebanho efetivo, quantidade de abates e valor bruto da 
produção. As duas primeiras analises apresentaram queda de 10,0% e 11,0% respectivamente, enquanto o valor 
bruto da produção obteve crescimento de 34,15%. Com isso, pode-se observar a importância que esse segmento 
representa para o estado.

A suinocultura seguiu no período de 2006 a 2016, como o segmento com menores valores para rebanho 
efetivo, quantidade de abate e valor bruto de produção, comparado aos outros produtos. Porém, foi observado 
que no período de analise, a suinocultura obteve crescimento significativo em todas as variáveis em estudo, 
demonstrando que pode continuar crescendo e tendo mais representatividade em termos estaduais, regionais e 
nacional.

A avicultura configura a produção mais expressiva do estado de Mato Grosso do Sul, ultrapassando a 
bovinocultura e suinocultura. Seus resultados foram positivos, visto que o rebanho efetivo, quantidade de abates e 
valor bruto da produção obtiveram crescimento ao longo do período de 2006 a 2016. Porém, esse resultado não 
se repete no que tange a sua participação em termos regionais e nacional, em que apresentou redução em termos 
de participação.

Dada a importância do setor da pecuária do estado de Mato Grosso do Sul, para o crescimento e 
desenvolvimento deste setor e em consequência do estado, é imprescindível que haja promoção de políticas 
públicas que incentivem esses segmentos produtivos, visando perpetuar a competitividade, e promover a inovação 
e adaptação, assegurado pelo estado de Mato Grosso do Sul, que dispõe de vantagens comparativas para essa 
atividade. Por fim, sugere-se a realização de novos estudos que avaliem a contribuição do setor para o comércio 
internacional e a geração de divisas em termos locais, regionais e nacionais.
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RESUMO

Com o crescimento populacional a preocupação com meio ambiente nas últimas décadas tem 
aumentado. Assim, o gerenciamento inadequado dos resíduos de serviços de saúde causa danos 
ao meio ambiental e população. Por este motivo este trabalho verificou se nos hospitais universi-
tários federais o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde impacta na redução dos custos 
ambientais. Para isso, utilizou-se uma análise de multicritério em que mede a entropia da infor-
mação, além de um tratamento descritivo estatístico. 

Palavras-Chave: Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde. Resíduos e Serviços 
de Saúde. Custos ambientais.

RESUMEN

With population growth, the concern for the environment in the last decades has increased. 
Thus, inadequate management of  health service waste causes damage to the environment and 
population. For this reason, this study has verified that in the federal university hospitals the 
management of  health care waste impacts on the reduction of  environmental costs. For this, a 
multicriteria analysis was used in which it measures the entropy of  the information, besides a 
statistical descriptive treatment.

Keywords: Waste Management Plan Health Service. Waste and Health Services. Environmental 
costs.
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INTRODUÇÃO

Dentre as inquietudes da sociedade moderna uma das maiores preocupações está relacionada ao meio ambiente 
e ao bem estar e saúde pública. Até meados do século XX não se imaginava que as intervenções antrópicas 

e atuais pudessem prejudicar a sobrevivência do homem no planeta (IPCC, 2007; SEVERO et al., 2013). 

Além disso, a disposição inadequada dos resíduos, principalmente os utilizados nos serviços de saúde 
podem acarretar danos irreversíveis ao meio ambiente. Tanto é que no Brasil nos anos de 2014 e 2015 foram 
gerados 264. 841 e 260. 063 toneladas de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) respectivamente. Isso equivale a 1,306 
e 1,272 kg/hab/ano (ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 
2015). Apesar da redução desses números, ainda se faz necessário aprimorar a organização, o planejamento e o 
gerenciamento do montante de resíduos gerados pela sociedade.  E para isso é preciso a utilização de ferramentas 
que auxiliem nesse processo. 

A contabilidade ambiental é “a atividade de identificação de registros e dados de eventos ambientais, 
é a ordem e geração de informações que subsidiem o usuário servindo como parâmetro em suas tomadas de 
decisões” (PAIVA, 2006 p.17). Nos hospitais essa ferramenta de gestão surge como um auxílio estratégico em 
que ajuda a controlar o processo de resíduos hospitalares gerados diariamente, buscando torna-lo um processo 
contínuo e padronizado. Ademais contribui com o planejamento de destinação final dos resíduos. Proporcionando 
menos riscos a população e a natureza (CAFURE; PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014).

Gerir não é tarefa simples, ainda mais quando se trata da capacitação dos responsáveis diretos por esse 
processo. Em busca de sanar essas lacunas desde a segregação até a disposição final desses resíduos foi criado 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS em 2010. 

De acordo com a Resolução RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde é o documento que distingue e apresenta as ações relativas ao manejo dos resíduos 
sólidos, considerando suas peculiaridades e riscos, na esfera dos estabelecimentos, contemplando os aspectos 
referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

O problema está em aplicar de forma efetiva o cumprimento desse plano. Por mais que seja obrigatório a 
todo gerador de RSS elaborar o PGRSS ainda ocorrem déficit na execução efetiva e correta do plano em questão. 
O descarte inadequado dos resíduos acarreta a produção de passivos ambientais (BRASIL, 2006). 

Diante do exposto surge a seguinte questão de pesquisa: o cumprimento do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde gera que tipo de impacto nos custos ambientais?

Neste sentido, o objetivo geral do trabalho é verificar se nos hospitais universitários federais o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde impacta na redução dos custos ambientais.

Espera-se que este estudo possa servir de parâmetro para incentivar o surgimento e o aprimoramento de 
políticas públicas para contribuir com as premissas contidas na legislação. 

Este trabalho está divido em quatro seções além da introdutória. A seção dois apresenta a revisão 
bibliográfica com destaque para os resíduos de serviços de saúde e plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde. Nas secções 3 são definidos os procedimentos metodológicos e na 4 é apresentado os resultados e 
discussões. Por fim constam as considerações finais e referências que embasaram o estudo.
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE

A NBR 12.807/1993 (Norma Regulamentadora estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego) 
conceitua os RSS como sendo: “o produto residual, não utilizável, resultante de atividades exercidas por 
estabelecimento prestador de serviço de saúde” (BRASIL - ABNT, 1993). 

De acordo com a (ANVISA, 2004, p. 2; BRASIL, 2005, p.1), salientam o conceito dos RSS: 

“Aqueles resultantes de atividades relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 
inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 
produtos para saúde; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipula-
ção; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais 
e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acu-
puntura; serviços de tatuagem, entre outros similares que, por suas características, necessitam 
de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição 
final”. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) compreendem uma parcela significante do total dos resíduos 
sólidos. Nos hospitais são gerados resíduos dos mais variados tipos como: químicos, radiativos, perfurocortantes, 
infectantes, comuns entre outros. Com isso surge um processo de classificação dos RSS, para facilitar esse processo 
de separação. Conforme a Resolução o RDC N° 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Resolução N° 358, de abril de 2005, CONAMA, os Resíduos de Serviços de 
Saúde são classificados em grupos A B, C, D e E, conforme descritos na Figura 1: 

Figura 1 - Classificações dos RSS e suas características.

Fonte: Adaptado de ANVISA (2006).

 Com a classificação é possível descrever e agrupar os resíduos, facilitando o processo de gerenciamento 
dos resíduos de cada grupo, conforme suas especialidades. A atividade de gerenciar os resíduos de serviços de 
saúde envolve um elevado grau de complexidade, em todas as suas etapas, desde a segregação dos resíduos, até a 
disposição final. 

É necessário que as organizações de saúde criem um manejo adequado dos resíduos sólidos, que envolva 
as ações de controle e da minimização de riscos em conjunto com a diminuição da produção de resíduos, 
buscando ampliar a eficiência da gestão planejada. Assim, com um sistema de manejo organizado que contemple 
os estabelecimentos de saúde tanto interna quanto externamente, deverá permitir o controle e a redução dos riscos 
à saúde e ao meio ambiente (MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 
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Um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde tem por finalidade a redução de riscos que 
estão sujeitos à comunidade hospitalar e a população em geral. Esses riscos estão relacionados a manejo dos 
diversos tipos de resíduos gerados em um estabelecimento de saúde, em especial aos de natureza infectante ou aos 
que possuem propriedades físicas e/ou químicas e representam um alto grau de periculosidade (FORMAGGIA 
et al., 1995). 

É importante lembrar que o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um 
documento integrante no processo de Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de serviços de saúde, 
portanto passa a ser uma prioridade a sua elaboração, antes mesmo da regularização ambiental do empreendimento 
(RAMOS, 2006). 

A elaboração do PGRSS baseia-se nos princípios da minimização da geração de resíduos, além de apontar 
e descrever as ações relativas a manejo no âmbito dos serviços de saúde, contemplando os aspectos referente 
a geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final 
(BRASIL, 2004). 

De acordo com Risso (1993), os objetivos de um programa efetivo de gerenciamento dos RSS existem para 
prover proteção à saúde pública e ao meio ambiente, devido aos riscos apresentados pelo mesmo. Esse instrumento 
tem como finalidade, estabelecer o manejo correto, conforme será visto a seguir em cada etapa do sistema: 
segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento 
externo, coleta e transporte externos, tratamento e disposição final. 

A Resolução nº. 306 da ANVISA além de estabelecer a classificação para os resíduos produzidos nos 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, também determina que a administração dos estabelecimentos 
de saúde, em operação ou a serem implantados, deverá elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), a ser submetido à aprovação pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de 
suas respectivas esferas de competência, atribui responsabilidade ao gerador do resíduo, pelo gerenciamento de 
todas as etapas do ciclo de vida dos resíduos, deve o estabelecimento ter um responsável técnico, devidamente 
registrado no Conselho Profissional. 

Esta responsabilidade não cessa, mesmo após a transferência dos resíduos a terceiros para o transporte, 
tratamento e disposição final, conhecido como princípio da corresponsabilidade e por fim exige licenciamento 
ambiental para a implantação de sistemas de tratamento e destinação final dos resíduos (CAMARGO et al., 2009). 

O PGRSS quando usados como ferramentas passam a estabelecer vantagens nos processos de dentro 
e fora dos setores de saúde, ocasionando a diminuição dos impactos naturais. A partir do momento que se 
padroniza a coleta, os tipos de resíduos, de acordo com sua classificação, contribui para que os estabelecimentos 
iniciem um processo adequado na implementação dos PGRSS, com a padronização o processo ocorre de 
maneira integrada e homogênea. Assim, não basta somente a elaboração dos PGRSS porque a lei estabelece, 
além de constar nos estabelecimentos de saúde, o mesmo deve ser cumprido de forma a contribuir com a 
minimização dos malefícios ao meio e a saúde.

METODOLOGIA

A metodologia destaca como área de estudo os hospitais universitários federais do Brasil. Para a realização 
deste estudo utilizou-se o modelo de pesquisa quantitativa e qualitativa.  Com a finalidade de atender o objetivo 
proposto deste trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: Inicialmente buscou-se por meio de revisão 
bibliográfica identificar pesquisas e estudos já realizados com a temática, para a elaboração do referencial teórico.
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A coleta dos dados foi realizada através de um levantamento (survey), por meio da elaboração de um 
questionário estruturado em escala likert de sete pontos. A obtenção dos dados se deu através do envio de e-mails 
contendo o questionário estruturado, com o auxílio da ferramenta google docs que auxiliou na coleta da informação 
e planificação. Foram encaminhados para todos os hospitais universitários listados pelo portal do Ministério da 
Educação, totalizando 45 hospitais. A amostra foi composta pelos respondentes. 

O questionário aplicado foi dividido em duas partes: a parte I composta por 8 questões para a definição 
do perfil dos respondentes; e a parte II composta por 16 questões específicas com o objetivo de verificar questão 
como gerenciamento de resíduos, custos ambientais, controle e Plano de Gerencialmente de Resíduos de Serviços 
de Saúde. Ainda sobre a parte II, os respondentes tinham a opção de marcar alternativas em que as respostas 
variavam de 1 a 7. A opção 1 correspondia ao (discordo totalmente) e o 7 (concordo totalmente) em anexo. 
Ademais a ferramenta “google docs” permitia que o respondente por meio de um link acessasse o questionário e que 
o pesquisador recebesse o e-mail automaticamente com as respostas. Já para a análise e interpretação dos dados, 
os métodos utilizados foram a entropia e a estatística descritiva. 

FERRAMENTA DE MENSURAÇÃO 

De acordo com Zeleny (1982), para apurar e calcular a entropia da informação que é uma medida simples, 
porém importante quando se trata de um volume diverso de informação em uma mesma fonte de dados, a fórmula 
do cálculo da entropia procede por meio de alguns passos pré-definidos, conforme é apresentado por Zeleny 
(1982): 

Sejam os valores normalizados, onde: *
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Então para aplicar a fórmula de Zeleny (1982) utilizou-se o software Excel. 

RESULTADOS E DISCUSÕES

Nesta seção apresentam-se os resultados referentes aos 11 hospitais universitários brasileiros analisados. 
Primeiramente fez-se uma análise socioeconômica do perfil dos respondentes (Parte I). 

Dentre os respondentes que participaram do estudo, 63,64% são do sexo masculino e 36,36 % do sexo 
feminino. A média da idade dos entrevistados foi de 43 anos. Além disso, verificou-se que a área de atuação 
predominante dos respondentes foi o setor gestão de riscos com 45,45%, seguido do setor administrativo com 
27,27 %. A média de atuação no hospital dos respondentes foi de 7 anos. 

Para a análise dos dados da parte II do questionário, foi utilizado a técnica de entropia da informação (e(di)). 
Em que está relacionada a ordem e a desordem de um sistema. Ou seja, é ela que caracteriza o grau de organização 
(ou desorganização) de um sistema físico qualquer. Quanto mais desordenado a informação do sistema, maior será 
sua entropia. Assim como o peso, que quanto maior o peso mais ênfase e enfática é a questão. Cabe ressaltar que o 
desvio padrão é a variação ou a dispersão existente em relação à média. Nesta seção apresentam os procedimentos 
de análise dos resultados de cada questão, na qual se analisou a entropia das variáveis constantes de cada questão. 
A fim de não expor os hospitais foi denominado a seguinte expressão: H1 até H11 para os hospitais. Assim como 
para as questões que variaram de Q1 até Q16 (Tabela 1).

Tabela 1 – Análise dos resultados de acordo com cada questão

Fonte: Resultado da pesquisa.
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Por meio da Q1 observa-se que a maioria dos hospitais possuem eficácia no plano de gerenciamento 
de resíduos. Isso pode ser concluído pelo fato de não ocorrer heterogeneidade nas respostas. Uma vez que a 
entropia foi de 0,968 e a média 5,55. Além disso, verifica-se que em média os respondentes do questionário 
possuem autonomia para sugerir e criar práticas de gestão que aprimorem o gerenciamento dos resíduos de 
serviço de saúde. 

Mesmo assim, ainda existe a incapacidade de atingir todos os estabelecimentos de saúde na destinação 
adequada dos resíduos. Segundo a ANVISA (2006) o déficit ainda é significante dos municípios que não 
realizam coleta dos resíduos de serviço de saúde. Cerca 22% não fazem nenhum tipo tratamento especial 
para esse tipo de material.

A menor média encontra-se na Q13. Refletindo na desordem visível, pois a média é de 2,09 com um 
desvio padrão de 1, 87. A Q15 é a questão de maior entropia, com 0,851, com o maior peso dentre todas 
as questões, significando que o assunto necessita de maior atenção. A Q10 e a Q15 seguem com a segunda 
maior entropia, ambas com 0,895. O assunto remete a gastos e orçamentos. Nota-se que a entropia varia 
entre os hospitais. Dentre eles 6 hospitais afirmaram que os gastos dos GRSS não são contabilizados em uma 
conta própria. 

No que se refere a destinação dos resíduos, observa-se que, a maioria dos hospitais cumprem a lei 
12.305 de 2010 e destinam os resíduos em um local apropriado. Com exceção do hospital 4 que apontou 
limitações operacionais e de infraestrutura desde a coleta até a disposição final dos resíduos gerados in loco. 
Os hospitais 5 e 8 não controlam seus custos e gastos com gerenciamento de resíduos, diferindo do hospital 
4 que controla totalmente, priorizando a saúde ambiental e pessoal. Além de constatar que o ato de gerenciar 
os resíduos sólidos de saúde minimizam os acidentes de trabalho. 

Cinco hospitais concordam totalmente que o PGRSS melhorou o gerenciamento de resíduos, 
reduzindo as cobranças de órgãos do controle ambiental, os demais concordam, mas não totalmente, com 
essa questão, o que leva a crer que a implantação do PGRSS, direciona para o cumprimento de metas 
ambientais. Apesar dos respondentes considerarem que o PGRSS proporcionou um melhor planejamento e 
organização dos resíduos, ainda faltam capacitações para o manejo adequado dos mesmos.

Assim como um estudo de caso elaborado nos hospitais de Jataí-GO (MELO et al., 2013), evidenciou-
se que não ocorreu capacitação dos funcionários das instituições analisadas para o manejo dos resíduos 
gerados, capacitação que constitui uma exigência das normas regulamentadoras vigentes. A questão 14 
apresentou a menor entropia na análise geral dos dados, com 6,91 de média e um desvio padrão praticamente 
insignificante de 0,30. 

Na Tabela 2, evidencia-se a correlação do número de leitos e funcionários comparados com a entropia 
- e(di) de cada hospital. Sendo base para organizar um ranking. Quanto menor a entropia, a gestão ambiental 
do hospital é considerada mais adequada e vice-versa. Os hospitais estudados foram denominados neste 
trabalho de H1 até H11 a fim de resguardar as informações sigilosas dos mesmos.
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Tabela 2 - Classificação dos hospitais conforme o número de leitos e o número de funcionários.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Analisando a tabela 2, observa-se que os hospitais com respostas mais homogenias, ou seja, com menor entropia, 
possuem um ranking melhor. Por outro lado, aqueles com maior entropia, com respostas mais heterogêneas são piores 
classificados. 

Procurou-se com a tabela 2 verificar, se o número de leitos e colaboradores influencia na gestão ambiental e na 
classificação por meio da entropia. Dos hospitais respondentes todos possuem número de funcionários e leitos distintos, 
contribuindo com as variáveis amostrais. O número de leitos deste estudo varia de 42 a 525. Diferentemente de um 
estudo feito por Silva; Hoppe (2005) no Estado do Rio Grande do Sul que analisou 21 hospitais com o número de leitos 
variando de 5 a 311 leitos. Além disso, quantificou o total de resíduos de serviço de saúde durante o mês totalizando em 
aproximadamente 153.742 kg. 

O hospital H5 é considerado uma unidade de pequeno porte e por isso possui o menor número de leitos 
quando comparados com os outros 10 hospitais. Por essas características justificam que não contabilizam os custos de 
acordo com sua classificação contábil. O número de funcionários ajuda na eficácia e organização do gerenciamento 
de resíduos e aplicabilidade do PGRSS. No entanto possui a terceira menor entropia no ranking analisado entre os 11 
hospitais 0,975. 

Já se formos comparar a dimensão dos hospitais, o H3 é o hospital com maior número de leitos e consequentemente 
de funcionários. Entretanto, sua entropia varia minimamente quando comparado ao H5 (menor hospital) com 0,973, 
no ranking possui a 4º posição. A menor e(di) é 0,986 e pertence ao H10. Consequentemente classificado com a melhor 
gestão, administração, organização, controle entre outros fatores, no ranking dos hospitais estudados. 

Se compararmos a maior entropia que é do H8 o mesmo possui igual número de leitos, porém 300 funcionários 
a mais, comparados ao hospital de melhor gestão H10. Isso significa que quanto maior o número de funcionário neste 
caso, menor é o controle, a gestão e a administração dos leitos. 

Enfim, o que se observa dos três hospitais mais bem colocados no ranking (H10, H11 e H5, respectivamente) é 
que quando considerado o número de leitos e colaboradores o 1º colocado é um hospital de médio porte, o 2º colocado 
é um hospital de grande porte e por fim o 3º colocado é um hospital de pequeno porte. Então por essa análise não se 
pode afirmar que o tamanho do hospital impacta na gestão de resíduos e/ou dos custos ambientais.
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De acordo com o Ministério da Saúde (2004) os hospitais são classificados conforme o tamanho estrutural. 
Assim, podem ser classificados em:

• Pequeno porte: É o hospital que possui até 50 leitos.
• Médio porte: É o hospital que possui de 51 a 150 leitos.
• Grande porte: É o hospital que possui de 151 a 500 leitos.
• Extra ou especial: Acima de 500 leitos.

O gráfico 1 ilustra o porte dos hospitais estudados neste trabalho.

Gráfico 1 – Classificação dos hospitais de acordo com o porte estabelecido pelo Ministério da Saúde 2004.

 Fonte: Resultado da pesquisa.

Observa-se que existe apenas um hospital que possui menos que 50 leitos. Além disso, o número de hospitais 
de porte grande predomina neste estudo. Convém evidenciar que dos 11 hospitais analisados 3 são considerados como 
extra ou também denominado de especiais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gerenciamento é classificado como uma ferramenta no processo de gestão. Porém, torna-se escassa no 
processo de controle dos custos ambientais. 

Embora seja percebida sua evolução nos hospitais universitários, não se dá a devida importância no processo 
de controle e tomada de decisão. Neste sentido, em relação ao primeiro objetivo, verificou-se que os hospitais utilizam o 
PGRSS para a gestão dos resíduos sólidos, analisou através dos indicadores dos respondentes que o mesmo objetivo é 
atendido para a maioria dos hospitais estudados, a exceção está no H8 que possui a maior entropia de 0,911 com o peso 
0,194 em percentuais isso é 19% e consequentemente a pior gestão e controle. Acredita-se que este indicador, despertará 
maior atenção e precaução no processo de gerenciamento do PGRSS em uma tomada de decisão.

 Dois hospitais o H6 e H8 não possuem nenhum controle dos seus custos ambientais, ambos são os dois 
últimos colocados no ranking da entropia. Assim, o não controle dos custos dificulta a aplicabilidade dos quatro fatores 
que deveriam caminhar juntos, são eles: controle, custos, gerenciamento e PGRSS. 

Portanto a partir das análises não é possível afirmar que os custos ambientais são menores nos hospitais que 
seguem o rigor do PGRSS. Por não haver uma real associação e percepção de acordo com os respondentes, pois há 
heterogeneidade nas respostas. Porém, pode-se afirmar que o H10 é hospital com melhor gestão e possui uma conta 
própria para os resíduos, objetivando o melhor controle e gestão. 
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Não foi possível detectar se o porte do hospital de acordo com número de leitos e colaboradores impactam na 
gestão ambiental de forma positiva ou negativa. Diante do exposto, no que concerne à identificação, ao reconhecimento 
e a evidenciação dos custos ambientais, verifica-se a importância do tratamento dos custos ambientais, uma vez que é 
evidente a sua interferência na continuidade nos hospitais. A segregação dos custos de natureza ambiental é fundamental 
para apurar informações elementares ao processo de gestão hospitalar.

O estudo teve limitações de pesquisa devido ao escopo e tamanho da amostra, o que prejudicou uma análise 
estatística significativa, para relacionar as variáveis com a amostra dos hospitais. Principalmente, no aspecto do tamanho 
dos hospitais. Entretanto espera-se ter contribuído para a ampliação e discussão do tema e fomentar a realização de 
novos estudos na busca de melhor conhecimento do tema.
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APÊNDICE I

MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO.

PESQUISA SOBRE A APLICAÇÃO DE GESTÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS EM HOSPITAIS.

Prezado(a) Sr(a), Esta pesquisa faz parte das atividades acadêmicas de graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Nosso objetivo é conhecer as percepções dos usuários sobre 
alguns aspectos da gestão de custo ambientais de acordo com o gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde. Este 
questionário é confidencial e anônimo. Você não precisa se identificar, suas respostas individuais não serão reveladas 
e o resultado da pesquisa somente apresentará dados compilados. Pedimos que você indique a alternativa que, de 
acordo com SUA OPINIÃO, melhor se ajusta a cada questão. As respostas devem ser baseadas na SUA primeira 
impressão, não sendo necessárias consultas adicionais. Por favor, responda TODAS as perguntas. Você não levará 
mais do que 15 minutos. Se alguma questão for deixada em branco, o questionário inteiro poderá ser invalidado.

PARTE I – PERFIL DO USUÁRIO DO RESPONDENTE(S)

1) Gênero: *

 Masculino

 Feminino

2) Idade: *

3) Desde quando você trabalha no Hospital (mês/ano): *

4) Em que área do Hospital você trabalha atualmente? *

5) Qual o seu cargo ou função no Hospital? *
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6) Qual a quantidade de leitos ativos existentes no hospital? *

7) Qual a quantidade de funcionários do hospital? *

8) Qual hospital você trabalha atualmente? *

PARTE II – PERCEPÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVI-
ÇO DE SAÚDE- PGRSS E O IMPACTO NOS CUSTOS AMBIENTAIS.

Por favor, indique o nível de Concordância e Discordância com cada uma das declarações apresentadas a seguir. 
Tome como base a escala abaixo. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 

1) O plano de gerenciamento de resíduos sólidos saúde (PGRSS) do Hospital é eficaz: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo Totalmente

2) Existe aplicação e fiscalização no PGRSS em todos os setores do hospital: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

3) O hospital possui condições operacionais e de infraestrutura disponibilizadas para a prática de coleta e dispo-
sição final, do total de resíduos gerados: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

4) O setor responsável tem autonomia na tomada de decisão, para a inclusão de novas práticas ou alternativas: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

5) A destinação final que ocorre com os resíduos é em local apropriado: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

6) O hospital tem implantado programa de capacitação continuada para os profissionais envolvidos no gerencia-
mento dos RSS: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

7) Há no orçamento do hospital valor previsto, próprio para o Gerenciamento de Resíduos: *
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1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

8) Há Controle dos Gastos/custos com Gerenciamento Resíduos: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

9) Após a implantação do GRSS houve redução no número de acidente de trabalho, com resíduos: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

10) Os valores para o GRSS no orçamento, têm aumentado nos últimos anos: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

11) Há um controle rígido dos valores gastos com o GRSS: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

12) O PGRSS melhorou e Gerenciamento dos resíduos, reduzindo as cobranças de órgãos de controle ambien-
tal: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

13) O tratamento do resíduo é feito no próprio hospital: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

14) O tratamento do resíduo é feito por uma empresa contratada: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

15) Todos os gastos envolvendo o GRSS é contabilizado em conta própria: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

16) Os custos do GRSS versus os benefícios do menor impacto ambiental são considerados positivos: *

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente



266 267

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

TRANSPORTE PÚBLICO E A IMPORTÂNCIA DO DESENHO 
DA AGÊNCIA: O CASO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER)

Paulo Henrique Monteiro Guimarães 
Doutor em Economia pelo Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal de 

Pernambuco - PIMES/UFPE
  gmpaulohenrique@hotmail.com 

Francisco de Sousa Ramos
 Doutor em Economia pela Universite Catholique de Louvain e Professor do PIMES/UFPE

  ramosfs@gmail.com 

David Ricardo Colaço Bezerra 
Doutor em Economia pelo Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal de 

Pernambuco - PIMES/UFPE e Professor do PIMES/UFPE 
davidbezerra1@yahoo.com.br 

RESUMO
Sob a ótica da Teoria Positiva Política da Regulação (TPPR), utilizando-se do modelo de Bezerra 
(2002), analisa-se a regulação econômica em Mato Grosso. A preocupação se dá em torno do 
desenho da Agência  Estadual de Regulação do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) pelo Poder 
Concedente e do relacionamento desta com o Setor de Transporte de Passageiros efetuado por 
ônibus. Preocupações com o grau de dependência da AGER, como isso é interpretado neste 
modelo e, como esse desenho pode influenciar os investimentos e os serviços de transporte de 
passageiros são as diretrizes que orientam o desenvolvimento deste trabalho. Desde a definição 
da Política Inicial pelo Poder Concedente, quanto pelas diversas alterações no desenho inicial, é 
possível afirmar AGER/MT está fortemente amarrada ao poder concedente, o que implica em 
um cenário que contribui para a redução da credibilidade e do volume de investimentos no Siste-
ma de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso 
(SCTRIP/MT), afetando significativamente a qualidade dos serviços.

Palavras-Chave: Desenho Regulatório. Transporte Público. TPPR.

RESUMEN
From the perspective of  Positive Political Theory of  Regulation (TPPR), using the Bezerra(2002) 
model, the economic regulation in Mato Grosso is analyzed. The concern is about the design 
of  the State Agency of  Regulation of  the State of  Mato Grosso (AGER/MT) by the Granting 
Authority and the relationship of  this with the Passenger Transportation Sector effected by bus. 
Concerns about the degree of  dependency of  the AGER, how this is interpreted in this model, 
and how this design can influence the investments and services of  passenger transport are the 
guidelines that guide the development of  this work. From the definition of  the Initial Policy by 
the Granting Authority, as well as the various changes in the initial design, it is possible to affirm 
that AGER/MT is strongly tied to the granting power, which implies a scenario that contributes 
to the reduction of  credibility and the volume of  investments in the System of  Collective Inter-
modal Passenger Carriage of  the State of  Mato Grosso (SCTRIP/MT), significantly affecting the 
quality of  services. 

Keywords: Regulatory Design. Public transportation. TPPR.
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INTRODUÇÃO

Sob a ótica da Teoria Positiva Política da Regulação (TPPR) um caso particular de como se dá a regulação 
econômica em uma agência estadual, estuda-se o caso de Mato Grosso. A preocupação se dá em torno do 

desenho da Agência Estadual de Regulação do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) pelo Poder Concedente e do 
relacionamento desta com o Setor de Transporte de Passageiros efetuado por ônibus.

A forma como foi desenhada a AGER/MT permite o desenvolvimento da regulação e fiscalização dos 
serviços de maneira adequada à população? O governo quer realmente uma agência com um grau de independência 
relevante ou só quer que o mercado o interprete deste modo?  Esse desenho influencia de que maneira a atuação 
da AGER/MT na regulação e fiscalização dos serviços? Preocupações com o grau de dependência da AGER, 
como isso é interpretado do modelo de Bezerra (2002) e, como esse desenho pode influenciar os investimentos e 
os serviços de transporte de passageiros são as diretrizes que orientam o desenvolvimento deste artigo.

REVISÃO DA LITERATURA

A Teoria Política Positiva da Regulação (TPPR) é uma abordagem da Regulação Econômica que se 
preocupa em explicar como a regulação efetivamente se realiza, não partindo da hipótese de que o governo deseja, 
necessariamente, atingir um ótimo social. Dessa forma, alguma função utilidade será otimizada a despeito da 
maximização da função bem-estar social. Bezerra (2002) assegura que a TPPR preconiza que os integrantes do 
governo não desejam necessariamente maximizar o bem-estar social e, dessa forma, monitoram o funcionamento 
das agências. O arcabouço teórico da TPPR é a Nova Economia Institucional (NEI), que se concentra no papel 
das instituições políticas e econômicas em resolver os problemas de agência, coordenação e contratos (Mueller, 
1999).

Alguns dos principais estudos na linha da TPPR em termos internacionais são: Gely e Spiller (1992); Levy 
e Spiller (1994), Spiller e Volgelsang (1997); Spiller e Tiller (1996); Spiller e Tiller (1997); Viscusi, Vernon e Junior 
(1995); Mccubbins et al. (1989),  Mccubbins et al. (1987), North (1990), Alston et al (1999). 

No Brasil alguns estudos já foram produzidos com a abordagem da TPPR, entre eles, destacam-se: Mueller 
(1999), Mueller (2001), Mueller e Pereira (2002), Nunes (2002), Bezerra (2002), Mueller (2003), Rodrigues (2003), 
Lopes (2011), Barbosa (2011). 

O MODELO DE BEZERRA (2002)

Esta seção apresenta o modelo analítico desenvolvido por Bezerra (2002)1. Esse modelo segue a linha 
teórica da TPPR com uma abordagem de teoria dos jogos, especificamente, uma modelagem do tipo Principal – 
Agente. Seu desenvolvimento se dá em torno de um jogo com dois Principais, o Poder Concedente e a Firma e, 
um Agente, a Agência de Regulação.

Os agentes econômicos envolvidos no processo regulatório são: Poder Concedente, Agência e firmas 
reguladas. Todos estão interessados na maximização de seus interesses. O Poder Concedente é quem oferta a 
regulação, dessa forma, ele é quem determina o desenho da agência. A função utilidade do poder concedente 
considera a credibilidade diante dos investidores e a quantidade de votos que obterá na próxima eleição. O número 
de investidores é menor se comparado ao de eleitores, no entanto, sua capacidade de organização é superior ao de 
eleitores, o que lhe dá maior poder de barganha.
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Do lado dos consumidores não existem geral, um grupo muito forte e organizado, dessa forma, são limitados 
em influenciar as ações do regulador. O Poder Concedente, inicialmente, desenha a Agência de Regulação tendo 
em mente um possível trade-off entre credibilidade e autonomia da Agência. Ao tempo que o Poder Concedente 
tem que sinalizar credibilidade ao mercado incorre no risco de gerar muito a autonomia da agência reguladora, 
sendo que está maior autonomia pode gerar prejuízo na avaliação do Poder concedente pela opinião pública, mais 
especificamente em voto nas próximas eleições. Sendo assim, ele vai propor um nível de atuação inicial da Agência 
de Regulação que busque equacionar esse trade-off.

A firma por sua vez, começa a resolver seu problema considera-se a quantidade de recursos disponíveis 
para efetuar da transferência de recursos a Agência de Regulação na tentativa de captura da Agência para defesa de 
seus interesses. Portanto, a firma está preocupada em encontrar a quantidade ótima de recursos a fim de capturar 
a agência. Na sequência, o Poder Concedente volta ao jogo com o intuito de estabelecer o nível ótimo de política 
efetiva, uma vez que a agência, originalmente desenhada pelo poder concedente, pode se afastar dos objetivos 
iniciais (desenho inicial) devido a atuação das firmas.

Na criação de uma Agência Reguladora são levados em consideração, pelo Poder Concedente, dois pontos 
importantes: o nível de preferência do regulador e a estrutura e o processo regulatório (Desenho da Agência).

PROBLEMA INICIAL DO PODER CONCEDENTE E O NÍVEL DE PREFERÊNCIA DA AGÊNCIA

𝐴𝐴1 – extensão ou grau de detalhamento que os contratos de concessão devem ter. 

𝐴𝐴2 – níveis de qualidade e universalidade dos serviços. 

𝐴𝐴3 – modo de nomeação dos integrantes da Agência. 

A fixação da política inicial pelo poder concedente considera o nível de preferência da 

indústria privada, que é considerada constante. Sejam:  

𝐴𝐴: Nível de preferência que será fixado para agência; 

𝑃𝑃: Nível de preferência do poder concedente; 

𝛼𝛼: Grau de preferência do poder concedente; 

𝐼𝐼:̅ Nível de preferência da indústria privada do setor; 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑤𝑤(𝐼𝐼 ̅ − 𝐴𝐴) = 𝜃𝜃(𝐴𝐴): Custo incorrido pelo poder concedente por controlar a 
agência; 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃|: Função utilidade do poder concedente. 

Assim, o problema do poder concedente na determinação de A é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 (𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)       (1) 

Substituindo os valores de 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 e 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(−𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃| − 𝜃𝜃(𝐴𝐴))      (2) 

Resolvendo 2, temos: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼      (3) 

Temos que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, de modo que 𝐴𝐴∗ ∈ [𝑃𝑃, 𝐼𝐼]̅, assim a solução do problema é: 

∃ 𝐴𝐴 | 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼 ⟹  𝐴𝐴∗ ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (4) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 > −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝐼𝐼 ̅       é o ponto ótimo; (5) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 < −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝑃𝑃       é o ponto ótimo.        (6) 

  

𝐴𝐴1 – extensão ou grau de detalhamento que os contratos de concessão devem ter. 

𝐴𝐴2 – níveis de qualidade e universalidade dos serviços. 

𝐴𝐴3 – modo de nomeação dos integrantes da Agência. 

A fixação da política inicial pelo poder concedente considera o nível de preferência da 

indústria privada, que é considerada constante. Sejam:  

𝐴𝐴: Nível de preferência que será fixado para agência; 

𝑃𝑃: Nível de preferência do poder concedente; 

𝛼𝛼: Grau de preferência do poder concedente; 

𝐼𝐼:̅ Nível de preferência da indústria privada do setor; 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑤𝑤(𝐼𝐼 ̅ − 𝐴𝐴) = 𝜃𝜃(𝐴𝐴): Custo incorrido pelo poder concedente por controlar a 
agência; 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃|: Função utilidade do poder concedente. 

Assim, o problema do poder concedente na determinação de A é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 (𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)       (1) 

Substituindo os valores de 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 e 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(−𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃| − 𝜃𝜃(𝐴𝐴))      (2) 

Resolvendo 2, temos: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼      (3) 

Temos que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, de modo que 𝐴𝐴∗ ∈ [𝑃𝑃, 𝐼𝐼]̅, assim a solução do problema é: 

∃ 𝐴𝐴 | 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼 ⟹  𝐴𝐴∗ ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (4) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 > −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝐼𝐼 ̅       é o ponto ótimo; (5) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 < −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝑃𝑃       é o ponto ótimo.        (6) 

  



268 269

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

Do lado dos consumidores não existem geral, um grupo muito forte e organizado, dessa forma, são limitados 
em influenciar as ações do regulador. O Poder Concedente, inicialmente, desenha a Agência de Regulação tendo 
em mente um possível trade-off entre credibilidade e autonomia da Agência. Ao tempo que o Poder Concedente 
tem que sinalizar credibilidade ao mercado incorre no risco de gerar muito a autonomia da agência reguladora, 
sendo que está maior autonomia pode gerar prejuízo na avaliação do Poder concedente pela opinião pública, mais 
especificamente em voto nas próximas eleições. Sendo assim, ele vai propor um nível de atuação inicial da Agência 
de Regulação que busque equacionar esse trade-off.

A firma por sua vez, começa a resolver seu problema considera-se a quantidade de recursos disponíveis 
para efetuar da transferência de recursos a Agência de Regulação na tentativa de captura da Agência para defesa de 
seus interesses. Portanto, a firma está preocupada em encontrar a quantidade ótima de recursos a fim de capturar 
a agência. Na sequência, o Poder Concedente volta ao jogo com o intuito de estabelecer o nível ótimo de política 
efetiva, uma vez que a agência, originalmente desenhada pelo poder concedente, pode se afastar dos objetivos 
iniciais (desenho inicial) devido a atuação das firmas.

Na criação de uma Agência Reguladora são levados em consideração, pelo Poder Concedente, dois pontos 
importantes: o nível de preferência do regulador e a estrutura e o processo regulatório (Desenho da Agência).

PROBLEMA INICIAL DO PODER CONCEDENTE E O NÍVEL DE PREFERÊNCIA DA AGÊNCIA

𝐴𝐴1 – extensão ou grau de detalhamento que os contratos de concessão devem ter. 

𝐴𝐴2 – níveis de qualidade e universalidade dos serviços. 

𝐴𝐴3 – modo de nomeação dos integrantes da Agência. 

A fixação da política inicial pelo poder concedente considera o nível de preferência da 

indústria privada, que é considerada constante. Sejam:  

𝐴𝐴: Nível de preferência que será fixado para agência; 

𝑃𝑃: Nível de preferência do poder concedente; 

𝛼𝛼: Grau de preferência do poder concedente; 

𝐼𝐼:̅ Nível de preferência da indústria privada do setor; 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑤𝑤(𝐼𝐼 ̅ − 𝐴𝐴) = 𝜃𝜃(𝐴𝐴): Custo incorrido pelo poder concedente por controlar a 
agência; 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃|: Função utilidade do poder concedente. 

Assim, o problema do poder concedente na determinação de A é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 (𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)       (1) 

Substituindo os valores de 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 e 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(−𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃| − 𝜃𝜃(𝐴𝐴))      (2) 

Resolvendo 2, temos: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼      (3) 

Temos que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, de modo que 𝐴𝐴∗ ∈ [𝑃𝑃, 𝐼𝐼]̅, assim a solução do problema é: 

∃ 𝐴𝐴 | 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼 ⟹  𝐴𝐴∗ ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (4) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 > −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝐼𝐼 ̅       é o ponto ótimo; (5) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 < −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝑃𝑃       é o ponto ótimo.        (6) 

  

𝐴𝐴1 – extensão ou grau de detalhamento que os contratos de concessão devem ter. 

𝐴𝐴2 – níveis de qualidade e universalidade dos serviços. 

𝐴𝐴3 – modo de nomeação dos integrantes da Agência. 

A fixação da política inicial pelo poder concedente considera o nível de preferência da 

indústria privada, que é considerada constante. Sejam:  

𝐴𝐴: Nível de preferência que será fixado para agência; 

𝑃𝑃: Nível de preferência do poder concedente; 

𝛼𝛼: Grau de preferência do poder concedente; 

𝐼𝐼:̅ Nível de preferência da indústria privada do setor; 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑤𝑤(𝐼𝐼 ̅ − 𝐴𝐴) = 𝜃𝜃(𝐴𝐴): Custo incorrido pelo poder concedente por controlar a 
agência; 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃|: Função utilidade do poder concedente. 

Assim, o problema do poder concedente na determinação de A é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 (𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)       (1) 

Substituindo os valores de 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 e 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ,  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(−𝛼𝛼|𝐴𝐴 − 𝑃𝑃| − 𝜃𝜃(𝐴𝐴))      (2) 

Resolvendo 2, temos: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼      (3) 

Temos que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, de modo que 𝐴𝐴∗ ∈ [𝑃𝑃, 𝐼𝐼]̅, assim a solução do problema é: 

∃ 𝐴𝐴 | 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)
𝑑𝑑𝐴𝐴 = −𝛼𝛼 ⟹  𝐴𝐴∗ ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (4) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 > −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝐼𝐼 ̅       é o ponto ótimo; (5) 

∀ 𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴 < −𝛼𝛼 ⇒  𝐴𝐴∗ = 𝑃𝑃       é o ponto ótimo.        (6) 

  
Dessa forma, uma solução é interior (equação 4) e duas de fronteira (equações 5 e 6) e, o equilíbrio 

dependerá das condições dos custos e benefícios políticos do poder concedente. Se no intervalo considerado o 
custo político marginal do poder concedente for sempre maior do que seu benefício marginal, será menos custoso 
para o governo que a política inicial  esteja mais afastada o possível do seu nível de preferência . Logo, o equilíbrio 
se dará no ponto , ou seja, no nível de preferência da indústria.  Por outro lado, se o custo marginal do Poder 
Concedente for sempre menor do que o seu benefício marginal, será vantajoso para o governo colocar a política 
inicial da agência no seu nível de preferência P, ou seja, na solução de fronteira (6).

Por fim, no intervalo considerado, quando o Poder Concedente se encontra em uma situação em que o 
custo marginal da implementação da política inicial  é igual ao seu beneficio marginal, obtêm-se a solução (4). 
Importante ressaltar que a política inicial da agência  será colocada no ponto onde for mais conveniente para o 
poder concedente, de acordo com os equilíbrios encontrados no problema de maximização. Pode-se observar pela 
figura 1 as soluções (4), (5) e (6).

Figura 1: Soluções do Modelo

O PROBLEMA DA FIRMA

A concessionária deseja maximizar a sua utilidade, dessa forma, ela tentará transferir recursos para a agência 
se posicionar favoravelmente aos seus investimentos, o que representa um custo. Por outro lado, a firma estará 
sujeita a restrição do grau de preferência da agência reguladora. Considera-se, neste modelo, que os custos com 
variáveis diferentes da transferência (insumos, trabalho, capital) são constantes. Logo, o modelo desenvolve-se da 
seguinte maneira:
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m – grau de preferência da firma; 

x – nível de política efetiva; 

D – grau de controle do poder concedente sobre a agência; 

T – transferência da firma para agência. 𝑇𝑇 = 𝑓𝑓(𝐷𝐷) ou 𝐷𝐷 = 𝑔𝑔(𝑇𝑇) ; 

�̅�𝑘 – custo da firma que não engloba T, considerado constante. 

𝐾𝐾(𝑇𝑇, �̅�𝑘) = 𝐶𝐶(𝑇𝑇) - custo da firma; 

−𝑚𝑚|𝐼𝐼 − 𝑥𝑥|  - função utilidade da firma; 

𝛾𝛾 – grau de preferência da agência. 

Assim o problema da firma é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑇𝑇 − 𝑚𝑚|𝐼𝐼 − 𝑥𝑥| − 𝐶𝐶(𝑇𝑇)  (7),  sujeito à restrição: 

𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 = 𝐷𝐷
𝛾𝛾                              (8) 

Resolvendo o problema da firma, obtêm-se a seguinte solução: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 = − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇)               (9) 

A equação 8 representa o ponto em que a firma maximiza sua utilidade 

considerando o grau de preferência da agência reguladora 𝛾𝛾. Dessa forma, considerando 

que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, tem-se que: 

∃ 𝑇𝑇| 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 = − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (10) 

∀ 𝑇𝑇, 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 > − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ [𝑃𝑃, 𝐴𝐴]  é o ponto ótimo; (11) 

∀ 𝑇𝑇, 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 < − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ [𝐴𝐴, 𝐼𝐼]̅ é o ponto ótimo; (12) 

 

  

m – grau de preferência da firma; 

x – nível de política efetiva; 

D – grau de controle do poder concedente sobre a agência; 

T – transferência da firma para agência. 𝑇𝑇 = 𝑓𝑓(𝐷𝐷) ou 𝐷𝐷 = 𝑔𝑔(𝑇𝑇) ; 

�̅�𝑘 – custo da firma que não engloba T, considerado constante. 

𝐾𝐾(𝑇𝑇, �̅�𝑘) = 𝐶𝐶(𝑇𝑇) - custo da firma; 

−𝑚𝑚|𝐼𝐼 − 𝑥𝑥|  - função utilidade da firma; 

𝛾𝛾 – grau de preferência da agência. 

Assim o problema da firma é: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑇𝑇 − 𝑚𝑚|𝐼𝐼 − 𝑥𝑥| − 𝐶𝐶(𝑇𝑇)  (7),  sujeito à restrição: 

𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 = 𝐷𝐷
𝛾𝛾                              (8) 

Resolvendo o problema da firma, obtêm-se a seguinte solução: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 = − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇)               (9) 

A equação 8 representa o ponto em que a firma maximiza sua utilidade 

considerando o grau de preferência da agência reguladora 𝛾𝛾. Dessa forma, considerando 

que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, tem-se que: 

∃ 𝑇𝑇| 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 = − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (10) 

∀ 𝑇𝑇, 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 > − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ [𝑃𝑃, 𝐴𝐴]  é o ponto ótimo; (11) 

∀ 𝑇𝑇, 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇)
𝑑𝑑𝑇𝑇 < − 𝑚𝑚

𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇) ⇒ 𝑥𝑥 ∈ [𝐴𝐴, 𝐼𝐼]̅ é o ponto ótimo; (12) 
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Se (10) é satisfeita, o custo marginal da transferência da firma for igual ao seu benefício marginal, então 

haverá um nível ótimo de transferência de renda da firma para a agência reguladora, onde a política da agência será 

colocada num ponto qualquer do intervalo considerado, isto é, a equilíbrio estará entre o nível de preferência do 

poder concedente P e o nível de preferência da firma  e isso é máximo que se pode afirmar.

No entanto, se custo marginal da firma for sempre maior do que seu benefício marginal independentemente 

da renda transferida, então a firma não se sentirá incentivada a proporcionar qualquer transferência para a Agência, 

T = 0. Dessa forma, o equilíbrio tende a ficar entre o nível de preferência do poder concedente P e o nível de 

preferência da agência reguladora A, solução (11).

Por fim, se o benefício marginal da firma for maior do que o custo marginal para qualquer renda que a 

firma transfira para agência, então a firma estará disposta a fazer qualquer esforço para capturar a agência, pois isso 

sempre lhe trará benefícios. Portanto, o equilíbrio tende a ficar entre o nível de preferência da agência A e o nível 

de preferência da firma , conforme equação (12).

O PROBLEMA FINAL DO PODER CONCEDENTE

O Poder Concedente está preocupado com a definição da política regulatória efetiva, ou seja, com o ponto 
onde a agência reguladora realmente funcionará, isto é, como a agência se comportará na busca de seus objetivos.

É exatamente neste ponto que será determinado o desenho da agência regulatória, que é composta por sua 
estrutura interna e pelos procedimentos inerentes à agência nas suas tomadas de decisão. O desenho da agência foi 
denominado no modelo de x, que pode ser desdobrado segundo Mueller e Pereira (2010), como:

x1– como deve ser dar as modificações das tarifas das concessionárias;

x2- quais as restrições e prerrogativas da agência;

x3– sequências das propostas e vetos que podem ser feitos;

x4– quem pode participar do processo de algumas decisões e de que forma;

Importante ressaltar, que além de se preocupar com a política inicial da Agência, ponto A, o Poder 

Concedente preocupa-se também com a forma de atuação desta agência, que provavelmente não será o ponto , 

isso só seria verdadeiro se o poder concedente tivesse informação completa sobre a agência. Na verdade existe um 

problema de informação assimétrica entre o poder concedente e a agência reguladora, que aumenta de dimensão 

quando se tem outro principal (a concessionária) influenciando as ações da agência.

Dessa forma, por conta da existência de assimetria de informação o Poder Concedente exerce um 

determinado grau de controle sobre a agência, pois ele, obviamente, não deseja que a agência atue livremente 

(apesar de ter sido ele que impôs o ponto ). Todavia, quanto maior for esse controle maior será o custo incorrido 

pelo poder concedente, pois existe um trade-off entre credibilidade e a autonomia da agência. Se o a agência perde 

autonomia isso sinaliza instabilidade nas regras, reduzindo-se a credibilidade o que implica numa maior percepção 

de risco pela iniciativa privada e, consequentemente, menor probabilidade de investimentos no setor regulado.  O 

problema pode ser formalizado da seguinte maneira:
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Temos uma solução interior (solução (15)) e duas de fronteira (soluções (16) e (17)).  A solução (15) 
acontece no caso, em que no intervalo considerado, o custo político marginal do poder concedente é igual ao seu 
benefício marginal. Observe que, se neste contexto, acontecer a situação exposta pela solução (11), onde a firma 
tem seus custos sempre maiores que os benefícios quando da captura da agência, então o equilíbrio tende a ficar 
entre o nível de preferência do poder concedente P e o nível de preferência da agência A. Todavia, se prevalecer a 
situação em que vigore a expressão (12), onde a firma sempre possui maiores benefícios do que custos na tentativa 
de capturar a agência, então o equilíbrio expresso na equação (15) tende a ficar entre o nível de preferência da 
agência A, e o nível de preferência da firma  . O resultado de (15) pode ser visualizado na figura 2:

𝜇𝜇(𝐷𝐷) – custo incorrido pelo poder concedente por controlar a agência; 

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝛼𝛼|𝑥𝑥 − 𝑃𝑃| – função utilidade do poder concedente. 

O problema do poder concedente na determinação de x será: 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝐷𝐷 − 𝛼𝛼|𝑥𝑥 − 𝑃𝑃| − 𝜇𝜇(𝐷𝐷)  (13), sujeito à restrição: 
 
𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 = 𝐷𝐷

𝛾𝛾  
 
𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑇𝑇)

𝑑𝑑𝑇𝑇 = − 𝑚𝑚
𝛾𝛾 𝑔𝑔′(𝑇𝑇)  

 
Resolvendo (13), tem-se que a maximização do problema do poder concedente se 

dá em: 
 
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐷𝐷)

𝑑𝑑𝐷𝐷 = 𝛼𝛼
𝛾𝛾 + 𝜆𝜆𝜆𝜆′(𝐷𝐷)             (14) 

 
Onde, 𝜆𝜆(𝐷𝐷) = 𝑐𝑐′(𝑇𝑇)

𝑔𝑔′(𝑇𝑇) 
 
Temos que 𝐼𝐼 ̅ > 𝑃𝑃, de modo que 𝑥𝑥∗ ∈ [𝑃𝑃, 𝐼𝐼]̅; assim, a solução do problema será: 
 
∃ 𝑥𝑥| 𝜇𝜇′(𝐷𝐷) = 𝛼𝛼

𝛾𝛾 + 𝜆𝜆𝜆𝜆′(𝐷𝐷) ⇒ 𝑥𝑥∗ ∈ (𝑃𝑃, 𝐼𝐼)̅  é o ponto ótimo; (15) 
 
 
∀ 𝑥𝑥, 𝜇𝜇′(𝐷𝐷) < 𝛼𝛼

𝛾𝛾 + 𝜆𝜆𝜆𝜆′(𝐷𝐷) ⇒ 𝑥𝑥∗ = 𝑃𝑃  é o ponto ótimo; (16) 
 
∀ 𝑥𝑥, 𝜇𝜇′(𝐷𝐷) > 𝛼𝛼

𝛾𝛾 + 𝜆𝜆𝜆𝜆′(𝐷𝐷) ⇒ 𝑥𝑥∗ = 𝐼𝐼 ̅ é o ponto ótimo.            (17) 
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Figura 2: Resultados Possíveis do Modelo

A solução (16) espelha a situação em que o benefício político marginal do poder concedente em controlar 
a agência é sempre maior do que o seu custo marginal. O que coloca o governo numa posição de conforto, pois 
ele impõe à agência uma política efetiva em P (nível de preferência do poder concedente) e ainda obtém benefícios 
líquidos. Isso pode acontecer num contexto em que o alto controle do governo implique em externalidades 
políticas positivas para ele; de forma que, essas externalidades proporcionem maiores benefícios líquidos quanto 
mais perto de P esteja x (a política efetiva da agência reguladora).

O resultado da expressão (17) ilustra uma situação contrária a anterior. Aqui o custo político marginal do 
poder concedente em controlar o regulador é sempre maior do que seu benefício. Neste cenário, quanto maior 
o nível de controle exercido pelo governo, maior os custos líquidos incorridos por ele. Dessa forma, a melhor 
posição da política efetiva da agência será no nível de preferência da firma, que é onde o governo minimizará seus 
prejuízos políticos. Isso pode acontecer numa configuração em que o governo esteja fragilizado politicamente, 
num momento em que esteja com pouco poder de barganha para obter a colaboração dos industriais do setor.  As 
soluções (16) e (17) são apresentadas na figura 3.

Figura 3: Outras Soluções Possíveis do Modelo

A Política e o Desenho Inicial da AGER/MT

O impacto da regulação sobre o desempenho econômico dos setores regulados depende 
fundamentalmente da estrutura dos órgãos reguladores e de seus processos, ou seja, governança regulatória. 
Idealmente as agências de regulação deveriam estar dotadas de autonomia financeira, administrativa e 
funcional, o que lhe garantiria um status de Instituições de Estado, ou seja, onde suas decisões não estariam 
vinculadas ao ciclo eleitoral e as ações discricionárias de cada governo. Dessa forma, a partir do desenho da 
AGER/MT e de seus processos pretende-se avaliar o impacto no STCRIP/MT e nos serviços prestados à 
população.

O nível de preferência que será colocado pelo poder concedente à Agência Reguladora é definido como 
a política inicial da Agência e, corresponde ao conjunto composto por A1 - extensão e grau de detalhamento 
que os contratos de concessão devem ter; A2 - níveis de qualidade e universalidade dos serviços concedidos 
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e A3 - modo de nomeação dos integrantes da Agência. Por outro lado, o desenho da Agência, como visto 
no modelo de Bezerra (2002) é composto pela estrutura e pelos processos relativos a tomada de decisão da 
Agência e, pode ser particionado em: x1- processo de modificações na tarifas dos serviços; x2 - restrições e 
prerrogativas da Agência; x3 - sequencias das propostas e vetos que podem ser feitos e x4 - atores e forma de 
participação nas decisões da Agência.

Com a finalidade de analisar o relacionamento do poder concedente com a AGER/MT e seus 
desdobramentos junto ao STCRIP/MT, a luz do modelo proposto por Bezerra (2002), faz-se necessário o 
estudo da legislação de criação da AGER/MT, pois, a partir desta, pode-se inferir as preferências do poder 
concedente, que é o ofertante da regulação, e conhecer o seu grau efetivo de controle sobre a AGER/MT, 
bem como, entender as causas do desenho e de suas alterações ao longo do tempo.

A princípio a análise se dá pela lei de criação de AGER/MT, observando tanto a política inicial da 
Agência e os aspectos relativos ao desenho inicial. No entanto, mesmo a priori, observa-se que a AGER/
MT está fortemente amarrada ao poder concedente, que não só colocou as regras iniciais do jogo, mais que 
a altera continuamente, como se observa pela várias modificações desta legislação. Dessa forma, infere-se 
que seu alto grau de dependência implica em um cenário que contribui para a redução da credibilidade e do 
volume de investimentos no SCTRIP/MT e, igualmente em outros setores de sua competência.

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso- AGER/
MT, com natureza autárquica, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na Capital 
do Estado, foi criada pela Lei Estadual nº 7101, de janeiro de 1999. Na lei de criação houve a definição dos 
objetivos da Agência, quais sejam: a) assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos, àqueles 
que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas; b) garantir a harmonia entre os 
interesses dos usuários, do Poder Concedente e dos delegatórios de serviços públicos; c) zelar pelo equilíbrio 
econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

As competências2 da AGER/MT foram definidas nos artigos 3 e 4 da referida lei. Sendo que no 
artigo 3, foram atribuídos os setores que seriam regulados, a saber: a) saneamento; b) rodovias; c) portos 
e hidrovias; d) irrigação; e) transportes intermunicipais de passageiros; f) distribuição de gás canalizado; g) 
energia elétrica; h) telecomunicações; i) aeroportos e j) outros. No artigo 4 foram estabelecidos as ações 
propriamente ditas, que compreendem:

(1) garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;” (2) “buscar a 
modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos concessionários;” (3) “cumprir e fazer cumprir 
a legislação específica relacionada aos serviços públicos;”  (4) “homologar ou encaminhar ao responsável 
pelo exercício do Poder Concedente específico os contratos celebrados pelos concessionários e permissionários, 
e zelar pelo fiel cumprimento das normas e contratos de concessão ou de permissão e termos de autorização 
dos serviços públicos;” (5) “fixar, homologar ou encaminhar ao titular do Poder Concedente as tarifas, seus 
valores e suas estruturas;”(6) “submeter ao responsável pelo exercício do Poder Concedente os editais de 
licitação, objetivando outorga de concessão e permissão dos serviços públicos, podendo promover ao respectivo 
procedimento;” (7) “encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos, 
bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou atendimento dos respectivos contratos 
ou termos;” (8) “requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgãos ou entidades da 
administração estadual, ou de concessionários, permissionários ou autorizatários;” (9) “moderar, dirimir ou 
arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas nesta lei, relativos aos objetivos das conces-
sões, permissões e autorizações;” (10) “permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços 
públicos delegados e sobre suas próprias atividades;” (11) “fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de 
indicadores e procedimentos amostrais.”
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A estrutura inicial da AGER/MT foi definida no artigo 5, sendo compostas por um Conselho 
Superior, uma Diretoria-Geral e três Diretorias (de Qualidade dos Serviços, de Tarifas e Estudos Econômico-
financeiros e de Administração e Finanças), além de uma Assessoria Jurídica.

Com relação ao modo de nomeação dos integrantes da Agência, que corresponde ao que é chamado 
de A3 no modelo de Bezerra (2002), estava disciplinado nos artigos 6, 7 e 8 da lei de criação, ou seja, a 
composição, forma de nomeação e duração dos mandatos dos membros do Conselho Superior3 da AGER/
MT.

A política inicial do poder concedente definiu a composição da seguinte forma: a) 03 (três) membros 
de livre indicação do Governador do Estado; b) 01 (um) membro representante do quadro funcional da 
AGER/MT, nomeado pelo Governador do Estado, a partir de listas tríplices elaboradas através de eleição 
secreta efetuada entre os servidores efetivos da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT; c) 02 (dois) representantes dos consumidores, indicados, 
respectivamente, pelo órgão gestor do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e pelos Conselhos de 
Consumidores dos concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos no Estado de Mato 
Grosso, nos termos do regimento interno; d) 01 (um) representante dos concessionários, permissionários e 
autorizatários de serviços públicos no Estado de Mato Grosso, nos termos do regimento interno. A Direção 
Superior da AGER/MT compete ao Conselho Superior da AGER/MT, cujas decisões serão tomadas por 
maioria simples de seus membros. A Presidência caberá a um dos Conselheiros, na forma a ser definida em 
regimento interno4.

Essa forma delegação do processo decisório estabelecido pelo poder concedente para AGER/MT 
via Conselho Superior, incluindo a participação do setor regulado, dos consumidores, do quadro técnico 
funcional da agência parecia ser adequada, pois garantiria uma mínima participação dos atores envolvidos 
no processo. Exigia-se, entre outros atributos, experiência comprovada no exercício de função ou atividade 
profissional nas áreas finalísticas da AGER/MT, o que sinaliza credibilidade e transparência nas regras.

A livre indicação do governador de 03 (três) membros para composição do Conselho Superior pode 
trazer um desbalanceamento favorável ao alinhamento às preferências do Poder Concedente. Em que pese os 
atributos técnicos exigidos para os conselheiros5, isso dependerá muito da forma com que esses são avaliados.

Vejamos, a avaliação dessa competência técnica dos conselheiros é efetuada mediante sabatina na 
AL/MT, questiona-se qual a competência técnica da AL/MT para tal avaliação? Dessa forma, infere-se que 
tanto a indicação pelo Executivo, como essa avaliação pelo Legislativo, será predominantemente política.

Não estamos afirmando que o Poder Concedente (Governo) não possa indicar os melhores técnicos 
para comporem o conselho superior da AGER/MT se isso sinaliza credibilidade para os investimentos 
no setor de transportes de passageiros, todavia, somente o fará se isso não lhe prejudicar politicamente. 
Por outro lado, o governo também pode nomear conselheiros, mesmo que não sejam os técnicos mais 
competentes, desde que sinalizem alguma credibilidade a ponto de manter os investimentos necessários, 
obviamente, dependendo dos custos e benefícios políticos.

Com relação aos níveis de qualidade e universalidade dos serviços, que corresponde ao que é 
chamado de A2 no modelo de Bezerra (2002), a lei de criação é omissa, mencionando, apenas no artigo 4, 
a competência de “fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais.” e no artigo 
13 somente obrigatoriedade da AGER/MT publicar anualmente relatório da evolução dos indicadores de 
qualidade dos serviços, bem como pesquisa de opinião pública sobre a prestação dos serviços públicos 
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delegados. Devendo após a publicação desses resultados, realizar audiência pública, cujo teor e resultados 
serão publicados e remetidos à Assembleia Legislativa. Além disso, a AGER/MT disponibilizará aos usuários 
um sistema de ouvidoria pública.

No que diz respeito ao item A1 do modelo de Bezerra (2002), extensão e grau de detalhamento 
dos contratos de concessão, a lei se restringe novamente as competências da AGER/MT em “homologar 
ou encaminhar ao responsável pelo exercício do Poder Concedente específico os contratos celebrados pelos concessionários e 
permissionários, e zelar pelo fiel cumprimento das normas e contratos de concessão ou de permissão e termos de autorização dos 
serviços públicos”, não fazendo qualquer menção ou estabelecendo os critérios mínimos que os contratos das 
concessões devessem possuir.

No que concerne aos aspectos estruturais da AGER/MT, a lei de criação se restringe, a alguns 
elementos mais gerais, como sua forma de financiamento. As receitas para o desenvolvimento das atividades 
da Agência estão previstas no artigo 14 da lei de criação e, são: a) transferências de recursos à AGER/MT 
pelos titulares do Poder Concedente, a título de fiscalização dos serviços públicos descentralizados; b) valor 
das taxas e multas de legislação vinculada; c) no primeiro ano, a partir de sua efetiva criação, recursos do 
Tesouro do Estado alocados pelo Orçamento; d) outras receitas, tais como as resultantes da aplicação de 
bens e valores patrimoniais, legados e doações.

Também no âmbito estrutural, ficou definido no artigo 16 da lei de criação da AGER/MT, que após 
90 (noventa) dias de sua aprovação o Poder Executivo encaminharia Projeto de Lei6criando o quadro e 
fixando o valor da remuneração dos servidores, os valores dos subsídios dos Conselheiros e Diretores, bem 
como estabelecendo outros critérios de destituição, restrições e limitações aos mesmos no exercício de suas 
atribuições.

ALTERAÇÕES NO DESENHO DA AGER/MT - MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Mueller (1999) acredita que talvez seja mais interessante do que examinar detalhadamente as leis 
que criaram e disciplinam o funcionamento das novas agências regulatórias, seria observar as mudanças que 
certamente ocorrerão nestas leis nos anos vindouros e tentar associar estas mudanças a problemas enfrentados 
pelos legisladores com o controle político das agências em seus primeiros anos de funcionamento.

A primeira alteração no desenho inicial da AGER/MT veio com a Lei Complementar nº 66, de 22 de 
dezembro de 19997. A mudança mais substancial com essa nova lei foi na Direção Superior da AGER/MT 
que era de competência de um Conselho Superior e passou a ser de uma Diretoria-Executiva, composta de 
um Presidente e três Diretores, em regime de colegiado.

Os membros da Diretoria Executiva da AGER/MT passaram a ter direito a quarentena, por um prazo 
de 1 (um) ano, a contar da data de extinção do respectivo mandato ou do seu afastamento por qualquer 
motivo. Os membros do antigo órgão de direção da AGER/MT (Conselho Superior) não possuíam essa 
prerrogativa.

Esse mecanismo de quarentena é importante, pois veda os membros da Diretoria Executiva, o 
exercício direto ou indiretamente, de qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, 
preposto, mandatário, prestador de serviços, ou consultor de empresas operadoras de serviços públicos por 
ela regulados, controlados ou fiscalizados durante o prazo estipulado, visando a não utilização, eventual, de 
informações privilegiadas com o objetivo de resguardar o interesse público.
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Com a extinção do Conselho Superior da AGER, foi criado um Conselho Consultivo8, que possuiria a 
mesma formação do conselho anterior9,todavia, com competências totalmente limitadas aos encaminhamentos 
de sugestões à Diretoria da AGER/MT, sobre assuntos de competência da Agência.

Veja que tal alteração na Direção Superior da AGER muda totalmente a estrutura decisória da agência, 
que inicialmente, previa a participação do setor regulado, dos consumidores e do quadro técnico funcional 
da agência. Essa nova forma não garante a uma participação mínima dos atores envolvidos no processo 
decisório, representando um retrocesso, o que sinaliza falta de transparência e credibilidade.

Essa maior centralização do poder decisório sinaliza um maior controle do Poder Concedente sobre 
a Agência Reguladora, na medida em que não permite uma participação mínima dos atores envolvidos no 
processo regulatório, ficando restrita à Diretoria Executiva da AGER/MT.

A impressão que se tem é que a criação de um Conselho Consultivo foi uma atenuante10, devido à 
necessidade de sinalizar um mínimo de transparência e participação atores de alguma maneira, mesmo em 
caráter precário, nos rumos da Agência. No entanto, o que se percebe de fato é que o governo pretendia um 
maior alinhamento da Agência às suas preferências.

Em relação à extensão e grau de detalhamento dos contratos de concessão e dos níveis de qualidade 
e universalidade dos serviços, que correspondem aos itens A1 e A2 do modelo de Bezerra (2002), o novo 
desenho não trouxe alterações.

Uma questão que apesar de não estar tão explicita, mais está embutida no modelo de Bezerra (2002) e 
representa um ponto importante na qualidade da regulação dos serviços diz respeito à forma de financiamento 
da Agência. A lei de criação prevê que as receitas para o desenvolvimento das atividades da Agência seriam: 
a) transferências de recursos à AGER/MT pelos titulares do Poder Concedente, a título de fiscalização dos 
serviços públicos descentralizados; b) valor das taxas e multas de legislação vinculada; c) no primeiro ano, a 
partir de sua efetiva criação, recursos do Tesouro do Estado alocados pelo Orçamento; d) outras receitas, tais 
como as resultantes da aplicação de bens e valores patrimoniais, legados e doações.

Com a primeira alteração do desenho da agência, foi acrescentada mais uma possibilidade de receita 
para AGER/MT, as transferências mediante convênios de delegação de órgãos públicos federais, estaduais 
ou municipais.

Outra questão aventada foi que no primeiro ano, a partir de sua efetiva instalação, recursos do 
Tesouro do Estado alocados pelo Orçamento, montante atualizado, reversível no prazo de até 03 (três) anos. 
Os recursos alocados pelo Poder Concedente retornariam para seus cofres após o alcance da autonomia 
financeira da AGER/MT, fato que nunca ocorreu.

A lei complementar de nº 429, de 21 de julho de 2011 revogou essas normas anteriores e, estipulou 
que seriam receitas11 da AGER/MT, seriam: a) transferências de recursos à AGER/MT pelos titulares do 
Poder Concedente, inclusive o Estado de Mato Grosso, a titulo de regulação, controle ou fiscalização dos 
serviços públicos descentralizados; b) transferências mediante convênios de delegação de órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais; c) valor das taxas e multas de legislação vinculada; d) recursos do Tesouro 
do Estado, conforme previstos no orçamento, enquanto não atingida a autonomia financeira da AGER/MT; 
e) outras receitas, tais como as resultantes da aplicação de bens e valores patrimoniais, legados e doações; 
f) parcela da receita de distribuição ou exploração arrecadada, inclusive acréscimos legais incidentes, em 
função do exercício das atribuições, em relação aos serviços cuja exploração ou distribuição seja efetuada 
diretamente pelo Estado.
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Em Mato Grosso, assim como em outros estados, a AGER/MT, que idealmente deveria possuir 
autonomia financeira, funcional e administrativa, todavia, com mais de 17 (dezessete) anos de sua criação 
em 1999 e, no mínimo 15 (doze) anos de sua implantação, não atingiu sua autonomia financeira, tendo em 
vista, o alto grau de vinculação de seu orçamento aos recursos do Tesouro Estadual. No ano de 2017 essa 
dependência orçamentária chega ao nível de 65,72%, ou seja, somente 34,28% dos recursos previstos em 
seu orçamento são recursos próprios12. Do ponto de vista da execução orçamentária, observa-se ao longo 
dos anos que a Agência não gera receitas suficientes para a cobertura das suas despesas e, automaticamente, 
se torna dependente de recursos da conta única do Estado por meio de suplementações. Esta dependência 
financeira pode gerar vícios no processo regulatório pela perda de Autonomia Decisória, se caracterizando 
como risco de captura pelo Governo e, consequente, desvio das finalidades de Estado.

Naturalmente, grande parte desse problema relativo ao financiamento de suas atividades não está 
restrito ao seu desenho, todavia, este desenho reflete em parte a credibilidade que o Poder Concedente 
sinaliza para o setor privado, para o STCRIP/MT, o que tem impacto significativo no nível de investimentos 
e, naturalmente, na arrecadação da agência.

Também no âmbito estrutural, a Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, estabeleceu 
o quadro próprio de pessoal da AGER/MT13 e estabeleceu o valor da remuneração, critérios de ingresso, 
destituição, restrições e a suas atribuições.

Com relação ao quadro de pessoal da AGER/MT, A lei complementar de nº 429, de 21 de julho 
de 2011, trouxe importantes alterações14. A primeira alteração foi o aumento de 35 (trinta e cinco) para 50 
(cinquenta) cargos de provimento efetivo de Analista Regulador e ampliação do escopo das áreas relativas aos 
cargos, que ficaram a assim definidas: a) Direito; b) Economia; c) Administração de Empresa; d) Engenharia: 
d.1) Engenharia Civil; d.2) Engenharia Elétrica; d.3) Engenharia Sanitária; d.4) Engenharia Mecânica; e) 
Ciências Contábeis; f) Ciências da Computação e/ou Sistemas de Informação.

A segunda alteração foi à criação da carreira de Inspetor Regulador, 30 (trinta) vagas de provimento 
efetivo para nível médio, voltados mais a área operacional das fiscalizações efetuadas pela Agência.

Uma terceira alteração foi à possibilidade de que as atividades de apoio administrativo e operacional15 

poder ser executadas por profissionais da Área Instrumental do Governo, podendo, ainda, ser executadas de 
forma indireta mediante convênios ou contratos com outras entidades publicas ou privadas.

A lei complementar de nº 429, de 21 de julho de 201116 conferiu a AGEMT o status de Autarquia em 
regime especial. Com relação as suas competências foram estabelecido que as fiscalizações a serem efetuadas 
nas delegatárias de serviço público será de natureza: a)  administrativa, decorrentes de outorga do serviço 
público; b) contratual, relativa aos instrumentos celebrados e do edital de licitação; c) econômico, financeira 
e contábil, relativa às obrigações vinculadas à delegação; e d)  operacional, relativa à execução do serviço 
público delegado.

Interessante notar que essa nova norma trouxe a especificação das atribuições da Diretoria Executiva, 
a saber: a) exercer, como instância administrativa definitiva, o poder regulador de competência da AGER/
MT; b) aplicar as penalidades previstas nos contratos de concessão ou permissão, bem como da legislação 
pertinente, ou ainda determinar sua aplicação; c) decidir, como instância superior, os assuntos internos da 
AGER/MT; d) propor o Regimento Interno da AGER/MT.

Em relação à forma de nomeação dos dirigentes (item A3 do modelo de Bezerra (2002)) da Agência 
houve uma alteração importante, a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre 
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os Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT. Essa medida visa dar maior credibilidade as decisões 
relativas ao STCRIP/MT, dado a premissa de maior conhecimento técnico que, supostamente, esses analistas 
reguladores possuem acerca do referido setor.

Três modificações importantes ocorrem no formato do Conselho Consultivo da AGER/MT: 1ª) 
A primeira modificação diz respeito as suas competências.  Sua competência, de modo geral, consiste em 
encaminhar sugestões à Diretoria Executiva Colegiada sobre assuntos de competência daquela Agência 
Reguladora por sua solicitação ou por iniciativa própria. Além desta atribuição, passou ser de responsabilidade 
deste conselho: a) a apreciação de relatórios anuais da AGER/MT; b) o aconselhamento quanto à instituição 
ou extinção de delegações de serviço público e c) o poder de requerer informações e fazer sugestões a 
respeito das ações de competência da Diretoria Executiva Colegiada. A composição do Conselho Consultivo 
continua com 7 (sete) membros, no entanto, com a seguinte configuração: a) o Vice-Governador do Estado 
de Mato Grosso17;b) 02 (dois) membros de livre indicação do Governador do Estado; c) 01 (um) membro 
representante do quadro funcional da AGER/MT, nomeado pelo Governador do Estado, a partir de listas 
tríplices elaboradas através de eleição secreta efetuada entre os servidores efetivos da Agência de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT; d) 02 (dois) representantes dos 
consumidores, indicados respectivamente pelo órgão gestor do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor 
e pelos Conselhos de Consumidores dos concessionários e permissionários, nos termos do Regimento 
Interno do Conselho Consultivo; e) 01 (um) representante dos concessionários e permissionários de serviços 
públicos no Estado de Mato Grosso, nos termos do Regimento Interno do Conselho Consultivo. 2ª) A 
segunda alteração traz um caráter mais político ao Conselho Consultivo da AGER/MT, que além do Vice-
Governador ser membro passa a exercer o papel de presidente do conselho. 3ª) Diz respeito à redução do 
mandato dos conselheiros, de 4 (quatro) anos para 2 (dois) anos.

Em relação à extensão e grau de detalhamento dos contratos de concessão e dos níveis de qualidade 
e universalidade dos serviços, que correspondem aos itens A1 e A2 do modelo de Bezerra (2002), a nova lei 
não trouxe alterações.

A Lei Complementar nº 443, de 17 de novembro de 2011, que altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 429, de 21 de julho de 2011, somente traz pequenas modificação com relação aos cargos em comissão da 
AGER/MT.

O STCRIP/MT, O PODER CONCEDENTE E A AGÊNCIA REGULADORA

No Estado de Mato Grosso, a administração e controle do serviço público do transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros, inicialmente foram exercidas pelo Departamento de Estradas e Rodagem de 
Mato Grosso – DERMAT, depois pelo Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP e, por último, pela 
Secretaria de Estado de Transportes – SEET, atual Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SINFRA, que 
concretiza a função de Poder Concedente do serviço público de transportes de passageiros, cuja titularidade 
pertence ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Em 25 de junho de 2001, a AGER/MT e hoje o extinto DVOP firmaram convênio nº 060/2001, 
transferindo para a Agência as atribuições de planejamento, organização, coordenação e controle do sistema 
de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, ficando assim delineada as atribuições no 
setor.
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Os contratos de concessão do transporte intermunicipal convencional se encontram todos vencidos 
desde 2009, com a exceção do CONVENCIONAL de CARACTERÍSTICA SEMI-URBANA de CUIABÁ/
VÁRZEA GRANDE, que foi assinado em 2006. Os contratos na maioria 

lança o Edital da Concorrência Pública nº 001/2012 - Para Concessão dos Mercados Intermunicipais 
de Transporte de Passageiros - MIT, pertencentes ao SCTRIP/MT em março de 2012.

Em agosto de 2014, o Governo do Estado prorrogou por meio de decreto as concessões até 2031, 
trazendo dos casos foram efetuados nas décadas de 1980 e 1990 e suas prorrogações contratuais estavam 
sub júdice desde 1999. Já os contratos de concessão do transporte intermunicipal alternativos foram licitados 
no ano de 2000 e, em sua maioria foram assinados em 2003. Todavia, todos os contratos estão vencidos 
desde 2012. Esses contratos vencidos apontam uma ineficiência do Poder Público regulador em promover as 
concorrências para a concessão de linhas, enquanto isso vai permitindo a exploração dessas linhas sem novos 
contratos ou prorrogação dos mesmos.

Pelos dados disponíveis na AGER é possível observar uma redução significativa no número de empresas 
e linhas que operam o STCRIP/MT. Atualmente, em Mato Grosso, 21 empresas operam na modalidade 
convencional explorando 115 linhas, com veículos com capacidade para atender até 46 passageiros sentados 
(ônibus). Em 2010, 47 empresas operam na modalidade convencional explorando 204 linhas. O mesmo 
acontece na modalidade alternativa, em 2017, 50 empresas exploram 68 linhas com veículos com capacidade 
para até 22 lugares (vans e micro-ônibus) enquanto que, em 2010, 65 empresas exploram 93 linhas. Essa 
redução significativa no número de empresas e linhas que operam o STCRIP/MT se refere às empresas 
que possuíam algum vínculo formal de cadastro na AGER, sendo possível afirmar que a informalidade vem 
crescendo continuamente ao longo do tempo, seja pela falta de estrutura da agência para fiscalizar ou pelas 
indefinições jurídicas de reestruturação do setor.

Alguns fatores, além dos contratos vencidos, foram fundamentais para a piora da qualidade dos 
serviços do STCRIP/MT ao longo da última década, quais sejam: a) forte presença de empresas atuando 
de forma clandestina; b) excesso de autorizações precárias concedidas às algumas empresas pelo Poder 
Concedente e pela própria AGERMT; c) grande interferência do Poder Judiciário na concessão de serviços 
por meio liminares; d) dificuldades de fiscalização pelo fato de ausência de recursos financeiros e humanos 
por parte da Agência Reguladora; e) concorrência com o transporte interestadual de passageiros.

Diante deste cenário, em 2007, o governo de Mato Grosso assinou um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) com Ministério Público Estadual se comprometendo a licitar as linhas e, a AGER/MT propôs por 
meio de consultoria (Fundação Ricardo Franco e CENTRAN) um modelo de reestruturação do setor. A 
Licitação do STCRIP/MT foi iniciada com o modelo proposto de 8 mercados (16 lotes) e se apresentou 
inadequada para a reestruturação, o que resultou em licitação deserta para alguns lotes.

O projeto de Reestruturação do SCTRIP/MT que a Agência Estadual desenvolveu por meio dessa 
consultoria, partiu de premissas equivocadas, o que resultou em licitação deserta e sem vencedores para 
alguns lotes. Alguns desses equívocos foram: a) criação de monopólios sob o argumento que deve existir 
regulação em monopólios. O papel do Regulador é de induzir a competição nos mercados, ou seja, a defesa 
concorrência, gerando estímulos a competitividade e aumento da qualidade dos serviços ofertados e redução 
tarifária pela criação de um ambiente de competição. Dividir o Estado em apenas 8 (oito) mercados é criar 
8 (oito) grandes monopólios e fragilizar o processo regulatório; b) Não houve ampla interlocução com os 
Investidores, sinalizando ao Mercado possíveis riscos contratuais, implicando, em aumento dos Custos de 
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Transações para obtenção de salvaguardas, como por exemplo, medidas judiciais para cumprimento de regras 
contratuais. 

Dessa forma, quanto maiores os custos de transações maiores serão os preços. Um ambiente 
institucional de incertezas desestimula os investimentos e propicia comportamentos oportunistas; c) Não 
houve ampla participação social, através da sociedade civil organizada, fato este que ocasionou uma série 
de medidas judiciais; d) Não houve ampla participação dos próprios técnicos da Agência Reguladora, após 
primeira análise das ações previstas em um dos convênios pelo o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 
AGER nº. 003/2008, de 25/02/2008, o mesmo foi extinto pela então gestora AGERMT; e) O Conselho 
Consultivo da AGERMT, que de fato não existe, deveria ser ouvido, mas obviamente não foi impossível; 
f) Não fora efetuado levantamento adequado de todas as rodovias e itinerário de todas as linhas, inclusive, 
com a aferição de todos seccionamentos e quilometragem das linhas; g) Na elaboração do projeto de 
Reestruturação do SCTRIP/MT não fora contemplado a modalidade de serviço de característica alternativa, 
o que resultou em mais um erro de dimensionamento do STCRIP/MT; h) Umas das externalidades negativas 
para o STCRIP/MT é a forte presença de empresas que operam o Sistema de Transporte Interestadual de 
Passageiros no Estado de Mato Grosso, no entanto, essa não foi considerada no novo modelo de proposto.

Mesmo com um projeto de reestruturação com uma série de problemas técnicos, a AGER/MT 
novamente, mais incertezas ao mercado com relação à estabilidade das regras.  Neste momento, existe forte 
sinalização que a licitação e a reestruturação do SCTRIP/MT não aconteceriam de fato. 

O novo governo de Mato de Grosso assume em 2015, revoga o decreto que prorrogava as concessões, 
convoca os vencedores de alguns lotes e retoma o processo licitatório em 2017. No entanto, o processo 
licitatório que estava sob o controle da AGERMT passa para o controle do Poder Concedente.

A Licitação que estava sob o comando da AGER/MT passa para o controle do Poder Concedente 
por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), conforme Aviso de Licitação, 
PROCESSO N. 114734/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.01/2017, Estado de Mato 
Grosso - Poder Executivo - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), publicado no 
D.O.E/MT no dia 17 de fevereiro de 2017 (MATO GROSSO, 2017a).

No mesmo dia a SINFRA/MT convoca os vencedores da Concorrência Pública nº 001/2012 para 
tratativas dos atos e procedimentos de assinatura dos contratos de concessão referente aos resultados da 
concorrência (MATO GROSSO, 2017b). 

A configuração atual do STCRIP/MT é um mix do modelo antigo com esse novo modelo, ou seja, 
com todas as empresas que operavam anteriormente com os contratos vencidos e algumas empresas novas 
que estão sendo convocadas a assinar os novos contratos. O que se vê é que a Agência Reguladora tem um 
papel secundário na organização do STCRIP/MT, por vezes, ao longo do tempo seu papel se altera ao bel 
prazer do Poder Concedente, de acordo com suas preferências e sua avaliação do risco político diante dos 
atores desse mercado.

Recentemente, no dia 10 de maio de 2017 o Poder Concedente, por meio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística (SINFRA) assina 2 contratos resultantes da Concorrência Pública nº 001/2012, 
com o prazo de 20 anos, um do MIT 02 - Lote II e um do MIT 07 - Lote II, ambos firmados com a empresa 
Viação Novo Horizonte Ltda. (MATO GROSSO, 2017c).

Do ponto de vista normativo, em termos de legislação, existe uma série de leis, decretos e resoluções da 
AGER/MT, regulamentando o SCRIP/MT, os parâmetros de qualidade e a prestação dos serviços. Todavia, 
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com a proposta de reestruturação do setor com a licitação de 2012, houve uma série de modificações na 
legislação que serviriam de base para a implantação do novo SCRIP/MT, incluindo, novos aspectos do 
equilíbrio econômico financeiro dos contratos, da qualidade dos serviços, da definição dos indicadores para 
avaliação dos serviços, não entanto, devido ao insucesso ou sucesso parcial da licitação, não houve revogação 
de parte da legislação que formava o arcabouço jurídico anterior. Ou seja, existe uma série de remendos 
legislativos, que abrem brechas jurídicas que enfraquecem o processo de regulação e que acabam afetando a 
qualidade dos serviços do STCRIP/MT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se que desde a definição da Política Inicial pelo Poder Concedente que se materializa pela 
lei de criação de AGER/MT, quanto pelas diversas alterações no desenho inicial, é possível afirmar AGER/
MT está fortemente amarrada ao poder concedente, que não só colocou as regras iniciais do jogo, mais que 
o altera continuamente. Infere-se que seu alto grau de dependência implica em um cenário que contribui 
para a redução da credibilidade e do volume de investimentos no SCTRIP/MT, afetando significativamente 
a qualidade dos serviços prestados a população.

Por outro lado, o desenho de uma Agência Reguladora multissetorial, ou seja, com diversas 
competências sobre os mais diversos setores, sem a respectiva capacidade de financiamento de suas atividades, 
sem quadro técnico adequado e compatível ao volume de suas atribuições, gera um processo regulatório que 
consegue atingir a beira da inércia, sem às vezes atingir o mínimo necessário em qualquer um dos setores que 
supostamente teriam que ser regulados.

A impressão que se tem é que o Poder Concedente no afã de legitimar alguns processos diante 
da sociedade, sinalizando algum tipo de transparência e credibilidade nas regras, necessita de criar alguns 
mecanismos, entre eles, uma Agência Reguladora para cumprir seu papel. No entanto, na maioria das vezes, a 
Agência Reguladora está completamente dependente dos governos, seja do ponto de vista técnica, financeiro 
e funcional, como se observa no dia-a-dia dessas instituições. Do ponto de vista, da estrutura, dos processos 
decisórios, as inúmeras alterações de seu desenho reforçam o que sintetiza o modelo de Bezerra (2002).

O desenho inicial da AGER/MT aliado às complicações naturais de um setor de transporte altamente 
politizado e com os problemas oriundos da indefinição clara de papéis por parte do Poder Concedente 
ao longo do tempo, que ora coloca um papel relevante para Agência e outras vezes o reduz conforme seu 
sentimento político traz um efeito muito negativo para um ambiente de investimentos e de qualidade dos 
serviços prestados a população.

Como se observa, inicialmente, um dado governo sinaliza vontade política para uma reestruturação 
do SCRIP/MT e, confere a AGER/MT o poder de conduzir um processo de licitação, teoricamente, um 
processo de atração de investimentos e melhoria da qualidade dos serviços. Após alguns erros de percurso, 
seja pela influência política ou imaturidade técnica da Agência, esse processo não alcança o êxito esperado. 
Esse mesmo governo agora decide abandonar o processo de reestruturação do SCRIP/MT e renova todos 
os contratos vencidos, sinalizando mais confusão ao setor e menor credibilidade aos possíveis investidores.

Com a mudança de governo há uma revogação da renovação dos contratos vencidos e a retomada 
do processo falho de reestruturação e licitação do SCRIP/MT. Todavia, é conferido pelo novo governo 
à Agência Reguladora um papel secundário na condução da política do setor. Nem mesmo o processo de 
licitação que anteriormente conduzia será concluído por esta. Fica evidente com todos estes movimentos 
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dos governos ao longo do tempo que a Agência Reguladora ocupa um papel de dependência muito clara 
em relação ao Poder Concedente, dessa forma, não é capaz de gerar a autonomia que supostamente deveria 
possuir para regulação e fiscalização dos serviços do STCRIP/MT.

A mudança mais substancial no desenho inicial da AGER/MT foi à substituição da Direção Superior 
da AGER/MT que seria de competência de um Conselho Superior e passou a ser de uma Diretoria-
Executiva. Com a extinção do Conselho Superior da AGER/MT, foi criado um Conselho Consultivo18, 
que possuiria a mesma formação do conselho anterior, todavia, com competências totalmente limitadas aos 
encaminhamentos de sugestões à Diretoria da AGER/MT, sobre assuntos de competência da Agência.

NOTAS
1Esta seção apresenta o modelo desenvolvido por Bezerra (2002) com três jogadores que foi baseado no estudo 
de Mueller e Pereira (2000) com a filosofia de Spiller (1990).
2Caberia a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, 
bem como, se for o caso, normatizar, padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados, em 
decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo, do 
Estado de Mato Grosso, suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais.
3Os membros do Conselho Superior da AGER/MT teriam mandato de 04 (quatro) anos, e serão empossados 
somente após aprovação em sabatina na Assembleia Legislativo do Estado de Mato Grosso (AL/MT), devendo 
ainda, satisfazer, simultaneamente, as seguintes condições: a) ser brasileiro; b) ser maior de idade; c) ter reputação 
ilibada e idoneidade moral; d) ter experiência comprovada no exercício de função ou atividade profissional relevante 
para os fins da AGER/MT.
4Como quando da criação da AGER/MT não existia quadro funcional efetivo, o Conselho Superior funcionaria 
somente com seis membros previstos anteriormente.
5Após a nomeação, o Conselheiro perderá o cargo antes do término do seu mandato em qualquer das seguintes 
hipóteses, isolada ou cumulativamente: 1ª) a constatação de que sua permanência no cargo possa comprometer a 
independência e integridade da AGER/MT; 2ª) condenação por crime doloso; 3ª) condenação por improbidade 
administrativa; 4ª) rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado, uma vez confirmada manifesta improbidade 
administrativa no exercício da função, com sentença transitada em julgado; 5ª) ausência não justificada a 03 (três) 
reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas por ano; 6ª) exercer qualquer cargo ou função de 
controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, mandatário, consultor ou empregados de qualquer entidade 
regulada; 7ª) receber, a qualquer título, quantias, descontos, vantagens ou benefícios de qualquer entidade regulada; 
8ª) tornar-se sócio, quotista ou acionista de qualquer entidade regulada; 9ª) manifestar-se publicamente, salvo nas 
sessões do Conselho Diretor, sobre qualquer assunto submetido à AGER/MT, ou que, pela sua natureza, possa 
vir a ser objeto de apreciação da mesma.
6Efetivamente a criação de quadro próprio de pessoal e o estabelecimento de subsídios dos servidores fica 
estabelecido na Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, cerca de 10 meses após a lei de criação.
7Saiu do rol de competências da AGER/MT a regulação e fiscalização dos serviços de Mineração, Inspeção de 
Segurança Veicular.
8Os membros do Conselho Consultivo da AGER/MT teriam mandato de 04 (quatro) anos, e seriam empossados 
após terem seus nomes aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deveriam ainda, 
satisfazer, simultaneamente, as seguintes condições: a) ser brasileiro; b)  ser maior de idade; c) ter reputação ilibada 
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e idoneidade moral; d) ter experiência comprovada no exercício de função ou atividade profissional relevante para 
os fins da AGER/MT.
903 (três) membros de livre indicação do Governador do Estado; 01 (um) membro representante do quadro funcional 
da AGER/MT, nomeado pelo Governador do Estado, a partir de listas tríplices elaboradas através de eleição 
secreta efetuada entre os servidores efetivos da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Estado de Mato Grosso - AGER/MT; 02 (dois) representantes dos consumidores, indicados, respectivamente, 
pelo órgão gestor do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e pelos Conselhos de Consumidores dos 
concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos no Estado de Mato Grosso, nos termos 
do regimento interno; 01 (um) representante dos concessionários, permissionários e autorizatários de serviços 
públicos no Estado de Mato Grosso, nos termos do regimento interno.
10Importante ressaltar, que o tal conselho consultivo nunca foi implantado de fato na AGER/MT, ou seja, a 
estratégia do governo de uma menor participação dos atores no processo regulatório foi alcançada, no entanto, 
sinalizando ao mercado uma menor credibilidade e transparência das regras decisórias aos mercados, em especial, 
ao STCRIP/MT.
11É vedada a estipulação para a AGER/MT de quaisquer limites para o empenho e para a execução financeira das 
dotações consignadas na Lei Orçamentária Estadual desde que tais dotações sejam financiadas com receita própria. 
§ 1º Será obrigatória a apropriação a título de receita própria da AGER/MT de todos os recursos arrecadados 
no desempenho das atividades de contratação, permissão, autorização, fiscalização e regulação estabelecidas na 
legislação. § 2º Compete exclusivamente à AGER/MT a arrecadação de suas receitas próprias, bem como deliberar 
a respeito do depósito e da aplicação de suas disponibilidades de caixa, respeitada a obrigatoriedade de operação em 
instituições financeiras oficiais. § 3º É vedada, desde que restituído ao Tesouro do Estado os valores despendidos 
no exercício orçamentário, a utilização de eventuais superávits financeiros apurados pela AGER/MT em outras 
finalidades que não seja a de incorporação desses recursos ao seu orçamento no exercício seguinte, respeitando 
a política fiscal do Estado. § 4º As receitas próprias auferidas pela AGER/MT, mediante a cobrança de taxas de 
regulação e fiscalização ou outras receitas a estas equivalentes, somente poderão ser utilizadas para financiar as 
despesas relacionadas com o exercício das atividades que lhes são conferidas nesta lei complementar. § 5º Os 
créditos tributários ou não da AGER/MT que resultarem inadimplidos, após regular processo administrativo, 
serão enviados à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em Dívida Ativa e execução fiscal.
12Dados disponíveis nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s) de Mato Grosso apontam que no período de 2002 a 
2017, essa dependência orçamentária da Agência é, em média, de 48,05% de seu orçamento. Por outro lado, outro 
indicador importante é o quanto o orçamento da AGER representa em relação ao orçamento do Estado. Neste 
mesmo período o orçamento da AGER representou em média, apenas 0, 0925% em relação ao Orçamento de 
Mato Grosso. Este indicador é um sinalizador da importância real que regulação tem tido ao longo do tempo em 
Mato Grosso.  
13Foram criados 35 (trinta e cinco) cargos de provimento efetivo de Técnico Regulador, que seriam preenchidos 
mediante concurso público de provas e títulos realizado pela própria Agência. Dentre as atribuições do cargo 
estavam: a) fiscalizar e inspecionar a qualidade dos serviços delegados ou concedidos; b) proceder levantamento 
contábeis e financeiros com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos 
delegados; c) efetuar estudos objetivando o estabelecimento de tarifas justas; d) cumprir a legislação específica 
aos serviços públicos; d) minutar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos; e) 
exercer outras atividades correlatas.
14A Lei Complementar nº 175, de 24 de junho de 2004 altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 
66, de 22 de dezembro de 1999. Basicamente as alterações se restringiram a modificação da denominação do 
quadro técnico da AGERMT, que passou de Técnicos Reguladores para Analistas Reguladores e, nas formas de 
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enquadramento e progressão na carreira de Analista Regulador. Posteriormente, a Lei Complementar nº 275, de 
24 de julho de 2007, altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999. A única 
alteração diz respeito ao período de quarentena dos membros da Diretoria Executiva da AGERMT, que reduziu 
de 1 (um) ano para apenas 06 (seis) meses.
15Entende-se por atividade de apoio administrativo e operacional, para fins desta lei complementar, as atividades 
não relacionadas diretamente com a atividade finalística da AGER/MT ou, ainda, que cuja execução não importe, 
nos termos da lei, em expedir ato administrativo ou documento de caráter oficial da Administração Pública.
16Foram retirada competência para regular e fiscalizar os serviços de irrigação e aeroportos. No entanto, A AGER/
MT poderá atuar na regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de competência própria da União e dos 
Municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.
17A Presidência do Conselho Consultivo caberá ao Vice-Governador do Estado e na vacância do Vice-Governador, 
o Governador no prazo máximo de 30 (trinta) dias nomeará o substituto para completar o período faltante, 
devendo a nomeação ter prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.
18Como se observa ao longo dos anos o Conselho Consultivo nunca foi implantado de fato na AGER/MT, inclusive, 
quando do processo de reestruturação do STCRIP/MT, seria de suma importância as sugestões de poderiam 
surgir de um conselho consultivo, com membros qualificados, possuidores de reputação ilibada, idoneidade moral 
e, acima de tudo, experiência comprovada no referido setor, que contribuiria muito para redução dos erros na 
condução do processo e aumento das chances de sucesso do referido projeto de reestruturação.
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RESUMO

A indústria de transformação no Brasil tem apresentado um processo de desindustrialização, pas-
sando de uma participação de 32% do PIB em 1986 para cerca de 10% em 2014. Contudo, será 
que essa desindustrialização nacional é o resultado da desindustrialização regional, ou seja, qual a 
contribuição da região Centro-Oeste nesse processo. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
observar a evolução da indústria de transformação na região Centro-Oeste no período 2002-2014 
e, com isso, analisar se a indústria de transformação na região e seus estados seguiu a trajetória da 
indústria nacional ou seguiu uma trajetória distinta, isto é, de industrialização.

Palavras-Chave: Desindustrialização. Região Centro-Oeste. Goiás.

RESUMEN

The transformation industry without Brazil has a process of  deindustrialization, from 32% of  
GDP in 1986 to about 10% in 2014. However, is it that national de-industrialization is the result 
of  regional de-industrialization, Central-West region in the process. The objective of  this article 
is to observe the evolution of  the manufacturing industry in the Midwest region or period 2002-
2014 and, with this, analyze a manufacturing industry in the region and its states followed by a 
trajectory of  the national industry or followed a distinct trajectory, that is, of  industrialization.

Keywords: Deindustrialization. Midwest region. Goiás.
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INTRODUÇÃO

O processo de industrialização na economia brasileira teve início no século XX com as dificuldades geradas 
pela crise de 1929. Sendo a economia brasileira dependente de um único produto de exportação, o café, o 

financiamento das importações tornou-se praticamente inexistente com a crise cafeeira no início do século XX. 

Desse modo, ocorreu um grande esforço para industrializar o país. O Estado passou a criar estímulos para 
que o empresariado do café migrasse para a indústria e desse modo gerar um processo de industrialização que 
ficou conhecido na literatura por substituição de importações.

Em seguida, nos anos 1960 e 1970 ocorreu a continuação de políticas de industrialização, mas com o 
objetivo de desenvolver uma indústria de base. Nos anos 1980 tais políticas foram sendo substituídas por políticas 
liberais, onde o mercado dita as regras. Com isso, parte do protecionismo que a indústria nacional tinha foi 
eliminada ou reduzida, de modo que a economia brasileira foi invadida pelos produtos importados. Diante disso, 
tem-se início o processo de desindustrialização na economia brasileira, uma vez que os produtos industriais 
nacionais foram sendo substituído por produtos similares importados. 

Tais políticas continuaram na década de 1990, e desde a última década tem ocorrido um intenso debate 
sobre o processo de desindustrialização na economia brasileira, obtendo significativos avanços no que diz respeito 
às causas, consequências e, principalmente sobre a ênfase dada ao papel da indústria para o desenvolvimento do 
Brasil.

A tese de que a economia brasileira sofre de um processo de desindustrialização derivado da doença 
holandesa causada pela sobreapreciação real do câmbio é defendida pelos novos-desenvolvimentista. Para Oreiro 
& Feijó (2010) e Bresser-Pereira & Marconi (2008) o aprofundamento da abertura comercial e financeira da 
economia brasileira combinado com o boom das commodities nos anos 2000 foi o principal responsável por essa 
sobreapreciação cambial.

Por outro lado, Barros & Pereira (2008) argumentam que o Brasil não padece de um processo de 
desindustrialização, mas passa por um processo de modernização da estrutura produtiva do país propiciada pelo 
barateamento dos bens de capital importados. Diante disso, a dificuldade de alguns setores seria um processo natural 
de seleção das atividades que o país possui vantagens comparativas e, não um processo de desindustrialização.

Já Bonelli, Pessoa e Pinheiro (2013) defendem a tese de que o país estava sobreindustrializado, ou seja, com 
um nível de industrialização acima do permitido pelos seus fatores produtivos antes da década de 1980. De modo 
que a desindustrialização no Brasil não passa de um retorno ao padrão determinado por seus fatores produtivos.

Além dessas abordagens, Oliveira & Silva (2016) destacam outras duas: a intrassetorial e a da Unicamp. A 
primeira define a desindustrialização como uma mudança na estrutura interna da indústria de transformação em 
direção a setores intensivos em recursos naturais e em mão de obra. Sendo assim, ainda não se pode afirmar que 
o Brasil esteja passando por um processo de desindustrialização1. 

Na abordagem da Unicamp, se destacam as teses de pelo menos dois autores: Cano (2014) e Hiratuka 
e Sarti (2015). Para o primeiro autor, a desindustrialização no Brasil se deve (a) abertura comercial e financeira 
ilimitada; (b) crescimento dos setores agrícola e mineral acima do da indústria de transformação, na última década; 
(c) sobreapreciação cambial; (d) baixo crescimento da economia internacional; (e) alta taxa de juros; (f) redução 
dos investimentos interno e externo na indústria de transformação. Já Hiratuka e Sarti (2015), afirmam que 
existem transformações na estrutura produtiva global que ainda não receberam a devida atenção no debate sobre 
a desindustrialização no Brasil, como a reorganização das estratégias globais da atividade produtiva por parte 
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das empresas transnacionais, ii) a interferência da China não apenas nos preços das commodities, mas também nos 
preços dos bens manufaturados; iii) o aparecimento de novos competidores e a abertura de espaços seletivos para 
a inserção dos países em desenvolvimento nas redes de produção e, iv) o reforço de políticas nacionais dos países 
desenvolvidos, diante do cenário pós-crise, que objetivaram incentivar a mudança tecnológica e a reestruturação 
industrial, como forma de recuperar o dinamismo econômico.

Porém, a desindustrialização na economia brasileira dentro desse debate é tratada de forma homogênea, 
como se todas as regiões e estados se encontrassem nas mesmas circunstâncias, sendo a discussão na perspectiva 
regional/estadual praticamente desconsiderada. 

Dentro de uma perspectiva regional/estadual, é possível que uma região/estado tenha aumentado sua 
participação enquanto outra(o) tenha diminuído. Em outras palavras, a primeira tem seguido um processo natural 
de industrialização enquanto a segunda região/estado sofre de desindustrialização, de modo que as políticas 
adotadas devem ser distintas para ambos estados. Diante disso, este trabalho tenta amenizar essa lacuna existente 
no debate em torno da economia brasileira, chamando a atenção para a análise da desindustrialização na perspectiva 
regional/estadual.

A indústria de transformação no Brasil tem apresentado um processo de desindustrialização, passando 
de uma participação de 32% do PIB em 1986 para menos de 10% em 2016. Diante disso, busca-se analisar se a 
indústria de transformação na região Centro-Oeste e seus estados seguiu a trajetória da indústria nacional ou se 
seguiu a trajetória inversa, ou seja, de industrialização. Com isso, será possível identificar se a desindustrialização 
ou industrialização no Centro-Oeste ocorre de forma homogênea ou se tem concentrado em algum estado. 

Assim, este artigo tem por objetivo observar a evolução da indústria de transformação na região Centro-
Oeste, em particular verificar se a região sofre de um processo de desindustrialização.

Este trabalho se divide em mais três seções além desta introdução. A primeira seção tem por objetivo 
revisitar o conceito de desindustrialização. Do mesmo modo, a seção seguinte busca observar se os estados da 
região Centro-Oeste sofrem de um processo de desindustrialização ou não. Por fim, as considerações finais.

REVISITANDO O CONCEITO DE (DES)INDUSTRIALIZAÇÃO

A indústria de transformação é de suma importância para o crescimento econômico. Se compararmos com 
os demais setores da economia, a indústria possui efeitos de encadeamentos tanto para frente quanto para trás. 
Para Hirschman (1958), os efeitos de encadeamento são externalidades positivas que transbordam para os demais 
setores, gerando maior dinamismo na economia.

Além desses efeitos de encadeamentos, os países industrializados tendem a apresentar crescimento 
superior aos países cuja produção seja intensiva em recursos naturais, segundo Kaldor (1967), devido à elevada 
produtividade, maiores economias estáticas e dinâmicas de escala, maior capacidade de gerar crescimento e 
progresso tecnológico para toda economia e por aliviar as restrições externas ao crescimento, uma vez que os 
produtos industriais possuem maior elasticidade renda da demanda. 

Diante disso, a desindustrialização no sentido negativo do termo pode prejudicar o dinamismo da economia. 
No entanto, a desindustrialização nem sempre é ruim para a economia, representando na verdade um processo 
natural do desenvolvimento econômico. Portanto, é necessário definir a desindustrialização conceitualmente para 
que não ocorram erros de interpretação quando for realizada a análise para a economia da região Centro-Oeste. 
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O conceito de desindustrialização aparece com maior evidência no final da década de 1980 com o trabalho 
pioneiro de Rowthorn & Wells (1987), em que esses autores a definem como a redução da participação do emprego 
da indústria de transformação no emprego total. Para os autores em questão, existem pelo menos dois tipos de 
desindustrialização: a positiva e a negativa.

A desindustrialização positiva ocorre quando a perda de empregos se tem de forma relativa e absoluta, 
mas que se trata de um processo natural do desenvolvimento econômico. Nesse caso a indústria de transformação 
já é altamente produtiva, uma vez mesmo com a redução do emprego, tem-se um aumento da produção. No 
entanto, essa redução do emprego relativa e absoluta na indústria de transformação não provoca o aumento do 
desemprego, pois os trabalhadores da indústria de transformação que perderam seu emprego são deslocados para 
o setor de serviços. Com isso, a economia se encontra sempre em uma situação próxima do pleno emprego. Por 
isso, Rowthorn & Wells (1987) afirmam que a desindustrialização positiva é um sintoma de sucesso econômico.

Por outro lado, a desindustrialização negativa se trata de um fenômeno patológico que pode afetar uma 
economia em qualquer fase do desenvolvimento econômico. Nesse caso, o emprego ocioso gerado pela indústria 
de transformação não será absorvido pelo setor de serviços, de modo que o desemprego aumenta. Portanto, trata-
se de um sintoma de fracasso econômico.

Rowthorn & Wells (1987) também mencionam que a desindustrialização pode ocorrer quando se tem 
mudanças no comércio internacional de um país. Ou seja, quando por alguma razão, o país deixa de exportar 
bens manufaturados para exportar outros tipos de bens, como commodities por exemplo. Diante disso, ocorrerá 
um deslocamento de recursos e de emprego do setor manufatureiro para o setor beneficiado pelo novo padrão 
de comércio internacional do país. Com efeito, haverá a queda de participação do emprego industrial no emprego 
total.

Outros autores mais contemporâneos, como Bresser-Pereira (2008) e Oreiro & Feijó (2010), passaram 
a designar esse tipo de desindustrialização por doença holandesa, cuja razão, segundo Bresser-Pereira (2008), se 
encontra na sobreapreciação cambial.

Não obstante, com o objetivo de incorporar os efeitos kaldorianos mencionados anteriormente, o conceito 
de desindustrialização foi redefinido por Tregenna (2009). Para a autora, a desindustrialização pode ocorrer tanto 
em termos de emprego como de valor adicionado (V.A.). Assim, a desindustrialização pode ser conceituada 
como a perda de participação do emprego e/ou valor adicionado em relação a seus respectivos totais de forma 
permanente. Nesse caso, a desindustrialização será positiva se esse processo coincidir com um nível de renda per 
capita de país desenvolvido. Por outro lado, a desindustrialização será negativa se esse processo ocorrer antes que 
a economia alcance um nível de renda per capita de país desenvolvido.

No entanto, esses conceitos foram definidos em nível de país, mas como o propósito deste artigo será 
analisar a situação da indústria da região Centro-Oeste, é preciso adequar esses conceitos a nível regional e de 
estados. Para isso, será adotado o artigo de Silva (2018).

O processo de industrialização de uma região não ocorre de forma homogênea, de modo que dentro de 
uma mesma região é possível encontrar estados mais industrializados que outros. Os estados mais industrializados 
são denominados por Silva (2018) de estados avançados e os menos industrializados de atrasados. Portanto, 
Silva (2018) considera que a incidência do processo de desindustrialização também não ocorre de forma igual. É 
possível a existência de um processo de desindustrialização em um estado e um processo de industrialização em 
outro simultaneamente, por isso que o autor prefere utilizar o temo (des)industrialização.
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Assim, Silva (2018) mostra que quando o aumento da participação da indústria dos estados atrasados 
ocorrer concomitantemente com a queda de participação da indústria de transformação do estado avançado, 
abrem-se três possibilidades de (des)industrialização regional: a estagnada, a regressiva e a progressiva. 

A (des)industrialização regional estagnada ocorre quando se tem uma perda de participação da indústria 
de transformação no PIB regional, mas de modo que a participação da indústria regional no PIB industrial nacional 
permaneça sem grandes alterações. Esse conceito pode ser ampliado em uma versão positiva e outra negativa.

Quando esse processo ocorrer concomitante com o aumento de participação da indústria do estado 
atrasado no PIB industrial regional em detrimento da redução da participação industrial do estado avançado, se 
tem uma (des)industrialização regional estagnada positiva. Ou seja, é positiva porque ocorre um processo de 
desconcentração da atividade industrial na região. No entanto, para ser positiva a estrutura produtiva de ambos 
os estados não precisa ser modificada, mas o deslocamento da produção de bens que eram produzidos no estado 
avançado para o estado atrasado já é suficiente para ser enquadrado nessa definição.

Porém, quando esse processo ocorrer concomitante a perda de participação da indústria dos estados 
atrasados no PIB industrial em detrimento do aumento da participação industrial do estado avançado, se tem 
uma (des)industrialização estagnada negativa. Ou seja, negativa porque ocorre um processo de concentração da 
atividade industrial no estado avançado e ao mesmo tempo o aprofundamento das vantagens comparativas de cada 
estado2. Nesse caso, as diferenças da estrutura produtiva dos estados não apenas são mantidas, mas aprofundadas.

No caso da (des)industrialização regional estagnada positiva, o estado avançado está se desindustrializando 
e os estados atrasados estão se industrializando. Por outro lado, no caso da (des)industrialização regional estagnada 
negativa, tem-se o processo inverso.

A (des)industrialização regional regressiva ocorre quando se tem uma perda de participação da indústria 
regional no PIB total da região e no PIB industrial nacional.

Essa (des)industrialização regional regressiva pode ter um aspecto “positivo” se ocorrer acompanhada 
de um aumento de participação da indústria do estado atrasado no PIB da indústria regional pari passu com a 
redução da participação do estado avançado, de modo que isso implique em um processo de desconcentração das 
atividades industriais na região.

E pode ter um aspecto negativo se a (des)industrialização regional regressiva for acompanhada de 
uma regressão da estrutura produtiva de ambos os estados que provoque o aprofundamento da concentração das 
atividades industriais no estado avançado. 

Não obstante, nesse caso a estrutura produtiva do estado atrasado é orientada para a produção de 
bens (industriais ou não) nos quais possuem vantagens comparativas enquanto a estrutura produtiva do estado 
industrializado é regredida em direção a produção de bens de baixo valor agregado, mas com valor agregado ainda 
superior ao dos estados atrasados. 

Por outro lado, a (des)industrialização regional progressiva ocorre quando se tem uma redução da 
participação da indústria regional no PIB da região acompanhada de aumento de participação em relação ao PIB 
industrial nacional. 

Neste caso, ocorre um processo de desconcentração da produção a nível nacional. No entanto, quando 
essa desconcentração implicar na desconcentração da produção industrial da região, tem-se um processo de (des)
industrialização progressiva positiva. Caso contrário, se resultar na concentração da produção industrial no 
estado avançado, tem-se um processo de (des)industrialização progressiva negativa.
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Já no caso da (des)industrialização regional progressiva “positiva” a estrutura produtiva do estado atrasado 
é orientada para a produção de bens com maior valor agregado decorrente de um processo de desconcentração 
das atividades industriais, proporcionado apenas pela transferência de atividades do estado avançado para o estado 
atrasado, que diante das vantagens apresentadas por este último estado têm estímulos para aumentar a produção.

Por fim, embora os conceitos tenham sido desenvolvidos para um processo de desindustrialização, os 
mesmos podem ser considerados em um processo de industrialização. Para isso, basta considerar um aumento de 
participação do PIB industrial no PIB total da região/país.

Cabe observar ainda que o conceito de (des)industrialização regressiva possui certa correspondência 
com o conceito de desindustrialização precoce enquanto que o conceito de desindustrialização progressiva tem 
semelhanças com o conceito de desindustrialização natural, visto anteriormente em nível de país. 

Definido os conceitos de desindustrialização regional, quais os principais fatores que podem levar uma 
região e, consequentemente, um país a um processo de desindustrialização? A resposta a essa pergunta pode ser 
encontrada na próxima seção.

Definido os conceitos de desindustrialização regional, quais os principais fatores que podem levar uma 
região e, consequentemente, um país a um processo de desindustrialização? A resposta a essa pergunta pode ser 
encontrada na próxima seção.

AS PRINCIPAIS CAUSAS DA DESINDUSTRIALIZAÇÃO REGIONAL

Conhecido os conceitos relacionados a desindustrialização regional, esta seção tem por objetivo explicar as 
principais causas que podem provocar um processo de desindustrialização em termos regionais.

A desindustrialização regional pode ser provocada por fatores internos, como: i) ao aumento da renda 
per capita, ii) ao avanço tecnológico, iii) a uma política nacional/regional de desenvolvimento, iv) a uma tributação 
cumulativa, v) a “guerra fiscal”. 

A desindustrialização em termos regionais pode ocorrer quando a região avançada ou industrializada 
alcança um grau elevado de renda per capita e uma situação próxima do pleno emprego. Nesse caso, há uma 
transferência de força de trabalho para o setor de serviços, tornando o custo de produção mais elevado na 
indústria de transformação. Com efeito, as indústrias tendem a se deslocarem para outras regiões atrasadas que 
apresentam um custo de mão de obra mais baixo. Desse modo, gerando um processo de desindustrialização na 
região desenvolvida e de industrialização na região atrasada.

Quando a região industrializada tem um avanço tecnológico, precisa se desfazer de suas máquinas e 
equipamentos obsoletos. Uma forma de se fazer isso é transferir toda ou parte dessa estrutura produtiva para 
as regiões atrasadas. Nesse caso, ocorre um processo de desindustrialização na primeira região provocado 
pelo aumento da produtividade proporcionado pelo avanço tecnológico e ao mesmo tempo um processo de 
industrialização nas regiões atrasadas provocado pela transferência da estrutura produtiva obsoleta.

No caso de uma política nacional/regional de desenvolvimento no sentido de estimular a industrialização 
(seja de produção autônoma ou de complementaridade), a região atrasada passa a obter um crescimento da produção 
industrial superior ao da região avançada, de modo que sua industrialização pode significar a desindustrialização da 
região industrializada. Isto é, quando a desindustrialização é tratada em termos regionais, ela pode ocorrer quando 
as regiões que ainda não detém um parque industrial iniciam seu processo de industrialização, aumentando suas 
participações no PIB em relação à região já industrializada. 
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A forma de tributação pode levar também a desindustrialização de uma região. Quando a cobrança do 
imposto é realizada sobre a venda do bem durante todo o seu ciclo produtivo, a mesma empresa passa a produzir 
parte dos insumos que utiliza, evitando com isso a tributação cumulativa. Isto é, há uma tendência a 
integração vertical da produção pela empresa. Assim, a região avançada passa a produzir parte de seus insumos que 
antes adquiria da região atrasada, de modo que se tem um processo de desindustrialização nesta última.

Ainda dentro das questões tributárias, a desindustrialização pode ser provocada pela denominada “guerra 
fiscal”. Na ausência de uma política nacional/regional de desenvolvimento, os estados podem fornecer isenções 
fiscais para que as indústrias se instalem em seus territórios. Quando essas indústrias são atraídas de outros estados 
que se negaram a conceder os mesmos incentivos fiscais, a desindustrialização tende a ser apenas regional uma 
vez que a indústria se desloca de uma região para outra. Porém, quando a indústria pretende abrir uma nova 
empresa, ceteris paribus, o estado que fornecer maiores incentivos fiscais tende a aumentar a sua participação no PIB 
enquanto os demais estados tendem a ter suas participações reduzidas.

A desindustrialização também pode se provocada por fatores externos como: i) a nova forma organizacional 
da produção manufatureira internacional; ii) a doença holandesa, iii) ao acirramento da concorrência internacional. 

A desindustrialização regional pode ser o resultado da nova forma organizacional da produção manufatureira 
internacional que ocorre através de cadeias globais de valor. Nesse caso, como o objetivo dos investimentos direto 
estrangeiros (IDE) é se apropriar de parte do mercado doméstico, grande parte desse investimento é direcionada 
para a fase final do processo produtivo, no qual as empresas são apenas maquiladoras, isto é, montadoras de 
peças importadas3. Com isso, o estado avançado ao ser o principal receptor dos IDE acaba quebrando as 
relações produtivas com os estados atrasados, de modo que tais estados passam a apresentar um processo de 
desindustrialização não apenas relativo, mas também absoluto. 

De modo geral, a nova forma organizacional da produção manufatureira internacional tende a diminuir a 
dinâmica do comércio interestadual/regional reduzindo o efeito multiplicador da produção industrial no país, de 
modo que esse processo modifica o comércio interestadual, acirra a guerra fiscal e abala a integração regional da 
indústria de transformação no país.

A “doença holandesa” (derivada da descoberta de recursos naturais, da valorização dos preços das 
commodities ou da maior abertura financeira), que se manifesta via sobreapreciação real da taxa de câmbio, também 
é outro fator que pode provocar um processo de desindustrialização regional. Essa sobreapreciação cambial ao 
reduzir a competividade da indústria da região avançada, tanto nos mercados doméstico quanto externos, gera 
a redução da produção industrial. Sendo a produção da região atrasada complementar a produção da região 
industrializada, ocorre simultaneamente a redução da produção industrial da região atrasada. Ou seja, ambas as 
regiões passam por um processo de desindustrialização. No entanto, se a sobreapreciação cambial também induzir 
a substituição de bens intermediários por similares importados, a desindustrialização tende a ser mais rápida na 
região atrasada do que na região avançada.

Um aumento da concorrência internacional também pode levar a um processo de desindustrialização 
de ambas as regiões. Nesse caso, na ausência de políticas protecionistas a favor da indústria doméstica, um forte 
concorrente pode gerar a substituição do consumo de bens domésticos por bens importados e, portanto, provocar 
a redução da produção industrial doméstica na região avançada e, consequentemente, da região atrasada. 

Esses dois fatores podem potencializar o processo de desindustrialização na região avançada. A demanda 
dessa região é composta pelo consumo de bens industriais realizado dentro dela mesmo, pelo consumo da região 
atrasada e pelas exortações. Primeiro, a sobreapreciação cambial e o aumento da concorrência externa faz com 
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que ocorra a substituição do consumo doméstico por bens importados e ao mesmo tempo reduz as exportações, 
o que pode gerar um processo de desindustrialização na região avançada.

Mas a região atrasada tende a apresentar uma relação de complementariedade com a região industrializada, 
ou seja, a região atrasada produz bens intermediários para serem utilizados na indústria de transformação da região 
avançada. A queda da demanda por bens industriais da região avançada reduz a demanda por bens intermediários 
da região atrasada, o que por sua vez gera a redução do nível de renda e, portanto, reduz ainda mais a demanda por 
bens industriais na região industrializada, gerando uma espécie de círculo vicioso na economia regional e nacional. 
Esse círculo vicioso pode ser agravado se as empresas do estado avançado buscarem ter estruturas produtivas 
baseadas nas cadeias globais de valor, de modo que passam a buscar a substituição de insumos domésticos por 
importados. Além disso, o círculo vicioso pode ser intensificado diante de uma recessão interna e/ou externa, que 
provoque a redução do consumo e/ou das exportações.

Com efeito, como a região avançada também é responsável pela produção de bens de capital, uma queda 
da demanda por bens de consumo e intermediários tende a afetar de forma mais grave a região industrializada em 
relação a região atrasada.

Além dos fatores explicados anteriormente, uma questão que não pode ser desprezada em relação às 
causas da desindustrialização se refere as externalidades negativas geradas pela atividade industrial, como por 
exemplo, a poluição. Uma região industrializada tende a apresentar índices elevados de poluição, o que pode gerar 
pressões sociais no sentido de reduzir esses índices. Se a indústria não encontrar uma forma de se adaptar as novas 
exigências ambientais sem a necessidade de reduzir sua produção, essa indústria pode se transferir para outra 
região onde o beneficio da geração de emprego e renda seja maior do que a redução do bem-estar da população 
derivada do aumento da poluição. 

Definidos os conceitos da desindustrialização regional e suas causas, a próxima seção busca analisar o caso 
da economia brasileira em termos regionais.

A (DES)INDUSTRIALIZAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Devido à combinação de uma grande disponibilidade de terras com a ausência de políticas de 
industrialização, a região Centro-Oeste se especializou na produção de bens agropecuários, de modo que seu 
processo de industrialização está relacionado com essa a atividade agrícola.

Durante as décadas de 1970 e 1980 a região Centro-Oeste passou por um surto de crescimento 
derivado, sobretudo, da expansão das fronteiras agrícola e mineral e dos investimentos do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (II PND). Com isso, ocorreu uma maior integração do Centro-Oeste com as outras regiões que 
levou a rápida expansão da produção, principalmente de grãos.

Nos anos 1990 o surto foi de um processo de industrialização, que inicialmente se deu na produção de 
alguns insumos industriais para as atividades agrícolas. Esse relacionamento da indústria com a atividade agrícola 
continuou na década seguinte, o que mostra um forte relacionamento dessas duas atividades e o surgimento da 
denominada agroindústria na região Centro-Oeste. 

A principal política de desenvolvimento regional, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (SUDECO) criada em 1967, cujos objetivos eram elaborar planos para o desenvolvimento da região foi 
extinta em 1990 devido a falta de ações efetivas, voltando a existir somente em 2011 vinculada ao Ministério 
da Integração Nacional. Contudo, nas décadas de 1990 e 2000 os programas de incentivos fiscais, sobretudo 
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estaduais, contribuíram para atrair investimentos industriais em diversos estados da região em foco, tornando-se 
no principal estímulo as empresas para instalarem suas indústrias na região.

Todavia, apesar do processo de desconcentração da produção industrial nas últimas décadas, a indústria 
da região Centro-Oeste ainda apresenta uma pequena participação no PIB industrial do país, obtendo pouco mais 
de 5% em 2014. 

Conforme os gráficos 1 e 2 abaixo, observa-se um processo de desindustrialização na economia brasileira, 
onde a participação do emprego da indústria brasileira no emprego total do país passou de 18,2% em 2002 para 
16,5% em 2014, uma queda de quase 2 p.p. no período em análise. Do mesmo modo, a produção industrial 
nacional passou de 17,8% em 2004 para 12% em 2014, uma perda de quase 6 p.p. em dez anos.

Figura 1. Participação do Emprego da Indústria de Transformação da Região Centro-Oeste, do Brasil e 
das Demais Regiões no Emprego Total do Brasil: 2002-2014.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018).

Figura 2. Participação da Produção da Indústria de Transformação da Região Centro-Oeste, do Brasil e 
das Demais Regiões no PIB do Brasil: 2002-2014.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Contas Nacionais do IBGE (2018).

Porém, esse resultado da indústria nacional não se deve a um desempenho negativo da indústria da região 
Centro-Oeste, mas ao desempenho das demais regiões. Como pode ser visto nos gráficos 1 e 2, a região Centro-
Oeste praticamente não contribuiu para essa performance da indústria brasileira e quando a análise é feita levando 
em consideração o PIB regional, a indústria da região Centro-Oeste apresenta um desempenho favorável tanto 
em termos de emprego como de produção (gráfico 3), ou seja, apresenta uma trajetória de industrialização e não 
de desindustrialização.

Em 2002 a participação do emprego industrial no emprego total da região Centro-Oeste era de 8,9% e 
passou para 9,6% em 2014. A participação da produção que era de 9,8% em 2002, passou para 11,6% em 2014. 
Um crescimento de quase 0,7 p.p. do emprego e de quase 2 p.p. da produção no período em estudo.



296 297

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

Esse crescimento do emprego e da produção da indústria na região está relacionado ao crescimento da 
agropecuária, uma vez que esta atividade passou a demandar mais máquinas e equipamentos a partir do processo 
de mecanização do campo e da forte demanda da China nos anos 2000. Além disso, ocorreu uma política de 
fomento industrial pelos estados da região, o que contribuiu para o crescimento da indústria no Centro-Oeste. Tais 
políticas resultaram na concessão de subsídios, investimento direto e na construção de infraestrutura.

Figura 3. Participação da Indústria de Transformação da Região Centro-Oeste no PIB e no Emprego Total da Região Centro-Oeste: 
2002-2014.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Contas Nacionais (IBGE) e da RAIS (2018).

Em termos agregados, observa-se um processo de industrialização na região Centro-Oeste, mas isso não 
significa que todos os estados estejam aumentando suas participações no PIB regional.  Desse modo, é preciso 
analisar as participações dos estados no PIB da região, o que é realizado nas tabelas 1 e 2.

Na tabela 1, se encontra a participação de cada estado em termos de produção industrial, onde o estado 
de Goiás apresenta a maior participação em relação aos demais estados, sendo, portanto, considerado em nossa 
análise como o estado avançado. 

Com a exceção do Distrito Federal, todos os estados tiveram um ganho de participação, apesar de 
algumas variações. Em 2002, dos 6,5 p.p. que a indústria de transformação da região Centro-Oeste apresentou 
de participação no PIB regional, 3,7 p.p. pertenciam ao estado de Goiás e 1,4 p.p. ao estado do Mato Grosso.  
O estado de Goiás apresentou um crescimento de participação, alcançando em 4,9% em 2009, porém nos anos 
seguintes seguiu uma trajetória de instabilidade com tendência de queda, obtendo em 2014 uma participação 3,5%, 
inferior a apresentada em 2002. Algo semelhante ocorreu com o estado de Mato Grosso. Em termos de emprego 
(tabela 2) ocorreu algo semelhante, porém a tendência foi de crescimento estável ao longo dos anos analisados.

Tabela 1. Participação da produção da Indústria de transformação dos estados no PIB da região Centro-Oeste: 2002-2014.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distrito Federal 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Goiás 3,7 4,0 3,9 4,5 4,9 4,7 4,8 4,9 4,4 3,9 4,2 4,2 3,5
Mato Grosso

do Sul

0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

Mato Grosso 1,4 1,6 2,2 2,0 1,6 1,5 1,7 1,5 1,9 1,7 1,2 1,6 1,6
Centro-Oeste 6,5 7,3 7,7 8,0 8,0 7,7 8,1 7,9 8,2 7,6 7,4 7,8 7,2

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Contas Nacionais do IBGE (2018).
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Tabela 2. Participação do Emprego da Indústria de transformação dos estados no Emprego total da região Centro-Oeste: 2002-2014.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distrito Federal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Goiás 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1
Mato Grosso

do Sul

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2

Mato Grosso 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Centro-Oeste 4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,8 6,0 6,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018).

Assim, diante dos dados analisados, tem-se um processo de industrialização na região Centro-Oeste. Mas 
de acordo com os conceitos desenvolvidos na seção anterior, qual o tipo de industrialização que a região Centro-
Oeste tem sido impactada? Estagnada, progressiva ou regressiva? Para saber isso precisamos observar a trajetória 
da produção/emprego indústria da região Centro-Oeste em relação à produção/emprego industrial do Brasil, 
indicador que se encontra demonstrado no gráfico 4.

A participação do emprego industrial da região Centro-Oeste no emprego industrial brasileiro apresentou 
aumento contínuo, passando de 4,5% em 2002 para 6% em 2014. Do mesmo modo, a participação da produção 
industrial da região em foco aumentou de 6,5% em 2002, alcançando 8,2% em 2010. E apesar da queda em 2014, 
ainda continuou com um percentual (7,2%) maior que o apresentado em 2002. Portanto, trata-se de um processo 
de desindustrialização progressivo.

Figura 4. Participação da Produção e do Emprego da Indústria de Transformação da Região Centro-Oes-
te na Produção e Emprego da Indústria de Transformação do Brasil: 2002-2014.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Contas Nacionais (IBGE) e da RAIS (2018).

Mas será que esse processo de industrialização foi homogêneo ou ele se deve ao avanço de um estado 
da região Centro-Oeste em relação aos demais? Ou seja, será que essa industrialização progressiva pode ser 
considerada positiva ou negativa? Para responder a essa pergunta, será preciso analisar a participação de cada 
estado no PIB industrial da região em termos de produção (tabela 3) e de emprego (tabela 4). 

Tabela 3. Distribuição da Produção da Indústria de Transformação dos estados da região Centro-Oeste: 
2002-2014.entre 2013 e 2014

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distrito Fe-
deral

11,2 11,5 7,9 8,0 8,4 7,7 9,0 9,2 7,5 8,3 7,7 6,2 9,0

Goiás 56,6 54,4 50,9 56,3 60,5 61,1 59,3 61,4 54,0 51,7 56,9 54,5 48,2
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Mato Grosso

do Sul

10,9 12,4 12,3 10,1 11,7 11,2 11,2 10,7 15,4 17,8 18,6 19,2 20,3

Mato Grosso 21,3 21,7 29,0 25,5 19,4 20,0 20,4 18,7 23,1 22,2 16,8 20,1 22,5
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Contas Nacionais do IBGE (2018).

Tabela 4. Distribuição do Emprego da Indústria de transformação dos estados da região Centro-Oeste: 2002-2014.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distrito Federal 8,3 8,3 7,8 9,0 8,7 8,2 9,0 9,1 8,7 8,4 9,0 8,2 8,1
Goiás 48,5 48,3 48,5 49,4 50,2 49,5 49,2 48,3 49,3 50,4 50,2 50,4 50,9
Mato Grosso

do Sul

17,2 17,4 17,5 17,3 16,7 18,2 18,1 19,4 19,5 19,1 20,1 19,4 19,6

Mato Grosso 26,1 26,1 26,1 24,4 24,4 24,1 23,7 23,2 22,4 22,0 20,7 22,0 21,3
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018).

 Na tabela 3 pode ser observado que o estado avançado, Goiás, perdeu participação para os demais estados da 
região Centro-Oeste. O estado de Goiás chegou a concentrar 61% de toda a produção industrial da região em 2009, 
mas perdeu participação de forma significativa, sobretudo entre 2013 e 2014, quando passou de 54,5% para 48,2%. 
Por outro lado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aumentaram suas participações, com este último estado quase 
que dobrando, passando de 10,9% em 2002 para 20,3% em 2014. A exceção a esse movimento de desconcentração 
da produção industrial na região Centro-Oeste foi o Distrito Federal, que teve uma redução sistemática, apesar da 
recuperação em 2014.

Em relação ao emprego, apesar da leve queda de participação no Distrito Federal e de uma redução de 18% 
na participação do estado de Mato Grosso, observa-se um crescimento de 5% no estado de Goiás e de 14% no 
estado de Mato Grosso do Sul. Assim, embora o emprego industrial se encontre concentrado no estado de Goiás, 
tem-se uma tendência maior de crescimento no Mato Grosso do Sul. Por outro lado, os dados das tabelas 3 e 4 
mostram que ocorreu um aumento da produtividade industrial no estado do Mato Grosso, o que é desejável em um 
processo de industrialização. Portanto, o processo de industrialização da região Centro-Oeste pode ser caracterizado 
como progressivo e positivo, dado a desconcentração da produção e aumento da produtividade industrial.

As razões desse processo de industrialização na região Centro-Oeste podem ser encontradas na política de 
isenção fiscais, sendo os estados os maiores responsáveis por essa política de atração de investimento. 

O estado de Goiás, por exemplo, que já havia criado o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização 
do Estado de Goiás (FOMENTAR) nos anos 1980, criou nos anos 2000 o Programa de Desenvolvimento Industrial 
de Goiás (PRODUZIR) com o objetivo de ser mais agressivo no sentido de atrair investimentos industriais. Esses 
dois programas procuraram desenvolver três setores industriais: i) os setores de processamento de matérias-primas 
naturais e indústrias de embalagens, adubos e rações; ii) os setores de química, farmacêutica e automobilística; iii) 
setores tradicionais como calçados, confecções. Sendo que 80% dos investimentos realizados no PRODUZIR estão 
relacionados ao primeiro grupo, de modo que a industrialização no estado se deve, principalmente, a este setor 
que foi impulsionado pela valorização dos preços das commodities diante da forte demanda chinesa no período em 
análise. A indústria automobilística também ganhou notoriedade com a instalação de diversas montadoras no estado, 
sobretudo, a partir de 2010.

No Mato Grosso do Sul, ocorreu também uma política de incentivos fiscais que favoreceu o desenvolvimento 
industrial no estado. Além de contar com vários incentivos fiscais em nível Federal, se beneficia com o Programa 
MS-EMPREENDEDOR de natureza estadual desde 2011, que tem por objetivo a instalação ou ampliação das 
instalações industriais. A agroindústria foi o setor que teve maior destaque nos anos em análise, sobretudo, o setor 
de frigoríficos, de produtos de carne e o sucroenergético que juntos responderam por cerca de 50% da produção 
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industrial do estado. Segundo Ribeiro Silva (2015), uma quantidade significativa desses empreendimentos teve origem 
do estado de São Paulo, o que explica parte do processo de desindustrialização nesse último estado 4.

 No Distrito Federal foi criado em 1989 o Programa de Desenvolvimento Industrial (Proin) que tinha por 
objetivo conceder incentivos econômicos e fiscais para atrair investimentos industriais. Em seguida, foram criados 
mais quatro programas com o mesmo objetivo, sendo o mais recente criado em 2003 com o nome de Programa 
de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Industrial (Pró-DF II). Contudo, todos esses programas não 
foram suficientes para aumentar a participação da indústria de transformação do Distrito Federal no PIB industrial 
da região, como visto nos dados analisados.

Já no Mato Grosso, onde mais de 60% da indústria de transformação é composta pelos setores de alimentos 
produtos de madeiras e produtos químicos. A perda de representatividade pode ser explicada pelo baixo dinamismo 
da indústria de madeira devido ao atraso nas liberações de projetos de manejo florestal sustentável, o que afetou a 
produção e o emprego.

No entanto, há claramente um processo de industrialização com desconcentração da produção e do emprego 
na região Centro-Oeste, de modo que o estado avançado perdeu participação para os estados atrasados em termos de 
produção e emprego, conforme analisado anteriormente. Isto é, um processo de industrialização progressiva positiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este paper teve por objetivo analisar a evolução da indústria de transformação na região Centro-Oeste no 
período 2002 a 2014, no sentido de observar se o processo de desindustrialização na economia brasileira encontra 
respaldo na indústria do Centro-Oeste.

Na primeira seção foi desenvolvida os conceitos de desindustrialização destacando que a análise regional 
requer conceitos adequados, conforme mencionado em Silva (2018).

A seção seguinte foi analisada os dados da indústria de transformação com o proposito de observar 
a existência ou não de um processo de desindustrialização. Com efeito, encontrou-se que na verdade a região 
em foco passou por um processo de industrialização, uma vez que ocorreu o aumento de participação tanto da 
produção quanto do emprego em seus respectivos valores agregados para a região Centro-Oeste. 

E isso se refletiu no ganho de participação no PIB industrial nacional, o que caracteriza a industrialização 
como progressiva. Além disso, foi observado que essa industrialização ocorreu concomitantemente com um 
processo de desconcentração da produção e emprego industriais dentro da própria região, ou seja, tais indicadores 
se tornaram menos concentrados em termos estaduais. Diante disso, a desindustrialização é progressiva e positiva. 
Contudo, vale a pena mencionar que até o momento a estrutura produtiva da região e de seus estados esteja 
passando por uma mudança drástica, mas que esse processo de industrialização na verdade está explorando as 
vantagens produtivas que cada estado apresenta.

No entanto, tais conclusões não encerram os estudos sobre o tema, mas abre um leque de temas para serem 
abordados em diversas pesquisas. Por exemplo, uma análise desagregada por setor ou intensidade tecnológica da 
indústria na região. Outra pesquisa de importância fundamental é analisar os impactos da política de incentivos 
fiscais para as contas dos estados. Portanto, diversos podem ser explorados em pesquisas futuras.

NOTAS
1Vide Nassif  (2008).

2 Partindo da hipótese de que os estados atrasados e desenvolvidos apresentam, respectivamente, vantagens 
comparativas na produção de bens pouco e muito intensivo em capital.
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3 Segundo Sampaio (2015), esse processo é diferente do de substituição de importações, uma vez que a decisão de 
agregação de valor dos bens produzidos no país é determinada pelas empresas internacionais. Em outras palavras, 
trata-se de uma inserção “subordinada” nas cadeias globais de valor.

4 Vide Silva (2017) para uma análise do processo de desindustrialização na região Sul.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir a concentração no mercado de saúde suplementar no Brasil. 
Para assegurar aos usuários a continuidade da assistência à saúde, a agência reguladora setorial 
criou uma série de normas para garantir a solvência, a estrutura financeira adequada e os critérios 
mínimos de qualidade para o atendimento às necessidades de saúde dos usuários. Essas medidas 
produziram maior concentração no mercado. A controvérsia é se a concentração eleva a capaci-
dade de majoração de preços por parte das operadoras de seguros de saúde. O estudo indica que, 
na presença de sinergias, há a possibilidade de que as fusões reduzam o preço do bem final se algu-
ma forma de capital for recombinada entre as firmas e se houver economia de escala. Verifica-se, 
ainda, empregando os índices de concentração C4 e HHI, o grau de concentração desse mercado 
no Brasil e nas unidades da federação. 

Palavras-Chave: Regulação em saúde. Concentração. 

RESUMEN

The aim of  this paper is to discuss the concentration in the supplementary health in Brazil. To en-
sure that users get the continuity of  health care, the regulatory agency created a series of  standards 
to ensure solvency, adequate financial structure and the minimum quality criteria to meet the health 
needs of  users. These measures have produced greater market concentration. The controversy is 
whether the concentration raises the capacity of  increase the prices by health insurance companies. 
The study indicates that in the presence of  synergies, there is possibility of  merger reduces the 
price of  the final good if  some form of  capital is recombined between the firms and if  economy 
of  scale exist. Verifying yet using the index concentration C4 and HHI the degree of  market con-
centration in Brazil and in the states of  federation.

Keywords: Health regulation. Concentration. 
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INTRODUÇÃO

O setor de saúde suplementar apresenta peculiaridades que o torna diferente dos demais setores econômicos, 
podendo, na ausência de regulação adequada, causar perdas de bem-estar social. A distinção do setor de 

saúde suplementar ocorre porque da presença de falhas de mercado, que se traduzem em ineficiências econômicas. 
Em termos gerais, a regulação surge como forma de corrigir essas ineficiências que, de modo geral, caracterizam-
se como a presença de bens públicos, externalidades, monopólios naturais, assimetrias de informação, dentre 
outras falhas. 

A teoria do interesse público, ou análise “normativa como positiva” (normative as positive theory ou NTP) 
sugere que a regulação é necessária na presença de imperfeições de mercado, em especial em mercados onde 
ocorrem externalidades ou concentração econômica e que, por isso, deixam de ser competitivos. Outra abordagem 
da teoria positiva da regulação sugere que o regulador administra o bem-estar de vários grupos distintos de 
agentes, melhorando a situação de alguns em detrimento a de outros. No caso da regulação dos planos de saúde 
essa hipótese não pode, a priori, ser descartada.

O objetivo do artigo é discutir a questão da regulação no mercado de saúde suplementar no Brasil e, de 
modo específico os efeitos da regulação quanto à concentração do setor. Há dez anos, marco do início da regulação 
do setor, havia 1.969 operadoras de saúde médico-hospitalares no Brasil. Em dezembro de 2009, esse número 
havia se reduzido para 1.218. Nesse mesmo período, o número de usuários se elevou de 30,7 milhões para 42,9 
milhões (ANS, 2010). Essa concentração ocorreu, em sua grande maioria, por fusões e incorporações. Qualificar 
melhor os efeitos da concentração e indicar se ela provocou, ou não, melhoria de bem-estar aos consumidores é 
outra questão pertinente nesse contexto de regulação.

O artigo se divide em cinco seções, sendo a primeira esta introdução. A segunda parte é dedicada a 
apresentação de pequeno histórico e da situação atual da regulação no setor de saúde suplementar no Brasil. A 
terceira seção é dedicada à modelos que tratem especificamente de concentração econômica. Na quarta seção 
apresentam-se os índices de concentração C4 e HHI e o grau de concentração desse mercado no Brasil e nas 
unidades da federação. Finalmente, na última parte apresentam-se as considerações finais. 

A REGULAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR

A Lei nº 9.656 foi sancionada em 3 de junho de 1998, pelo Presidente da República, conforme o texto 
aprovado na Câmara. No dia seguinte à publicação, editou-se a Medida Provisória nº 1.665, para alterar o texto 
original, segundo acordado com o Senado. O marco legal da regulação passou a ser a combinação da Lei nº 
9.656/98 com a MP nº 1.665/98. A Lei normatizou aspectos relevantes para o funcionamento do mercado de 
saúde suplementar:

(a) definiu o plano privado de assistência à saúde e, em conseqüência, operadora de planos de assistência à 
saúde;

(b) padronizou os produtos oferecidos no mercado, determinando a transparência dos contratos, delimitando 
a carência e vedando exclusões e limitações na cobertura assistencial;

(c) instituiu o controle de preços dos produtos;

(d) vedou a discriminação de consumidores;

(e) estabeleceu regras de autorização de funcionamento para as operadoras, entre elas a necessidade de 
demonstrar a viabilidade econômico-financeira e a obrigatoriedade de publicação das demonstrações 
financeiras.
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O marco regulatório, aprovado em junho de 1998, entrou em vigor, em janeiro de 1999. Diversas medidas 
provisórias editadas posteriormente trouxeram sucessivas modificações à Lei. Na etapa seguinte, ocorreu a 
unificação das atribuições de regulação do setor no Ministério da Saúde, através da MP nº 1908-18, de 24 de 
setembro de 1999. Como conseqüência dessa MP, o CONSU foi transformado em Conselho Ministerial. A CSS 
teve suas atribuições ampliadas, passando a se manifestar sobre o aspecto econômico-financeiro da regulação.

O marco referencial dessa revisão do modelo de regulação é a criação da Agência Nacional de Saúde - 
ANS, pela da Lei n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que passou a assumir todas as atribuições de regulação do 
mercado de saúde suplementar. A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público 
na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com 
prestadores e consumidores. Uma das atribuições mais importantes da ANS é monitorar a situação econômico-
financeira das operadoras, com o objetivo primeiro de avaliar a solvência1 das operadoras e, por esse mecanismo 
regulatório, zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do mercado.

Para a ANS efetuar o controle econômico-financeiro de mercado tão heterogêneo, é fundamental que 
haja transparência e padronização nas demonstrações contábeis, isto é, deve existir um plano de contas padrão 
2. Antes do marco regulatório, cada modalidade de operadora adotava seu plano de contas. O Plano de Contas 
Padrão das operadoras de planos de assistência à saúde tem por finalidade uniformizar os registros contábeis, 
estabelecer regras, critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação de dados, além de possibilitar 
o acompanhamento do mercado de saúde suplementar e permitir a avaliação do desempenho das operadoras 
(NOGUEIRA, 2004).

O principal problema do plano de contas é o custo associado à sua implementação, principalmente, para 
as operadoras de pequeno porte, pois exige que se organize razoável infra-estrutura contábil e administrativa e 
muitas operadoras não podem arcar, o que resulta em concentração no mercado de operadores e planos de saúde. 
As medidas de controle, como necessidade de autorização para funcionamento, regras de operação, sujeição à 
intervenção e liquidação e exigência de reserva, produziram também a redução de empresas, provocando uma 
tendência de concentração no setor de saúde suplementar.

A interferência da regulação no setor de saúde suplementar fez-se sentir de forma acentuada mediante 
a obrigatoriedade de assistência integral à saúde, a redução da capacidade das operadoras de seleção de risco, a 
proibição da rescisão unilateral dos contratos e a regulamentação dos prazos de carência e dos reajustes de preços. 
Em princípio, considerando a teoria “normativa como positiva”, o regulador bem-intencionado 3 engendra as 
medidas que objetivam limitar os ganhos das empresas e elevar a utilidade dos usuários. Entretanto, as empresas 
reguladas reagem à regulação e o que interessa é o resultado no bem-estar dos consumidores.

No Brasil, conforme já visto, no período que se segue à regulamentação, observa-se uma redução 
significativa do número de operadoras. O marco regulatório que instituiu o Plano de Contas, as normas financeiras 
e outras limitações à entrada de novas operadoras, engendrou um processo de concentração no setor. A situação 
financeira das operadoras de pequeno porte é, quase sempre, pior que a da média e a de grande porte. Duclos 
& Salles (2005a) indicam que 55% das operadoras com até 1.000 beneficiários4 apresentavam índice de liquidez5 

inferior a 1. Esse percentual diminui para 44% nas operadoras que possuem de 1.000 a 5.000 beneficiários. Na 
faixa de 5.000 a 10.000 beneficiários, o percentual cai para 42%. Para as operadoras nas faixas de 10.000 a 15.000 
e 15.000 a 20.000, os percentuais são de respectivamente 33% e 42%.
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A sinistralidade 6 do setor vem aumentando gradualmente nos últimos dez anos, devido o aumento da 
utilização dos serviços por parte dos beneficiários, da elevação dos custos e da inflação na área médica face à 
introdução de novas tecnologias.

O índice razoável de sinistralidade, para uma operadora eficiente é em torno de 70% a 75%. No estudo de 
Costa e Castro (2003), 37,4% das operadoras da amostra trabalham com sinistralidade superior a 75%. A tendência 
é que as empresas brasileiras passem por um período de fusões e aquisições, vez que as empresas pequenas têm 
maior dificuldade para enfrentar os gargalos do setor. “A tendência atual, com a regulação imposta pela ANS, é a 
concentração de contratos nas empresas com mais de 100 mil beneficiários” (COSTA & CASTRO, 2003, p. 50-
51). 

Outro efeito indesejável da concentração é a possibilidade da elevação do nível médio de preços e do 
achatamento dos pagamentos realizados aos prestadores de serviços médicos, fato que pode produzir efeitos 
indesejáveis na qualidade do serviço prestado. Para Ocké-Reis (2005), após a criação da ANS, a elevação dos 
prêmios dos seguros saúde foi, na média, mais elevada que a inflação do setor saúde, o que representa uma proxy 
dos custos do setor.  Para Ocké-Reis (2005, p.04):

Os grandes players acabam atuando enquanto oligopsônios, achatando os preços dos prestadores 
médico-hospitalares, o que poderia prejudicar a qualidade da atenção médica prestada aos consu-
midores, sobretudo os usuários cobertos pelos planos de segunda linha. Pode-se imaginar, por-
tanto, que médicos e hospitais encontram-se espremidos entre os custos crescentes e o “mau pa-
gador”, salvo aqueles prestadores que contam com estrutura empresarial própria, larga reputação, 
ou ainda, detêm o monopólio da prestação — seja por motivos tecnológicos, seja pela localização 
geográfica. (OCKÉ-REIS, 2005, p.04)

O novo marco regulatório, após implementar o plano de contas e efetuar o controle financeiro sobre as 
operadoras, para evitar a inadimplência, conduziu o mercado a uma situação de maior concentração. Tal condição 
vai de encontro ao propósito da própria regulação que é melhorar o bem-estar do consumidor. Ocké-Reis (2005) 
faz as seguintes considerações a respeito desse processo:

a) se determinado tipo de regulação produz preços mais baixos e maior cobertura depende da força relativa 
de seus efeitos intermediários sobre o número de operadoras e sobre a concentração do mercado [Chollet, Kirk 
& Simom (2003:02)];

b) é possível que haja ganhos de eficiência e um aumento do poder de monopólio resultantes de um 
mesmo processo de concentração. Se os consumidores estão piores ou melhores depende de que efeito é maior 
[Hass-Wilson (2003:140)];

c) torna-se difícil assegurar, precisamente, como internalizar os supostos ganhos de eficiência, isto é, como 
fazer com que os agentes regulados produzam, de fato, preços competitivos [Kahn (1998)]; e

d) é importante reconhecer o “(...) impacto negativo de longo prazo das fusões das seguradoras de saúde 
sobre os pacientes e médicos” [AMA (2004)], como apontam os médicos norte-americanos, que lutam pela 
aprovação do projeto de lei intitulado Health Care Antitrust Improvements Act. (OCKÉ-REIS, 2005, p.04).

Afirmar que os preços, após a regulação, subiram mais que a inflação do setor saúde, indica dizer que houve 
perda de bem-estar para o consumidor. Entretanto, esta resposta é parcial, pois não há prova contra factual, ou 
seja, não se responde à pergunta de como estariam os preços, caso o mercado não tivesse sido regulado. Também 
é provável que o tipo de serviço de saúde oferecido agora seja superior em tecnologia e em custos de produção, 
àquele oferecido antes da implantação do marco regulatório.
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Os preços de serviços de saúde podem ser definidos de formas diferentes e mesmo que se chegasse a um 
acordo seria difícil saber se o preço pago aos provedores de serviços de saúde tem mudado. Se o consumidor 
deseja os preços dos serviços de saúde a níveis de dez anos atrás, deveria aceitar o mesmo tipo de tratamento 
de dez anos atrás. O setor é especial neste sentido, fica difícil saber se o preço realmente mudou, quando todos 
os tipos de preços ou a base dos preços muda. Outro fenômeno é a diferença entre o preço listado e o preço 
negociado. Muitos dos preços listados pelos provedores de saúde não são os preços praticados efetivamente 
devido às negociações e, assim fica difícil obter uma informação precisa sobre a evolução dos preços (DUCLOS 
& SALLES, 2005). 

Uma fusão de seguradoras pode gerar eficiências, como reduzir os custos de oferta de serviços, negociando 
melhores preços com seus provedores e conseguir descontos em contrapartida de maior volume de negócios. Uma 
seguradora maior possui um network maior de provedores e mais estável financeiramente, podendo melhorar ou 
aumentar o ‘valor’ da seguradora para o cliente. (DUCLOS & SALLES, 2005). 

Segundo Andreazzi (2002), é possível identificar entre as modalidades de seguro saúde no Brasil 
características que sugerem a existência de economias de escala e de escopo, representativas de vantagens 
competitivas da concentração, como:

(i) economias dinâmicas de escala, pois a seguradora com grande número de segurados, permite maior 
disseminação do risco de adoecer e, também, do risco do custo catastrófico;

(ii) economias de escala na gerência da rede, com provável obtenção de preços diferenciados dos prestadores 
de serviços para uma demanda mais elevada);

(iii) economias dinâmicas de escala, devido ao aprendizado;

(iv) economias de escala por indivisibilidade, nas estratégias de integração vertical (seguro-serviço);

(v) economias de grandes números, quanto ao custo comercial (redução dos custos de vendas, principalmente 
associados ao marketing);

(vi) economias de escopo, que beneficiam empresas que possuem redes de comercialização para produtos 
correlatos (seguradoras ligadas a bancos têm vantagens quanto aos custos comerciais) e, finalmente;

(vii )economias relacionadas às vantagens financeiras, pela junção ou fusão do capital produtivo (indústrias 
ou serviços) com o capital financeiro.

Para demonstrar a possibilidade de uma fusão entre firmas reduzir o preço do bem final e, assim, melhorar 
o bem-estar do consumidor, dada à ocorrência de sinergias e economias de escala, utiliza-se o modelo de Pinheiro 
& Pioner (2005) e Farrell & Shapiro (1990).

A CONCENTRAÇÃO NA TEORIA ECONÔMICA

No setor de saúde suplementar, as operadoras são, ao mesmo tempo, vendedoras de seguro e compradoras 
de serviços médicos. Fusões ou aquisições envolvendo seguradoras de saúde podem potencialmente levantar 
questões relacionadas tanto ao poder de monopólio como ao de monopsônio.

As principais preocupações, quanto ao poder de mercado, no caso da saúde suplementar são o poder de 
monopsônio e o foreclosure. O monopsônio está relacionado ao exercício do poder das seguradoras contra hospitais 
e médicos. As recentes ‘crises’ entre médicos e seguradoras no Brasil retratam bem essa questão. O foreclosure surge 
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em uma situação de integração vertical, negócios exclusivos, ou cláusulas de most-favored nation - MFN (REIFFEN, 
1992 e REY & TIROLE, 2003).

No caso brasileiro, além da concentração de contratos, os segmentos empresariais menos competitivos 
criam barreiras jurídicas formais e informais para reforçar o seu poder de mercado, como práticas de unimilitância, 
detectadas nas cooperativas médicas ou a construção institucional de clientelas cativas, como no segmento de 
operadoras do tipo autogestão.

A idéia de fusões verticais como indutoras de eficiências preponderou durante longo tempo no 
pensamento da Chicago School. Assim o foreclosure não era visto como uma prática anticompetitiva (BORK, 1978). 
Desenvolvimentos mais recentes apontam para certo poder anticompetitivo das fusões monopsonitas (RIORDAN 
& SALOP, 1995). Outras análises, como as de Cooper & Fries (1991) indicam que a most-favored nation - MFN 
tem potencial de ser anticompetiva e de aumentar a eficiência. Não é raro que no mercado de saúde surjam 
situações onde exista pequeno número de hospitais e pequeno número de seguradoras, ocorrendo o monopólio e 
o monopsônio conjuntamente. É o que se chama de poder de mercado bilateral.

Herndon (2002) acredita que o modelo tradicional de monopsônio, onde as quantidades oferecidas 
são menores, não captura a natureza de poder de monopsônio das seguradoras de saúde. Ele presume que a 
seguradora de saúde não queira reduzir suas compras, pois teriam de reduzir o total de serviços disponíveis para 
seus beneficiários e conseqüentemente diminuir o valor de seu produto. A seguradora preferiria usar seu poder 
de compra para obter o mesmo nível de serviços a um gasto mais baixo. Com isso, a seguradora pode manter a 
atratividade de seus produtos de seguro e capturar um montante maior do excedente do produtor. (DUCLOS & 
SALLES, 2005)

Na ótica do provedor, a decisão de aceitar ou rejeitar as condições da seguradora é uma proposição de 
‘tudo ou nada’, isto é, o médico não toma decisões marginais olhando para quantidade de serviços a oferecer, 
como implica no modelo tradicional. A seguradora contrata os serviços médicos para um número fechado de 
beneficiários. O modelo de Herndon (2002) conclui que é o custo médio e não o custo marginal a decisão relevante 
para a oferta de serviços pelos médicos. Neste caso, o modelo de monopsônio de ‘tudo ou nada’ é mais apropriado 
para analisar o poder de compra da seguradora de saúde. A curva de oferta indica a quantidade máxima do serviço 
que será ofertada dada à alternativa de não vender nada. Neste caso, a curva de oferta relevante é a curva de custo 
médio e a decisão do produtor será operar se conseguir cobrir seus custos médios. Conseqüentemente, os efeitos 
a curto prazo de monopsônio são puramente distribucionais: a seguradora capta todo o excedente do produtor 
(provedor) e tem-se o poder de monopsônio sem haver queda do produto (DUCLOS & SALLES, 2005).

Nesse modelo, os custos são impostos aos provedores pelo poder de monopsônio (switching costs). Então, o 
custo incorrido pelos provedores de serviços médicos (custo para trocar de compradores, ou seja, de seguradora 
de saúde) é parte importante da análise do monopsônio. Um custo alto de troca torna mais difícil para o provedor 
redirecionar seus negócios para outra seguradora, quando se depara com oferta de reembolso mais baixo por parte 
da seguradora monopsonista. Conseqüentemente, quanto mais altos os custos de troca, por parte dos vendedores, 
mais provável que a seguradora monopsonista exerça seu poder de mercado. Para Duclos & Salles (2005), o custo 
de troca, por parte dos médicos, pode ser bastante elevado, por dois motivos: i) tempo do médico é perecível, 
diferente de uma commodity física. Se ele perde um paciente e não pode oferecer seus serviços naquele dia, este 
tempo é irrecuperável; ii) pode ser difícil para um médico refazer sua clientela de uma forma rápida.

As operadoras de planos de saúde são, ao mesmo tempo, vendedoras de serviços de saúde e compradoras 
de serviços médicos e hospitalares. Fusões ou aquisições que envolvam operadoras podem provocar poder de 
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monopólio e de monopsônio. O poder de mercado na compra de insumos (serviços médicos e hospitalares) 
pode ser usado para mitigar o poder dos fornecedores (countervailing power). Utilizando-se o arcabouço teórico 
desenvolvido por Pinheiro & Pioner (2005) e Farrell & Shapiro (1990) é possível avaliar o impacto de fusões no 
que diz respeito ao bem-estar dos consumidores.

Suponha uma empresa que demande insumos de outras que o fornecem em um mercado competitivo. Os 
lucros das firmas upstream ( Uπ ) e dowstream ( Dπ ) são dados por:

)()( xcxxpU −=π              (1)

xxpxQxQPD )()()]([ −=π         (2)

onde, x  é a quantidade de insumo transacionada, )(xp é o preço do insumo, )(xc  é o custo de se produzir 
o insumo, )(xQ é a quantidade do bem final em função da quantidade transacionada de insumo, ][QP  é a curva 
de demanda inversa do bem final.

Considerando que o produtor de insumos atua de foram competitivas, seu preço é igual ao seu custo 
marginal:

)()( ' xcxp =           (3)

Se a firma downstream também atua em concorrência perfeita na compra do insumo e na venda do bem 
final, temos que:

)()()]([ '' xcxQxQP =          (4)

Então, considerando um mercado em concorrência perfeita a quantidade transacionada é dada por ccx  e 
o preço por ccp ., conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Poder de Monopsônio contra Vendedores sem Poder de Mercado

Fonte: Pinheiro & Pioner (2005, p. 02).

Suponha agora que a empresa dowstream atue como monopsonista na compra do insumo, mas enfrenta 
concorrência no mercado de bens finais. Agora sua função lucro torna-se:

xxcxQPD )()( ′−=π
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Então, o novo equilíbrio 7se dá num ponto onde:
)()()()]([ xcxxcxQxQP ′+′′=′        (5)

A curva )(xc′ é a despesa média que o monopsonista incorre com a compra do insumo. Se ele exerce 
poder de compra contra um fornecedor competitivo, o custo que o monopsonista incorre com a compra de 
uma unidade adicional de insumo (despesa marginal) é denotado por xMFC =  )()( xcxxc ′+′′ . Como a despesa 
média é crescente, a curva de despesa marginal também tem inclinação positiva e é tal que )()( xcxMFCx ′≥ para 
qualquer quantidade de insumo, conforme ilustrado na Figura 1. Nesse caso, a escolha ótima do monopsonista 
será feita de modo a igualar a despesa marginal ( xMFC ) ao valor do insumo QD . Agora o monopsonista compra 

mcx  unidades de insumo ao preço mcp . Comparando com o mercado competitivo, são vendidas menos unidades 
do insumo a um preço inferior ( ccmc xx <  e ccmc pp < ). A perda de bem-estar associada ao exercício do poder de 
monopsônio é denotada pelo triângulo cinza escuro na Figura 1.

Suponha agora que o monopsonista também é monopolista no mercado de bens finais, ou seja, um 
‘monoemporista’. Sua função lucro torna-se xxcxQxQPD )()()]([ ′−=π . Sendo assim, em equilíbrio temos:

)()()()]([)()()]([ xcxxcxQxQPxQxQxQP ′+′′=′+′′      (6)

O primeiro membro da equação acima dá a demanda pelo bem x ( xD ). São vendidas mmx  unidades do 
insumo ao preço mmp  de forma a igualar a despesa marginal ( xMFC ) à receita marginal ( xD ). Note que ccmm xx <  
e que ccmm pp < . A perda bruta de bem-estar, associada ao exercício do poder de monopólio, no mercado de bens 
finais, é dada pelo trapézio em cinza claro na Figura 1.

Nota-se que em ambos os casos, há perdas de bem-estar. O poder de monopsônio resulta em perdas de 
bem-estar exercido contra os fornecedores competitivos. Essas perdas são maiores, se o poder de monopsônio é 
combinado com o poder de mercado na venda do bem final.

O tamanho do poder de monopsônio e do poder de mercado depende da elasticidade da demanda pelo 
bem final e da elasticidade da oferta do insumo. Quanto mais inelástica maior é o poder de mercado. Por exemplo, 
se supormos que a oferta pelo insumo é infinitamente elástica, ou seja, se 0)( =′′ xc , o monopsonista não pode 
exercer poder de mercado sobre os fornecedores de insumos. Da equação (6) temos que:

]11)[(]11)[()]([
xQ

xcxQxQP
εε

+′=+′ ,      (7)

onde Qε  é a elasticidade da demanda por Q  e xε  é a elasticidade da oferta de x . Então, pela CPO, temos:
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A percepção de que o bem-estar é reduzido, quando um monopolista exerce seu poder de compra contra 
firmas que não têm poder de mercado, pode ser facilmente estendida para o caso em que vários compradores 
percebem que possuem poder de mercado para alterar (ou fixar, como é mais usual no caso da saúde) o preço 
dos insumos que compram. Suponha m firmas comprando o insumo x  e M firmas vendendo o bem Q  para 
os consumidores finais8. A função de lucro da i-ésima afirma é iiiiD xxcxQxQP )()()]([ ′−=π , onde x  e Q  
representam respectivamente as quantidades de insumo e produto transacionadas por todas as firmas. Então, em 
equilíbrio, tem-se que:

)()()}()]([)]([){(' xcxxcxQxQPxQPxQ iiiii ′+′′=′+ .     (10)
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Rearranjando a equação 10 temos que:

]1)[(]1)[()]([ '

x

i

Q

i
ii

s
xc

S
xQxQP

εε
+′=+        (11)

A equação (11) quando 1== mM  se resume ao caso denotado na equação (7), pois nesse caso 1== ii sS
. Então, a firma downstream age como monopolista no mercado de bem final e monopsonista na compra de 
insumo. O poder de monopsônio é maior para firmas que detém parcelas maiores do total de compras do insumo 
e das vendas do bem final. Se as firmas forem simétricas 9mostra-se que m e M aumentam indefinidamente, 
convergindo-se para o caso em que há competição na compra do insumo e na venda do bem final, dado pela 
equação (4). Um corolário desta afirmação é que os efeitos anticompetitivos são maiores se as compras do insumo 
ou as vendas do bem final são mais concentradas, ou seja, m  ou M  são menores.

O poder de compra será maior se as curvas de oferta do insumo e demanda do bem final forem inelásticas 
10. É também de se esperar que o exercício do poder de compra será maior em mercados nos quais as barreiras à 
entrada para novos compradores de insumos ou vendedores do bem final forem mais altas (BLAIR & HARRISON, 
1992).

Considerando o modelo de Farrell e Shapiro (1990) e os desenvolvimentos realizados por Pinheiro & 
Pioner (2005), entende-se que: i) se uma fusão não gera sinergias, então o preço do bem final aumenta. Percebe-
se que a mera re-alocação da produção entre diversas plantas não é o suficiente para garantir a redução do preço 
cobrado do consumidor final; ii) há possibilidade de uma fusão reduzir o preço do bem final, se alguma forma de 
capital puder ser re-combinada entre as firmas e se há economias de escala; iii) quando a fusão diminui o preço 
do insumo, os consumidores somente serão beneficiados, se o mercado downstream se mantiver competitivo. Ou 
seja, se a participação de mercado das firmas fusionadas na venda do produto aumenta (ou se a demanda se torna 
mais inelástica).

Em síntese, pode-se dizer que: (a) dificilmente uma fusão aumenta simultaneamente o bem-estar de 
consumidores e fornecedores; (b) o bem-estar de ambos só é aumentado simultaneamente na presença de 
economias de escala, aprendizado ou algum tipo de sinergia; (c) na ausência de sinergias, economias de escala ou 
aprendizado, o aumento do bem-estar dos consumidores somente se dá à custa dos fornecedores e vice-versa. 

A CONCENTRAÇÃO NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL 

A verticalização no mercado de saúde pode ser percebida pela criação de grandes organizações médicas, 
pala agregação de hospitais, clínicas e laboratórios às operadoras. Embora existam 1.218 operadoras, mais de 40% 
do faturamento do mercado se concentra em apenas dez empresas. A assunção da carteira de beneficiários da 
Avimed pela Itálica e, mais recentemente, da Medial pela Amil são exemplos concretos do que está acontecendo 

hoje com o mercado de saúde suplementar. 

Essa mesma idéia a respeito da concentração é compartilhada pelo Boletim Fundap-Cebrap no 2, de 
fevereiro de 2009. O Boletim aponta que 16,2% das operadoras de planos de saúde no Brasil detêm 80,6% dos 
beneficiários. Destaca também a tendência de redução das operadoras em atividade a partir de 2000, associando 
essa diminuição aos efeitos do processo de regulação do setor. Em termos regionais, evidencia-se uma forte 
concentração de beneficiários dos planos de assistência médica na região Sudeste, principalmente em São Paulo, 
que concentra mais de 40% dos planos de saúde no país.
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Outro aspecto destacado no Boletim é o grande número de pequenas operadoras que contam com 
menos de 10.000 usuários, isto é, 70,4% do universo. É nessa fatia do mercado que é possível constatar dezenas 
de operadoras em situação patrimonial deficitária declarada, com nítido agravamento da situação econômico-
financeira desde a implantação da regulamentação do setor de planos de saúde (lei 9.656/98) e a posterior criação 
da Agência Nacional de Saúde (lei 9.961/00). Esses aspectos podem ter incidido no forte decréscimo do registro 
de operadoras em atividade a partir de 2000. 

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar-IESS, utilizando indicadores de concentração nacionais, 
regionais e estaduais para os anos de 2003 a 2008, calculou os índices concentração de C4 e o Herfindahl-
Hirschmann (HHI). O C4 mede o percentual de beneficiários das quatro maiores operadoras11.O índice Herfindahl-
Hirschmann (HHI) considera todas as empresas e seu tamanho relativo e é obtido pela soma dos quadrados dos 
market-shares das empresas que ofertam no mercado12. 

 Analisando os dados do IESS para o período, observa-se que o índice C4 era de 15% em 2003 e 17% 
em 2008, revelando um mercado altamente competitivo a nível nacional.   O índice de HHI pouco variou, 
permanecendo em torno do valor médio de 1,22%, corroborando os resultados do índice C4, indicando um 
mercado altamente competitivo.

Quando se analisa o mercado suplementar de saúde em nível regional, os resultados, de um modo geral, 
replicam a situação nacional. A Região Norte apresenta o maior índice HHI (8%), que ainda aponta para alta 
competitividade no setor, ao passo que a Região Sudeste se mostrou a mais competitiva (2%). O índice foi 
mensurado para os anos de 2004 a 2008 e, nesse período não sofreu grandes alterações. 

Entretanto, quando se desagrega a análise pelos entes federados, os índices de concentração se apresentam 
de modo bastante diferenciados daqueles verificados em nível nacional. Estados da Região Norte apresentam 
índices C4 e HHI elevados, revelando mercados altamente concentrados. É o caso, por exemplo, do Pará e do 
Amapá. Os estados do Nordeste demonstraram variação nos índices de concentração, sendo os mais elevados no 
Ceará (C4 = 67,5% e HHI = 19,5%) e os mais baixos na Bahia e em Pernambuco (C4 = 28,3 e 28,2% e HHI = 
3,7 e 4,0%, respectivamente).

TABELA 1 - Unidades da Federação: Intervalos dos índices HHI e C4, 2008.

Fonte: ANS - 2008

Na Região Centro-Oeste os índices de concentração indicam, para 2008, moderada concentração no 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e mercado altamente competitivo nos demais estados. A região Sudeste 
concentra o maior número de operadoras e maior taxa de cobertura da população residente com planos de saúde e 
apresentou um aumento do indicador C4 e estabilidade do HHI. Contudo, mostra-se, ainda, um mercado altamente 
competitivo em todos os estados. Igualmente, a Região Sul, apresentou mercado altamente competitivo nos três 
estados, ocorrendo também uma elevação do número de operadoras e do número de beneficiários.
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De um modo geral, pode-se afirmar que os indicadores de concentração do mercado de saúde suplementar 
nos estados, seguiram a tendência de alto grau de concorrência, verificados no mercado nacional e regional. 
Isso ocorre principalmente nas regiões metropolitanas, que concentram grande parte do mercado de planos, 
conformando mercados altamente competitivos. No entanto, alguns mercados, afastados dos grandes centros 
urbanizados e industrializados, mostram-se bastante concentrados. 

Não obstante os indicadores apontarem para mercados competitivos, é evidente o movimento de diminuição 
do número de operadoras no Brasil. Essa tendência deve continuar no curto prazo, seja pelo movimento de fusões 
e aquisições que se intensificaram a partir de 2006, pela redução no número de pequenas operadoras, ou, ainda, 
pela ampliação da área de cobertura das operadoras (operadoras locais ou regionais que passam a operar em 
outras regiões ou em todo o território nacional). Em síntese, os resultados do estudo, indicam a não existência de 
concentração no mercado de saúde suplementar no Brasil. Uma análise dos mercados estaduais revela resultados 
bastante assimétricos, apontando grau de concentração relevante nesses mercados, principalmente nos mercados 
afastados dos grandes centros urbanizados e industrializados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de provisão de saúde no Brasil possui diversas formas de financiamento e de organização: 
o Sistema Único de Saúde, os Planos e Seguros Privados, os Planos de Servidores Públicos de acesso restrito e 
a Provisão de Saúde eminentemente privada, com o pagamento out-of-pocket. Nesse ensaio preocupa-se com as 
formas de organização dos planos e seguros privados, o chamado setor de Saúde Suplementar. Nos últimos vinte 
anos esse setor apresentou grande crescimento. Quando do início da regulação do setor, havia 1.969 operadoras 
de saúde médico-hospitalares no Brasil. Em dezembro de 2009, esse número havia se reduzido para 1.218. Nesse 
mesmo período, o número de usuários se elevou de 30,7 milhões para 42,9 milhões.

Embora haja certo consenso de que os preços praticados pelos planos e seguros saúde tenham crescido 
acima da taxa média de inflação do período, não é consenso que o processo de concentração seja o responsável 
por esse efeito, pois a estrutura de provisão de serviços em saúde apresenta uma função de produção de custos 
crescentes e de acréscimo de variedades relevantes ao longo do tempo, o que torna difícil comparar a oferta de 
saúde de cinco anos atrás, com a observada atualmente. O comportamento do modelo de saúde suplementar no 
Brasil ratifica os dados de Pinheiro & Pioner (2005) e Farrel & Shapirro (1990), pois, de modo geral, pode-se dizer 
que, na ausência de sinergias, o aumento do bem-estar dos consumidores só é possível à custa dos fornecedores 
e vice-versa.

Os testes destinados a mensurar os índices de concentração (C4 e HHI) apontam para a não existência de 
concentração no mercado brasileiro. Pelo contrário, eles indicam um mercado altamente competitivo. Entretanto, 
quando particularizamos a análise para o nível estadual, os resultados não são simétricos. Utilizando-se o HHI, 
verifica-se que há mercados moderadamente concentrados em onze estados e mercados altamente concentrados 
nos estados do Ceará, Acre, Pará, Amapá.  

NOTAS
1 Solvência é a capacidade da operadora em honrar seus compromissos com seus credores.

2 O Plano de Contas é o principal instrumento de controle operacional dos agentes regulados. Ele propicia a 
análise mais completa e acurada da situação econômico-financeira da operadora, permite o exame da dinâmica de 
desempenho de uma mesma operadora ao longo de sua existência, viabiliza comparativos entre desempenhos de 
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operadoras de porte igual ou diferente e, ainda, facilita as ações de fiscalização sobre os agentes regulados, sejam 
in loco ou na sede do órgão regulador.

3O regulador é dito bem-intencionado quando opera sobre o mercado com o intuito de maximizar o bem-estar 
da sociedade.

4 Dados da ANS informam que 79% das operadoras são de pequeno porte. 

5 Índice de liquidez inferior a 1 indica que os direitos de curto prazo não são suficientes para saldar as obrigações 
de igual prazo.

6Sinistralidade, de acordo com o dicionário simplificado de seguros da Certa Seguros (Disponível em: <www.
certaseguros.com.br/dicionario/>), é o número de vezes que os sinistros ocorrem e seus valores. Esta mede, 
em última análise, a expectativa de perda, que é imprescindível para estabelecer o prêmio básico, ou o custo puro 
de proteção. Sinistro é a ocorrência do acontecimento previsto no contrato de seguro e que legalmente obriga a 
seguradora a indenizar.

7 Considerando que 0)( >′ xc  e 0)( ≥′′ xc
8Aqui cabe lembrar que m pode ser diferente de M , pois os mercados relevantes para compra de insumos e para 
venda do bem final não coincidem (mercado de serviços médicos). Um mesmo insumo pode ser usado por setores 
diferentes (operadoras de planos de saúde, SUS e pagamento do próprio bolso) então Mm > . Também firmas 
que fabricam o mesmo produto podem usar insumos diferentes ( Mm < ).

9 Se há simetria então podemos reescrever (11) de modo que ]11)[(]11)[()]([ '

xQ
ii m

xc
M

xQxQP
εε

+′=+ . Fazendo M  e 
m  crescerem indefinidamente chega-se a equação (4): )()()]([ '' xcxQxQP = .

10Uma grande parte dos estudos sobre elasticidade da demanda por saúde apontam para uma demanda inelástica.

11 O mercado é considerado concentrado quanto o C4 for maior que 75%. 

12 HHI ≤ 10%: mercado altamente competitivo; 10% < HHI ≤ 18%: mercado moderadamente concentrado; 18% 
< HHI < 100%: mercado altamente concentrado; HHI = 100%: Monopólio.
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RESUMO
O estudo tem como objetivo apresentar através de um grupo focal os elementos do desen-
volvimento na região da Agrovila das Palmeiras localizado no município de Santo Antônio 
do Leverger – MT, verificando até que ponto o crescimento de capital, conhecimento e as 
relações institucionais influenciam na busca pelo desenvolvimento no território pesquisado. 
A coleta de dados para a investigação deu-se por meio de pesquisa exploratória descritiva, 
através de entrevista de campo com a participação de um grupo focal dos líderes da região e 
a análise estruturou-se via análise de conteúdo. A relevância da pesquisa consiste em subsid-
iar quanto à elaboração de políticas públicas de forma que atendam a real demanda da pop-
ulação da Baixada Cuiabana. O cenário de desenvolvimento apresenta baixo crescimento 
econômico, instituições frágeis, baixo nível de inovação para a produção agrícola e uso tradi-
cional dos recursos naturais. Nos atores locais participantes do grupo focal identificou-se 
a preocupação e a disposição em desenvolver a região, no entanto, a baixa governabilidade 
dificulta a implantação e continuidade de políticas públicas desenvolvimentistas. 

Palavras-Chave: Governo. Instituições. Produtor rural. Políticas públicas. Grupo focal.

RESUMEN
The study aims to present, through a focus group, the elements of  development in the re-
gion of  Agrovila das Palmeiras located in the municipality of  Santo Antonio do Leverger 
- MT, verifying to what extent the growth of  capital, knowledge and institutional relations 
influence the search for development in the surveyed territory. The data collection for the 
investigation occurred through descriptive exploratory research, through a field interview 
with the participation of  a focal group of  the leaders of  the region and the analysis was 
structured through content analysis. The relevance of  the research is to subsidize in the 
elaboration of  public policies in order to meet the real demand of  the population of  Baixada 
Cuiabana. The identified development scenario shows low economic growth, fragile insti-
tutions, low level of  innovation for agricultural production and traditional use of  natural 
resources. Local stakeholders participating in the focus group identified their concern and 
willingness to develop the region, however, poor governance makes it difficult to establish 
and maintain developmental public policies.

Keywords: Government. Institutions. Rural producer. Publicpolicy. Focus group.
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INTRODUÇÃO

Até a década de 1970, o estado de Mato Grosso podia ser caracterizado como predominantemente rural 
devido a concentração de pessoas nas áreas rurais que atuavam com as seguintes atividades produtivas: a 

agricultura de subsistência nas pequenas propriedades, a atividade extrativista vegetal (poaia, castanha, canela, 
drogas do sertão, madeira, etc.), mineral (ouro e diamante), bem como a pecuária extensiva. 

Nesse período o setor produtivo da região ainda era artesanal, sem as demandas de uma economia capitalista 
global. Não havia um mercado consumidor estruturado e a economia de escala não fazia parte da realidade da 
produção rural do Estado. 

Esse cenário se transformou a partir dos estímulos externos desenvolvidos da década de 1970, através 
de políticas públicas desenvolvimentistas que introduziram as commodities para exportação e o projeto de 
Estado agroexportador. As rápidas transformações imprimiram trajetórias ainda carentes de estudos sobre as 
externalidades oriundas das políticas desenvolvimentistas aplicadas em Mato Grosso. Nesse sentido, o presente 
artigo configura-se como uma pesquisa exploratório-descritiva que visa compreender como as instituições, a 
geração de conhecimento e as políticas públicas influenciam a vida dos pequenos produtores rurais da Agrovila 
das Palmeiras. Acredita-se que os pequenos produtores ficaram na periferia de um sistema voltado ao agribussiness, 
exportação em escala. Atualmente, estes atores sociais lutam pela busca de melhorias na qualidade de vida e nos 
processos de prosperidade para sua região.

A Agrovila das Palmeiras localiza-se no município de Santo Antônio de Leverger, criado em 1929, pela lei 
estadual nº 1023, com área de 12.141,541 km2 e um bioma simultâneo entre Cerrado e Pantanal, com uma economia 
baseada na agropecuária, o qual contava em 2014 com uma população de 18.463 habitantes (IBGE, 2016). 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato 
Grosso - SEAF-MT o município possui 8 assentamentos registrados no Instituto de Terras de Mato Grosso - 
INTERMAT sendo 766 lotes assentados, seguindo o mesmo documento, dados do IBGE no censo da agricultura 
familiar de 2006 o município possui 1530 estabelecimentos rurais familiares totalizando 49.698,75 Hectares. 
(SEAF-MT, 2017)

O município conta com suas relações e instituições já formadas para estabelecer o crescimento da região 
e promover o bem-estar social para os moradores formando redes de comunicação com os atores. O presente 
estudo é de suma importância para a região e neste caso, em especial, para dar subsídios a elaboração de políticas 
públicas que atendam ao real anseio da população da Baixada Cuiabana. Verifica-se a existência de novas e 
importantes teorias em relação aos aspectos do desenvolvimento dos territórios, visto a relevância desses locais 
para a população mato-grossense ao longo dos anos.

O artigo tem como objetivo geral de apresentar através de um focus group os elementos do desenvolvimento 
na região da Agrovila das Palmeiras, através da seguinte problemática: “até que ponto o crescimento de capital, 
conhecimento e as relações institucionais influenciam na busca pelo desenvolvimento no território pesquisado? ”.

Primeiramente procurou-se levantar as políticas públicas efetivas e as influências das instituições na região 
da Agrovila das Palmeiras, resultando em um breve diagnóstico sobre as formas de crescimento e inovação que 
repercutem diretamente na geração de capital da comunidade.

Acredita-se que fatores como o capital social, as instituições, a disponibilidade de aumento de capital e 
inovações pode trazer um maior bem-estar social para os atores locais. O capital social viabiliza a construção 
de cooperação em rede. O fortalecimento das instituições, conforme trabalhado por North (1994), revela a 
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importância da teoria institucional nas regiões como ator de incentivo a competitividade local, cujas forças geram 
externalidades e estimulam o desenvolvimento local.

Dessa maneira, poderá se obter diretrizes para outros territórios trazendo o desenvolvimento como fator 
chave para a melhoria da qualidade de vida e rendimentos crescentes para outras regiões, assim com a relevância 
teórica e prática, permitirá a compreensão no sentido de gerar subsídios a tomadores de decisões e a própria 
população se organizar em prol de melhorias para a região.

REFERENCIAL TEÓRICO

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Para Buarque (2008) o desenvolvimento local dos territórios é um processo endógeno de mudança para o 
dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população, visando à exploração das potencialidades 
locais, aumento das oportunidades sociais, viabilidade e competitividade da economia local. Para isso, os atores 
devem se preocupar com o uso sustentável dos recursos naturais que são à base da potencialidade econômica.

 [...] O crescimento e desenvolvimento não são sinônimos. Enquanto persistirem enormes dis-
paridades sociais, o crescimento permanecerá, com certeza, uma condição necessária, embora de 
modo algum suficiente, do desenvolvimento cujos aspectos distributivos e qualitativos não po-
dem ser negligenciados. É um erro dizer que os exorbitantes custos sociais e ecológicos de certas 
normas de crescimento econômico constituem os danos inelutáveis do progresso. (SACHS, 2007 
p. 251)

Segundo Boisier (2004) o desenvolvimento é uma emergência sistêmica sendo articulados com uso de 
capital sinérgico, os processos de crescimentos são altamente exógenos, porém, há certos fatores de endogeniedade. 
O sistema endógeno é uma crescente capacidade dos territórios de desenvolverem estilos próprios e políticas 
adequadas para o seu desenvolvimento, promovendo a descentralização, uso dos excedentes econômicos para 
serem reinvestidos em in situ, o território deve gerar novos avanços tecnológicos no sistema produtivo local assim 
como o uso da cultura do território trazem a competitividade local através dos seus ativos intangíveis da identidade 
territorial.

O desenvolvimento no território rural abrange os aspectos econômicos e sociais voltados a pluriatividade das 
atividades, atingindo o seu território (territorial, local ou regional) também de forma multisetorial e multifuncional, 
na produção das diversas atividades do meio rural abrangendo, além da agricultura, o artesanato, beneficiamento 
dos produtos naturais, turismo rural e conservação ambiental; a função populacional que nos dias atuais o campo 
está oferecendo empregos para o desenvolvimento da área, evitando-se o êxodo rural; a função ambiental para a 
proteção do meio ambiente, desta forma procurando o alicerce do desenvolvimento sustentável para as regiões 
(KAGEYAMA, 2006).

As regiões ou territórios estão voltados para o estabelecimento do desenvolvimento endógeno, que é 
capaz de interpretar os processos de acumulação de capital que geram rendimentos crescentes. Estes dependem de 
decisões de investimento e localização dos atores para cada tipo de atração do território, com a adição de inovações 
permite melhorar a produtividade e competividade das regiões, voltada para a ação com a participação plena dos 
atores do território através da política de desenvolvimento local, entregando respostas aos desafios, aumento da 
concorrência e elaboração de redes gerando economia de escala. (VAZQUEZ BARQUERO, 2002).

Ao trabalhar com os argumentos de Putnam (2006, p. 177) identifica-se a relevância do capital social 
para promover o estabelecimento de uma dinâmica própria para cada território. O capital social se revela como 
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“características da organização social, como confiança, normas e sistemas que contribuem para aumentar a 
eficiência da sociedade facilitando as ações coordenadas” facilitando a cooperação entre os atores sociais, sendo 
este considerado um bem público e recíproco dado que as participações cívicas são uma clara forma de capital 
social.

Conforme documento publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Brasil (2003) 
um dos grandes desafios sociais é livrar da pobreza e realizar a inclusão da sociedade, de modo que os atores 
programem as políticas públicas e estimulem o desenvolvimento endógeno, através das suas próprias necessidades 
com intuito de promover a autogestão dos territórios. Ainda segundo o documento anterior, os atores de cada 
território possuem interesses e características próprias, fazendo isso um território único, devendo ser apreciado as 
demandas dos atores presentes. (BRASIL, 2003).

Como discutido, o desenvolvimento está ligado ao bem-estar social do território, havendo a distribuição 
das riquezas aos atores sociais. Por sua vez, o crescimento é apenas o ganho econômico para o aumento do capital 
para a sociedade, não havendo necessariamente a distribuição de riqueza na região.

DIFERENÇA ENTRE O CRESCIMENTO ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTO

Nas definições de Hunt (2005) o capitalismo tem suas características compostas por quatro conjuntos 
comportamentais: I) a produção de mercadorias sendo orientada ao mercado, II) direito à propriedade privada 
pelos meios de produção livre de interesse em valor de uso, com o objetivo central de valor de troca, III) venda 
da força de trabalho e IV) comportamento individualista aquisitivo e maximizador dentro do sistema econômico.

O capitalismo necessita de três grupos de capital para se desenvolver, sendo: o capital físico, o capital 
humano e o capital natural (BARBIER, 2005). No grupo capital físico (Kp) estão os equipamentos, fábricas e 
outros que são usados na produção, no grupo capital humano (Kh) estão a habilidade do ser humano para resolver 
processos avançados para levar a criação de novos processos levando a inovação e no grupo capital natural (Kn) 
constam os materiais e energia no processo de produção.  Estes grupos lideram para a obtenção do bem-estar 
humano e o suporte a produção de bens de consumo e serviços no processo econômico.

Adam Smith salientava em sua teoria do valor que os progressos da atividade humana na criação de 
novos processos de trabalho, geram a criação de novos produtos que culminava em aumento da produtividade 
e produção de novos instrumentos, desse modo o trabalho humano (Kh) foi o primeiro processo que gerou 
riqueza no mundo. A definição de bem-estar econômico de Smith afirmava que esse poderia ser aumentado se a 
“composição do produto a ser consumido correspondesse mais às necessidades e aos desejos dos que comprassem 
e usassem o produto” (HUNT, 2005, p. 53). Com o crescimento dos salários e ampliação do mercado interno, 
externo e abertura da economia, gerou aumento na divisão do trabalho aumentando o poder de compra, gerando 
os rendimentos crescentes na economia. (SOUZA, 2005).

O processo de desenvolvimento resulta em mudanças de reorganização dos fatores de produção, para 
o crescimento do desenvolvimento são necessárias novas técnicas para o aumento de capital e aumento da 
produtividade (FURTADO, 1951). Para os neoclássicos, o desenvolvimento depende da introdução de técnicas 
produtivas para a redução do custo marginal acarretando em aumento dos lucros que tem por consequência o 
aumento da demanda de investimento, para isso o ato de poupar é uma peça chave para o desenvolvimento, isto 
é, quanto maior a taxa de juros, maior será o ritmo de investimentos, observando que nesta teoria o objetivo é ter 
o mínimo de risco possível (MEIER; BALDWIN, 1968).
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Schumpeter (1997) discordava dos efeitos do desenvolvimento sob o enfoque dos neoclássicos, que 
se referiam a um processo gradual e harmonioso. O desenvolvimento é desarmonioso e os horizontes de 
investimentos são novos, alternando o progresso de forma cíclica. O empresário tem papel central no processo 
para abertura de inovações em todos os tipos de capital físico, humano e natural sendo uma condição necessária 
ao desenvolvimento, é o ator responsável a seguir com as inovações em áreas as quais se pode trazer rentabilidade, 
que envolve maiores riscos e poder de exploração. A poupança, no processo Schumpeteriano, é feita por meio 
de crédito bancário no qual o investimento pode aumentar rapidamente, pagam o crédito com parte dos lucros 
provenientes do investimento (MEIER; BALDWIN, 1968). 

Pérez (2010) afirma que o investimento privado é indispensável para a inovação tecnológica e aumento de 
produtividade. Smith afirma que quanto maior o nível de renda da população, os excedentes poderão virar depósitos 
no sistema financeiro, aumentando a expansão do crédito e consequentemente o investimento (SOUZA, 2005). 
Já Vasquez Barquero (2002) para atingir o desenvolvimento econômico é necessário trabalhar com os fatores 
determinantes do desenvolvimento endógeno, com a geração de economias de aglomeração, de diversidade e o 
fortalecimento institucional. 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Sachs (2004) argumenta que o conceito de desenvolvimento sustentável se adentra nas dimensões sociais, 
ambientais, territoriais, econômicas e políticas, sendo que a transição para o desenvolvimento sustentável inicia-
se com gerenciamento de crises e o uso dos recursos internos para o crescimento, evitando-se assim os recursos 
externos. Ao alcançar o crescimento econômico com impactos positivos no social e ambiental há uma vitória 
endógena no território, denominado “Desenvolvimento Sustentável” (Quadro 1) (SACHS, 2002).

Quadro 1: Padrões de crescimento

 Impactos
 Econômicos Sociais Ecológicos
1. Crescimento desordenado + - -
2. Crescimento social benigno + + -
3. Crescimento ambientalmente sustentável + - +
4. Desenvolvimento + + +

Fonte: Sachs (2002 p. 36).

Para o desenvolvimento existem elementos que contribuem de forma crucial para este objetivo. As 
instituições são peças chave para a articulação da população de forma a organizarem-se como um capital social 
forte, gerando demandas de políticas públicas, compartilhamento de conhecimentos e tecnologias de forma a 
gerar inovações.

ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO

AS INSTITUIÇÕES

North (1994) argumenta que as instituições são incentivos da estrutura da sociedade que determinam a 
performance da economia através de um conjunto de regras formais e informais, buscando a redução dos custos de 
transação. Conceição (2002) argumenta que pela Nova Economia Institucional (NEI) as instituições são controladas 
pela sociedade, determinando em seu ambiente organizacional a alocação de recursos, assim estes atores obtém o 
controle da economia e ditam as regras do mercado para gerenciar conflitos e aumentar a eficiência nos territórios.
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O institucionalismo econômico reduz os riscos e as incertezas econômicas o que permite criar um 
ambiente no qual se estimule o crescimento, com normas institucionais determinando obrigações e restrições de 
modo formal ou informal. O Estado é o principal gerador de instituições, tendo um papel chave em estimular ou 
desestimular investimentos, trabalho e poupança (PÉREZ, 2010; AYALA ESPINO, 1999).

Putnam (2006) argumenta que há muitas teorias sobre o novo institucionalismo econômico, porém dois 
fatores chaves estão em comum: as instituições moldam a política e são moldadas pela história, pois os ritmos 
de mudança são lentos podendo muitas vezes até demorar gerações para a percepção clara de mudança do 
comportamento, havendo uma direta influência das forças sociais de acordo com sua identidade. O desempenho 
das instituições depende do contexto social é a chave para o processo de modernização, para isso a eficácia das 
instituições está diretamente ligada à capacidade de conduzir seus negócios internos tendo uma estabilidade nas 
tomadas de decisões, sistemas e informações administrativas com mecanismos de resolução de conflitos de baixa 
onerosidade e respectivas sanções. 

O civismo é um fator chave com o desempenho institucional e o desenvolvimento regional. Em regiões 
que compartilham o ideal de igualdade política entre os cidadãos, as associações civis geram externalidades de 
cooperação, solidariedade e espírito público, no qual demonstra maior confiança social com vínculos horizontais 
de colaboração e solidariedade. Confirma-se então, que o civismo é um determinante da satisfação com a vida nas 
regiões, sendo que em cada região há seus critérios e níveis de satisfação pelo fato de certas regiões serem mais 
governadas que outras, independente de seus recursos jurídico-financeiros determinando sua eficácia institucional 
(PUTNAM, 2006).

A CONTRIBUIÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Segundo Schumpeter (1997) as inovações na economia provêm de novas necessidades que emergem dos 
consumidores. São estimulados a obter novos bens ou serviços que surgem de várias formas, como: a introdução 
de novos bens ou métodos de produção, novas fontes de matéria prima ou até mesmo a criação de uma nova firma 
com na posição de monopólio no mercado. Com isso, os empresários realizam uma de suas funções: a de realizar 
inovações, quando bem-sucedidas, passam a obter o lucro nas empresas que terá como consequência o aumento 
de capital podendo financiar a inovação e o crescimento de sua empresa.

O poder de adquirir conhecimento depende principalmente da tolerância de desenvolvimento da sociedade 
e esta busca reflete-se em melhores salários, aprendizados e experiências para as organizações obtendo um melhor 
resultado no capital físico ou humano tendo como consequência o crescimento da economia, porém, estes fatores 
são dependentes das restrições institucionais (NORTH, 1990).

Tigre (2006, p. 74) aponta que a adesão de novas tecnologias é condição necessária para o aumento da 
produtividade nas empresas. Segundo o autor, as inovações são aplicações práticas de invenções divididas em: 
inovações de processo que podem auxiliar na qualidade ou na redução de custos dos produtos se as inovações 
incrementais que são “melhorias feitas no design ou na qualidade dos produtos, aperfeiçoamentos em layout e 
processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas”. Já a inovação 
radical é quando é a introdução de algo inteiramente novo aonde há a ruptura da tecnologia passada geralmente 
criadas através de P&D. Para a adesão de inovações é necessário à difusão a fim de aperfeiçoar e adaptar o 
produto ou processo, com isso a difusão tecnológica depende de fatores institucionais, como: os incentivos 
fiscais, segurança nos investimentos, acordos internacionais, proteção da propriedade intelectual, capital humano 
qualificado e instituições de apoio à tecnologia, onde estes fatores estão influenciados a sociedade do país e o 
regime jurídico que o abrange. 
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O conhecimento se adequa as diferentes realidades dos territórios aonde os atores que transmitem 
os conhecimentos são peças chave ao desenvolvimento do território para um sistema colaborativo em rede, 
aumentando o elo de organizações voltadas à educação e cultura, promovendo a produtividade do conhecimento 
gerando inovações e investimentos ao território, sendo necessário financiar estas políticas sociais inclusivas para o 
desenvolvimento (DOWBOR, 2015).

Tigre (2006, p. 137) afirma que “a difusão do conhecimento tácito é facilitada pela proximidade espacial, 
devido às oportunidades de aprendizado por interação entre agentes econômicos e instituições de ensino e pesquisa, 
principalmente em regiões que reúnem massa crítica tecnológica”. O mesmo autor afirma que é necessário um 
trabalho de codificação e transmissão do conhecimento, sendo um capital humano rico em informações. (TIGRE, 
2006).

A Tecnologia Social (TS) é voltada para a produção do conhecimento, resultados econômicos e sociais 
coletivos. Portanto, a TS não se baseia necessariamente em inovações inéditas, mas se baseia nas condições do 
território com resultado coletivo, podendo acarretar diferentes resultados em cada aplicação. O desenvolvimento 
da tecnologia depende de seu sistema social, visando desenvolvimento alternativo, econômico, ambiental e 
socialmente sustentável para a produção de bens e serviços e na melhoria da qualidade de vida (FONSECA, 2010).

POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Welfare State é um agente vital na regulação da economia, Santos (2012 p. 47) afirma que “o Estado de 
bem-estar social é aquele que assume a proteção social de todos os cidadãos, patrocinando e regulando os sistemas 
nacionais de saúde, educação, habitação, previdência e assistência social” sendo necessário o uso das políticas 
públicas para o atendimento dos interesses da sociedade.

Segundo Souza (2006 p. 26), as políticas públicas são decisões e ações que o governo realiza na busca 
de solução de problemas, causando repercussões na economia e sociedade e suas inter-relações, que acabam 
desdobrando-se “em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando 
postas em ação, são implementadas, ficando submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação”.

 O neo-institucionalismo argumenta que as instituições têm um papel de formulação e execução das 
políticas públicas advindas pelas regras formais e informais, assim os atores detêm o empoderamento no processo 
de tomada de decisões (SOUZA, 2006). Por isso Monteiro (2006) afirma que o estudo de políticas públicas é 
interdisciplinar, passando por várias áreas do conhecimento e sua execução é interorganizacional.

Conforme Trevisan e Van Bellen (2008) as análises sobre as políticas públicas no Brasil são recentes, 
iniciaram na década da transição democrática de 1980 para o arranjo institucional. Ressaltam que as pesquisas 
sobre o tema são poucas, porém os estudos estão sendo aplicados com a participação da academia sobre o referido 
tema.

Souza (2006, p. 22) afirma que o modelo de formulação e análise das arenas sociais sugere que os policy-
makers oferecem maior atenção para formulação de políticas públicas através das: “(a) divulgação de indicadores 
que desnudam a dimensão do problema; (b) eventos tais como desastres ou repetição continuada do mesmo 
problema; e (c) feedback, ou informações que mostram as falhas da política atual ou seus resultados medíocres”; 
os empreendedores políticos estão ligados em redes sociais para o estabelecimento de estratégias para atender as 
demandas dos atores.

 Estudos de Carlos Matus evidenciam que os fracos resultados dos governos refletem a baixa capacidade 
de governar, instaurando atrasados sistemas de governabilidade, falta de planejamento, execução e controle das 
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políticas públicas através de sistemas burocráticos e sua baixa dinamização para a implementação de inovações, 
sendo que a principal causa relaciona-se com a falta de estudos com ampla discussão teórica (CURITIBA, 2008).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é exploratória descritiva. Gil (2002, p. 41) aponta que este tipo de pesquisa “tem como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”, permitindo uma flexibilização sobre o objeto 
estudado. Foi operacionalizada através de um estudo de campo, cuja técnica adotada é o grupo focal. 

O lócus da pesquisa é situado no município de Santo Antônio do Leverger – MT, localizado no Território 
Baixada Cuiabana (Figura 2), assentamento Agrovila das Palmeiras, coordenada geográfica 15° 57’ 57” S 55° 32’ 
18” W, trata-se de um dos territórios inseridos na política de desenvolvimento territorial do Governo Federal.

Figura 2 – Território Baixada Cuiabana – por município.

Fonte: Sistema de Informações Territoriais (2016)

A pesquisa realizou-se em três etapas. A primeira abordou uma revisão da literatura pertinente ao 
problema de investigação e escolheu-se o aporte teórico de fundamentação do estudo. Na segunda etapa optou-
se pelo método grupo focal para a coleta de dados. E, por fim, a análise dos dados obtidos, confrontando os 
resultados com as teorias que deram suporte à pesquisa. Ressaltando que, resultados de pesquisa com grupo 
focal não permite generalizações.

Gil (1999, p. 112) afirma que a entrevista focalizada é aquela em que “o entrevistador permite ao 
entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a 
sua retomada”.

O grupo de foco (focusgroups) é uma técnica de coleta de dados que consiste na realização de entrevistas 
em grupo, conduzidas por um moderador e tendo como objetivo a discussão de um tópico específico. 
Denomina-se também como entrevista focalizada de grupo, entrevista profunda em grupos, reuniões de 
grupos, pesquisa diagnóstica e pesquisa de motivação (MATTAR, 1996 apud VERGARA, 2005).

 Para Gondim (2003) os grupos focais abordam a área da pesquisa qualitativa para a compreensão e a 
abordagem das interações sociais dos entrevistados, dado um tema sugerido pelo pesquisador. 

Nesse caso, os atores do grupo focal foram selecionados de modo a compor um grupo por categorias 
e homogêneo, formado por representantes de classe, sendo: associação dos moradores urbanos, associação 
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dos produtores rurais e cooperativa. Os líderes participantes do grupo focal são representantes locais da 
população. 

Com a finalidade de contextualizar, denominaremos estes atores sociais, como: participante A, 
participante C, participante P, participante V e participante M.

O participante A mora há 25 anos na Agrovila das Palmeiras e comprou a própria chácara. Hoje, 
devido à idade avançada não produz mais e é aposentado. Referência histórica e líder nato que auxiliou na 
construção da Associações de Moradores Urbanos, tendo participação ativa entre os Produtores Rurais e da 
Cooperativa. Ancião aos 76 anos, representa a história viva do local e é conhecido por “Mestre”.

O participante C mora há 23 anos na Agrovila das Palmeiras e comprou a própria chácara. Já passou 
pelo Paraná, Araguaia e Rondônia. Hoje, devido à idade avançada não trabalha, mas arrenda sua terra para 
outro produtor. Representa a voz dos produtores e migrantes que se fixaram e formataram uma identidade 
com o local.

O participante P nasceu em Mato Grosso do Sul, veio de Rondônia ainda criança para morar na 
Agrovila das Palmeiras, há 30 anos. É presidente da Associação de Moradores e assentado em Santana do 
Taquaral, um dos 13 assentamentos no entorno da Agrovila das Palmeiras/ Santo Antônio do Leverger. Na 
data da realização da pesquisa era candidato a vereador pelo município, líder político comunitário, muito 
envolvido com as causas sócio econômicas do território.

O participante V está há 17 anos na Agrovila das Palmeiras, entre idas e vindas. É morador e nunca 
foi chacareiro. Trabalhou por anos na Escola Estadual Nagib Saad e hoje é aposentado. Típico trabalhador 
morador da região com seu olhar crítico sobre o contexto local.

O participante M é natural de Rondonópolis e está há 10 anos na Agrovila das Palmeiras. Hoje, é 
Presidente da Associação, chamada ASPROVALE, que representa os interesses de pequenos produtores rurais 
do Vale das Palmeiras, no entorno da Agrovila, e também faz parte do quadro da diretoria da Cooperativa.

 A coleta de dados aconteceu através de roteiro de entrevista aplicado, simultaneamente, aos cinco 
atores sociais todos integrantes do grupo focal, em reunião pré-agendada no dia 24/07/2016, na Escola 
Estadual Nagib Saad às 09h00min. O roteiro foi construído a partir de pesquisa em referencial teórico sobre o 
tema, inspirado em Schultz (2001) e validado pelos pesquisadores do grupo de pesquisa Tecnologia de Gestão 
Estratégica &Ecoinovação – TECGESI, que estudam sobre o tema.

A análise dos dados ocorreu através da “análise de conteúdo”, em que segundo Bardin (2011) permite 
uma função heurística e a administração da prova para a análise sistêmica das hipóteses e descrevendo o 
conteúdo das mensagens sejam quantitativas ou qualitativas, para a inferência do conteúdo analisado sendo 
realizado em três fases: I) Pré-análise, II) Exploração do material, III) Tratamento e análise dos resultados. 

A reunião foi gravada em áudio e vídeo, com autorização dos participantes, transcrita com densa 
interpretação das falas, cujo teor foi contextualizado com o referencial teórico levantado, que abordam: as 
questões institucionais, capital social, de inovação e geração de conhecimento, de políticas públicas de modo 
a viabilizar uma interpretação qualitativa e amparada em constructos já consolidados nas ciências sociais para 
dar robustez à interpretação dos territórios.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Figura 3: Palavras mais citadas na entrevista

Fonte: Elaborado pelo autor

A região do assentamento Agrovila das Palmeiras possui cerca de treze assentamentos. Iniciada em 1981 ao 
entorno do presídio das Palmeiras, teve sua regularização fundiária no governo de Júlio José Veríssimo de Campos, 
em 1983. O referido governador trouxe as primeiras infraestruturas básicas, como a escola da região e alguns bens 
de consumos duráveis para a comunidade. Este período é também marcado pelo começo das instituições locais 
(criação da primeira associação do assentamento).

Em relação ao crescimento econômico consta-se um baixo excedente agrícola, sendo a maior parte para 
agricultura de subsistência de acordo com o entrevistado A: “É o que eu falei, […] nas chácaras não tem produção, 
pode passar nessas chácaras, e vai ver que são poucas que tem planta. Então uma chácara que não tem produção, 
uma cooperativa vai funcionar como?!”. Porém, o entrevistado C afirma que o capital natural é forte na região provendo 
de terras férteis para o plantio: “é uma terra muito fértil, uma terra muito boa... boa de água também”.

 Os jovens não estão se fixando na terra, indicando um êxodo rural na região e consequentemente uma 
redução no capital humano, segundo afirmou o entrevistado M “veja bem, temos um curso aqui nesse colégio, de agroecologia 
[…] Não! Formou aqui. Na escola aqui. Ela tá funcionando e já formou duas turmas já [...] aí é que está o problema. Forma e 
vai embora”.

Como confirmado em Barbier (2005) e Hunt (2005) para o crescimento econômico é necessário à junção 
dos três grupos de capital para se desenvolver. O capital humano é um fator primordial para resolver e aprimorar 
novos processos e produtos, para o aumento de produtividade e consequentemente a geração de riqueza para a 
aquisição de novos bens e serviços para o bem-estar econômico. Com o baixo nível de renda resultará em um baixo 
nível de investimento na região resultando na falta de inovações tecnológicas para o aumento de produtividade 
(PÉREZ, 2010; SOUZA, 2005). Para atingir o desenvolvimento econômico é necessário trabalhar a questão do 
fortalecimento institucional (VAZQUEZ BARQUERO, 2002).

Na relação da teoria institucional, os produtores no território criaram associações e cooperativas para se 
organizarem e reivindicar direitos de forma organizada principalmente com relação à regularização fundiária e 
comercialização do excedente agrícola. O entrevistado M, confirma: “é, por que a gente sozinho não faz nada. Com 
associado já é difícil. E aí começou a nascer as associações, as rurais, e também as da cidade. [...] Então a finalidade principal dela é 
esse, o de regularizar aquelas terras, mas nós estamos já estendendo para outras áreas também” em relação a cooperativa: “nós 
temos uma cooperativa, ela foi fundada no intuito de nós começarmos a comercializar os produtos por que as associações não mexem 
com isso, não tem, a parte financeira a gente não mexe, mas a cooperativa veio para dar um suporte para as associações dos produtores 
rurais.”. North (1994) e Putnam (2006) afirmam que as instituições são criadas através dos incentivos dos próprios 
atores sociais para aumentar a eficiência e cooperação entre os agentes envolvidos.
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Foi identificado um baixo índice de civismo nas instituições para o entrevistado A: “o problema da cooperativa 
é o seguinte, aqui tem um sistema que se chama ‘Ditador’[...] É aquele que manipula e quer fazer tudo sozinho. Então esse sistema 
ele não funciona em nenhuma instituição. Por que é o seguinte, a cooperativa é formada por um conjunto humano”. De acordo com 
Putnam (2006) estes tipos de relações verticais geram desconfianças, diminuindo a satisfação na região ocasionada 
pelos princípios individualistas e frágil controle social, movido por interesses próprios, caracterizando a fraqueza na 
governança das instituições.

Em relação às políticas públicas foram identificadas medidas paliativas, de caráter não permanente de projetos 
e foram relatadas dificuldades para o acesso ao crédito, com intuito de auxiliar o desenvolvimento econômico na região, 
sendo principalmente desmanteladas durante a troca de governos, para o entrevistado P:“Culpa do responsável; o presidente 
da associação, o presidente da EMPAER, seja o que for [...] povo encostava e parava o caminhão da EMPAER que distribuía sacolão pra 
todo mundo”. Conforme a teoria de Carlos Maltus acerca das ciências e técnicas de governo evidencia a baixa capacidade 
de governar com a falta do planejamento, execução e controle das políticas públicas, indicando que as instituições são 
frágeis para a continuação dos projetos implementados (CURITIBA, 2008).

Em relação ao crédito, o entrevistado A:“Aqui tem já os pequenos empreendedores, tem micro laticínio ou pequeno 
laticínio, tem indústria de palmito aqui, só que, essas pequenas indústrias, que ‘nasceu’ aqui, ela ‘nasceu’ praticamente com 
recursos ‘próprio’. “Para Schumpeter (1997) o empresário tem papel central para as inovações de forma a estimular 
maior rentabilidade, os investimentos provêm de crédito bancário sendo liquidados através os recursos de seu 
empreendimento. Dowbor (2015) e Pérez (2010) argumentam que o crédito é necessário para o desenvolvimento 
em rede a fim de propiciar produtividade e inovações. Tigre (2006) e Fonseca (2010) afirmam que as tecnologias 
sociais e inovações tácitas necessitam de um maior civismo e capital social forte, pois é necessária uma rede 
horizontal de relação de confiança para o êxito da transferência do conhecimento.

Os representantes também se referem sobre a falta de auxilio técnico cientifico para a elaboração de 
projetos, para o entrevistado A:“Só que aí na época, eu acho, através do presidente da associação, eu acho que faltou conhecimento 
dele pra executar o projeto, por que na época, dinheiro o governo não tinha, [...] e vai buscando alternativa em cima da outra.” [...] 
“aqui teve alguém da EMPAER, e é o seguinte, o camarada ia lá e constatava o que estava acontecendo na produção [...] chegando 
lá você arranca, cava um buraco e enterra e bota fogo. [...] e aí chega um técnico que manda colocar fogo, essa orientação eu podia fazer 
sozinho.”. Como afirmado nos estudos de Santos (2012) e Souza (2006) as políticas públicas são necessárias, pois 
refletem no bem-estar social das populações atendendo os interesses dos atores sociais.

Os entrevistados também confirmaram que sempre procuram, de forma ativa, auxilio ao governo 
para geração de demanda de políticas públicas no território. Souza (2006) argumenta que a presença de líderes 
empreendedores solicitando demandas de políticas públicas para a região ocasiona um modelo de arenas sociais, 
de forma que os policymakers oferecem maior atenção às solicitações. De acordo com o entrevistado M: “Estou 
defendendo a nossa bandeira, e nós estamos tendo acesso... já fomos convocados para quatro eventos, e fomos aos quatro eventos, 
a partir daí já fomos mandados para as Secretarias, Casa Civil, e as coisas estão caminhando, está funcionando.” Os atores 
sociais defendem apenas a grupos de interesses, de forma dependente solicitando as demandas ao governo sem a 
construção conjunta das políticas públicas para a região.

A preocupação dos recursos naturais na região é presente, ainda se produz a técnica tradicional com 
agroquímicos quando necessário, e há relativamente uma preocupação com a geração de resíduos sólidos da 
população. Para o entrevistado C: “o lixo, na chácara mesmo a gente dá um jeito lá consome, queima; as folhas e mangas a gente 
vai amontoando no canto lá.”. O Entrevistado A, diz: “essa parte que o senhor mencionou da preservação, eu fiz ela. Por que uma 
boa parte da fazenda o banco exige, é lei. [...] Conservação do solo, esses que tem recurso e quer preservar a sua propriedade, ele faz 
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a conservação do solo [...] hoje está se falando muito sobre a limpeza e do lixo doméstico; na minha casa lá, por exemplo, eu cavo um 
buraco, e o lixo que eu produzo, coloco lá dentro, eu não queimo, por que hoje, o meio ambiente está exigindo [...]”.

A preocupação ambiental é uma vertente ao desenvolvimento do território conforme Kageyama(2006) e 
Buarque (2008). Sachs (2002) contextualiza que o desenvolvimento sustentável é necessário para crescimento com 
impactos positivos nas áreas social, ambiental e econômica. Pode se verificar o cenário de desenvolvimento do 
Território no Quadro 2.

Quadro 2: Cenário de desenvolvimento do território

Abordagem teórica Análise do grupo focal Referências

Crescimento econômico
Baixo excedente agrícola Barbier (2005) e Hunt 

(2005)Ociosidade de terras férteis para plantio

Relações institucionais

Criação de associações e cooperativas através do in-
centivo de projetos do Estado North (1994) e Putnam 

(2006)
Baixo índice de civismo e capital social

Relações verticais nas instituições

 Souza (2006), Curitiba 
(2008) e Santos (2012)Políticas públicas

Medidas paliativas e temporárias no assentamento

Presença de líderes empreendedores da policy community 
para a solicitação da demanda de políticas públicas 
para a região

Descontinuidade de projetos elaborados pelo governo

Inovação rural

Inclusão do conhecimento técnico de produção nas 
escolas

Schumpeter (1997), 
Dowbor (2015), Pérez 

(2010), Tigre (2006) e Fon-
seca (2010) Falta de apoio técnico-cientifico

Uso dos recursos na-
turais

Técnica produção tradicional Kageyama, (2006), Buar-
que (2008) e Sachs (2002)Certa preocupação ambiental com o território

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se constatar que o crescimento de capital, conhecimento dos atores e as relações institucionais 
refletem na busca do desenvolvimento, demonstrando que as instituições são indispensáveis para a estruturação 
da região demonstrando singelos passos para obter as outras demandas gerar capital para a comunidade.

As principais instituições são as associações e cooperativas na comunidade, o que verifica a vontade dos 
atores sociais em demandar políticas públicas para a região, porém há o problema de descontinuidade de projetos 
principalmente em transições de governo. O uso de inovações e técnicas para maior produtividade agrícola segue 
de uma forma frágil, porém, há inclusão de conhecimento técnico para os jovens da comunidade.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento da região depende fortemente dos pontos trabalhados na presente 
pesquisa, as instituições podem ser consideradas como um forte agente de estímulo ao desenvolvimento da região, 
e que as demandas dos atores sociais são realizadas através das instituições. As políticas públicas são realizadas de 
forma paliativa, sem a assistência continuada principalmente de apoio técnico-científico os projetos se desfiam, 
não obtendo impactos relevantes no território.
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Os baixos índices de inovação provêm de um retrato da consequência do baixo crescimento econômico 
na comunidade com ociosidade de terras produtivas e consequentemente os produtores não obtém capital para 
obter o bem-estar socioeconômico na região, causando êxodo rural pela falta de capital econômico para os jovens 
trabalhadores.

Verifica-se que mesmo com os problemas enfrentados neste Território, os líderes sociais procuram obter 
auxílio através de demandas para os policymakers e demandam a preocupação de desenvolver sua região, até mesmo 
iniciando-se uma sutil preocupação com o desenvolvimento sustentável de sua região relacionando a questão do 
uso dos recursos naturais. Porém com a baixa governabilidade atrapalha a implantação de políticas públicas através 
da descontinuidade de projetos na troca entre governos.

As dificuldades relacionadas a execução deste estudo foram que não houve a totalidade dos líderes sociais 
da cooperativa em participar da entrevista, em virtude da dificuldade do capital social que se encontra, optando 
por não evidenciar seus problemas estruturais, não resultando na população total dos líderes da região. A sugestão 
para estudos futuros se baseia em analisar profundamente e realizar um estudo para cada morador na região, com 
o objetivo de fidelizar os dados aqui evidenciados. 
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RESUMO
O presente trabalho estudou a associação TSIRIK, localizada na Terra Indígena Japuíra, no mu-
nicípio de Juara - MT. A associação trabalha com o extrativismo de castanha-do-brasil, tendo 
como função aumentar a capacidade de produção do extrativismo de castanha-do-brasil, comer-
cializar a produção extraída pelos associados através de um preço justo. Esta pesquisa analisou 
a estrutura organizacional da associação TSIRIK, além de conhecer os sistemas de produção e 
comercialização através de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Para obter essas informações foi 
aplicado um questionário junto aos profissionais da instituição Pacto das Águas, que acompanhou 
de perto os trabalhos desenvolvidos pela associação nas safras foco da pesquisa, safra 2014/15 e 
2015/16. Constatou-se que a associação é organizada por uma diretoria, presidente, vice-presi-
dente, secretario e tesoureiro e por um conselho. A associação geralmente realiza uma assembleia 
na aldeia Pé de Mutum, sede da associação TSIRIK, antes de começar a colheita, para realizar o 
planejamento e a organização da colheita da safra vigente. A produção na safra 2014/15 foi de 
60.580 Kg e na safra 2015/2016 foi de 70.020 Kg, sendo toda a produção comercializada ao preço 
de R$ 4,50/kg e R$ 5,00/kg respectivamente.

Palavras-Chave: Associativismo. Castanha-do-brasil e produção.

RESUMEN
The present work studied in the association TSIRIK, located in the Japuíra Indigenous Land, in 
the municipality of  Juara - MT. A works to the extractive of  Brazil nut, which should be built in 
the capacity of  extractivism of  Brazil nut, commercial to an extra key to behavior from a just in 
the price. This research was carried out based on the TSIRIK methodology, besides knowing the 
production systems and the arts through a qualitative and descriptive research. Job opportunities 
for people living in educational institutions, which accompany the work initiatives under the re-
search program, harvest 2014/15 and 2015/16. It was found that the association is organized by 
a board of  directors, president, vice president, secretary and treasurer and by a council. Next, we 
will have an assembly in the village of  Pé de Mutum, Headquarters of  the TSIRIK Association, 
before beginning a harvest, to carry out the planning and a harvest organization of  the current 
crop. Production in the 2014/15 harvest was 60,580 kg and in the 2015/2016 harvest was 70,020 
kg, a special price of  R $ 4.50 / kg and R $ 5.00 / kg respectively.

Keywords: Associativism. Brazil nuts, production. 
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 INTRODUÇÃO

Na atualidade várias aldeias indígenas estão sem alternativas para geração de renda, o que contribui para 
utilização de meios ilegais e/ou degradantes ao meio ambiente para obtenção de renda, como a exploração 

de madeira, extração de minério e o desmatamento para abrir espaço para a criação de gado. Entretanto, algumas 
aldeias estão encontrando opções legais para gerar renda, como o extrativismo florestal. 

Na Terra Indígena (TI) Japuíra, localizada no município de Juara-MT, a Associação Indígena Rikbaktsa 
(TSIRIK) auxilia os índios que atuam no extrativismo vegetal da castanha-do-brasil, prestando suporte na colheita, 
armazenagem e na comercialização deste produto, e permite a inclusão social dos indígenas associados. 

Apesar da importância da associação para a comunidade indígena e para a sociedade da região, constata-se 
em nosso país uma realidade negativa, que é a falta de estudos referente a associações indígenas e referente a ao 
extrativismo da castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa). 

A inexistência de estudos proporciona desconhecimento referente a essas associações e a ao extrativismo 
da castanha-do-brasil, atividade produtiva que tem como principal característica preservação da floreta. 

Conforme a Associação do Povo Indígena Zoró (APIZ, 2008), o bom manejo de castanha-do-brasil aplica-
se no extrativismo através do estabelecimento de regras que contribuem com a preservação da floresta de forma 
a garantir o fornecimento contínuo dos produtos extraídos e também fornecer produtos com melhor qualidade.

Dessa forma, o presente estudo buscou através de pesquisa qualitativa descritiva conhecer a estrutura 
organizacional da associação, os sistemas de produção e comercialização da Associação Indígena Rikbaktsa – 
TSIRIK.

ESTRUTURA DO REFERENCIAL TEÓRICO

ASPECTOS DA CASTANHA-DO-BRASIL

A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) se mostra uma das espécies mais significativas para a extração 
vegetal. Ela é encontrada em matas de terras altas de regiões amazônicas da Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, 
Brasil e Guianas, no entanto, é no Brasil que está à maior concentração desta espécie. (CAMARGO, 2010).

A cadeia produtiva de castanha-do-brasil é estruturada por alguns aspectos, contendo: o produtor 
ou extrativista, agente intermediário, atacadista, varejista, agroindústria, indústria (química, de cosmético e 
farmácia), consumidor interno e externo. (SOUZA, 2006).

Da castanheira tudo se aproveita: a casca para usos medicinais; sua fibra; o fruto/ouriço para confecção 
de artesanato; a casca das sementes como combustível para fornalhas, matéria orgânica; ouriços e cascas foram 
muito usados na defumação da borracha. Além das diversas utilidades da amêndoa para fins alimentícios e 
industriais. (CAMARGO, 2010). 

O extrativismo de castanha-do-brasil, assim como diversos tipos de produtos extrativistas florestais não 
madeireiros, pode ser uma excelente alternativa de negócio, se bem manejado e trabalhado, e dessa forma gerar 
baixo impacto ambiental. (CAMARGO, 2010).

Conforme a Associação do Povo Indígena Zoró (APIZ, 2008), o bom manejo de castanha-do-brasil 
aplica-se no extrativismo através do estabelecimento de regras que contribuem com a preservação da floresta 
de forma a garantir o fornecimento contínuo dos produtos extraídos e também fornecer produtos com melhor 
qualidade.
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 O crescimento dessa cadeia produtiva tem como apoio segundo o Decreto nº 1.282, de 19 de outubro 
de 1994, a proibição, o corte e a comercialização do pé de castanheira e exige que as propriedades tenham 
reserva com floresta, e aqueles que já desmataram têm o dever de reflorestar. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2017).

A castanha-do-brasil é classificada para fins de comercialização em dois grupos a castanha em casca 
composto por três subgrupos: o natural, desidratada e desidratado polido e o grupo castanha descascada ou 
beneficiada que contém dois subgrupos: amêndoa com película e amêndoa sem película. (MAPA, 1976).

 Além das classes de cada grupo existe à classificação referente ao tamanho da castanha. O grupo in 
natura e com casca desidratado ou desidratado polido é composto pelas classes extragrande, grande, semigrande, 
extra média, média e pequena. Já o grupo sem casca tem como suas classes grande, extra média, média, pequena, 
miúda, miudinha, ferida e quebrada. (MAPA, 1976).

Referente à sua comercialização, a castanha-do-brasil precisa passar por esses processos de seleção 
conforme os tamanhos das amêndoas, de um modo homogêneo. 

Coelho et al. (2006), esclarece que, para a comercialização de castanha com casca, é exigido pelos países 
importadores as amêndoas maiores e mais claras, extragrandes, grandes e quase grandes, podendo ser agrupada 
de acordo com o número de amêndoas por libra. 

 MERCADO DE CASTANHA-DO-BRASIL EM MATO GROSSO

De acordo com o Sistema Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Recuperação Automática – 
SIDRA (2014) os maiores produtores de castanha-do-brasil são os estados do Acre e do Amazonas. 

Em 2014 o Acre se posicionava como o maior produtor, o estado do Amazonas como segundo maior 
produtor, já o Pará ocupava a terceira posição e o Mato Grosso, estado foco desta pesquisa, o quinto em 
produção. 

Mato Grosso é o quinto maior produtor de castanha-do-brasil, onde a região Amazônica do Estado 
possui grande potencial para o extrativismo florestal não madeireiro. (SIDRA, 2014). O estado de Mato Grosso 
possui um grande potencial para a produção de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), entre eles a 
castanha-do-brasil. 

Aos poucos no Estado vem surgindo algumas indústrias processadoras e beneficiadoras de castanha-
do-brasil. Como a Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia (AMCA) de Juruena, que produz alimentos 
à base de castanha como bolachas para escolas da região Noroeste; a Indústria Rainha da Floresta de Juína que 
produz castanha sem casca a vácuo, em barra de cereal e azeite; e a Cooperativa Mista de Guariba (Comigua) em 
Guariba distrito de Colniza, que tem como produtos, amêndoas, azeite, barra de cereal e biscoito etc. (PACTOS 
DAS ÁGUAS, 2014).

A quantidade produzida de extração vegetal não madeireira em 2015 foi de 4.297 toneladas, sendo que 
2.082 toneladas são oriundas apenas da produção de castanha-do-brasil, o que representa (48,47%) dos PFNM. 
(SIDRA, 2015).
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Tabela 1 - Quantidade produzida em toneladas de castanha-do-brasil das cidades produtoras de 
Mato Grosso – 2007 a 2016

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    2014 2015 2016
Mato Grosso 475 1431 1527 1477 2.235 1.537 1.596   1.524 2.083 1.480

Fonte: IBGE/Sistema SIDRA (2015).

A partir de 2008, Mato Grosso registrou um grande aumento na produção de castanha-do-brasil, passou 
de 475 toneladas em 2007 para 1.431 toneladas em 2008, aproximadamente 301,26% de aumento em relação ao 
ano anterior. Tal fato pode ser justificado pelo o aumento da produção em 18 cidades mato-grossenses. (SIDRA, 
2015).

Diante desse crescimento de produção, o estado de Mato Grosso deixou de ocupar a posição de sexto 
lugar na produção de castanha, e se posicionou como o quinto maior produtor de castanha no Brasil, sendo a 
maior produção no ano de 2011, uma produção correspondente a 2.235 toneladas.  (SIDRA, 2015). 

Conforme SIDRA (2015), na safra de 2014 o estado de Mato Grosso registrou 1.524 toneladas de castanha-
do-brasil, sendo que apenas a região Noroeste, maior produtora do Estado, produziu 751 toneladas.  

Referente à produção das macrorregiões do Mato Grosso, a região Noroeste apresentou a maior produção 
em relação às outras regiões do Estado com 815 toneladas em 2014 e 1.081 toneladas em 2015, a região Norte com 
769 toneladas em 2014 e 1.002 toneladas em 2015, a região Médio-Norte não registrou produção nestes anos. Já 
as demais regiões Nordeste, Oeste e Centro Sul não apresentam produção de castanha-do-brasil, isso por alguns 
municípios não pertencerem ao bioma amazônico e outros por realmente não apresentar produção de castanha. 
(SIDRA, 2015).

A coleta de castanha no Norte e Médio-Norte do Estado realizado por pequenos agricultores e por 
empregados permanentes e temporários de fazendas. Da mesma forma acontece na região Noroeste, porém a 
coleta é realizada principalmente por indígenas. (COELHO et al. 2006).

Já na parte do mercado dessa cadeia produtiva no estado de Mato Grosso, de acordo com Souza (2006) a 
demanda por castanha está nos principais supermercados da capital e em cidades espalhadas no Estado, serialistas 
ou em locais de revenda para exportação. Essa cadeia produtiva no Estado trabalha com duas naturezas de 
mercados: o mercado estável e o mercado sazonal. 

O mercado estável se define de acordo com a oferta e demanda do produto. Neste contexto a castanha se 
apresenta como uma (commodity), com formação de mercado oligopolizado, que apresenta poucas empresas que 
detém esse mercado, estipula o preço e o desenvolvimento do complexo produtivo. Possuem os compradores 
permanentes (agentes intermediários e varejistas locais), que adquirem poucas quantidades durante todo o ano. 
(SOUZA, 2006).

Quanto ao mercado sazonal, ele ocorre com a castanha (in natura). A castanha é comprada com mais 
frequência nos períodos de festas como a páscoa e as festas de final de ano. 

“O mercado sazonal, comporta a maioria das empresas no Noroeste de Mato Grosso. Nesse 
mercado, em função do aumento da quantidade demandada, os preços alcançaram os maiores 
patamares em 2005, chegando a 2,20 o quilo para o produtor e a R$ 5,50 o quilo para o varejo. 
Expressando valores melhores que no mercado estável”. (SOUZA, 2006, p. 93)

A Tabela 2 apresenta a evolução dos valores do quilo (R$/Kg) de castanha-do-brasil do povo Rikbaktsa e 
da Reserva Extrativista Guariba – Roosevelt, localizados no Noroeste de Mato Grosso, que possuem características 
do mercado sazonal, e obteve aumentos significativos da safra de 2003/2004 a safra 2011/2012.
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Tabela 2 – Evolução dos valores de comercialização do quilo de castanha-do-brasil in natura.

Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aripuanã – STR. (2013, p. 72). 

A obtenção de preços mais justos na comercialização do quilo de castanha-do-brasil destas comunidades se 
deu devido à realização estratégica de venda coletiva, que possibilitou a venda de um grande número de produção 
que proporcionou a obtenção de preços melhores. Isso é possível através do fortalecimento organizacional desses 
povos, constituído através de associações. (STR, 2013). 

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aripuanã (STR), as associações que trabalham com a 
castanha-do-brasil nessa região são: o povo Rikbaktsa pela Associação Indígena Rikbaktsa (TSIRIK), a Reserva 
Extrativista Guariba-Roosevelt pela Associação dos Moradores Agroextrativistas da Resex Guariba-Roosevelt/Rio 
Guariba (AMORARR) e também pela Associação dos Moradores Agroextrativistas da Resex Guariba-Roosevelt/
Rio Roosevelt (AMARR). (STR, 2013).

MERCADO DE CASTANHA-DO-BRASIL NO NOROESTE DE MATO GROSSO

A região Noroeste de Mato Grosso é composta por sete cidades, sendo estas Juína, Castanheira, Juruena, 
Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Rondolândia. A cidade de Juína, pólo da região fica a 730 km da capital Cuiabá. 
A Figura 2 apresenta a localização das cidades da região Noroeste do Estado.

Figura 1 – Ilustração da região noroeste de Mato Grosso

Fonte: Pacto das Águas (2014).

A região Noroeste compreende 105.197,03 km² (cerca de 12% da área total do Estado). A região possui 
uma transição entre os biomas Floresta Amazônica e o Cerrado. Muitas das espécies vegetais específicas da região 
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dispõem bom valor econômico, tanto para a comercialização madeireira como de produtos florestais não madeireiros. 
(PACTO DAS ÁGUAS, 2014).

Essa diversidade vegetal na região Noroeste do Estado contribuiu para a geração de renda de povos da 
região. De acordo com o Pacto das Águas (2014) os extrativistas de castanha-do-brasil dessa região são compostos 
por indígenas, agricultores familiares e pelos extrativistas seringueiros da reserva extrativista Guariba-Roosevelt que 
também realizam a extração de castanha. 

Seis dos povos indígenas localizados na região Noroeste: os Enawene-Nawe, Rikbaktsa, Arara, Cinta-Larga, 
Suruí e Zoró, fazem parte de onze Terras Indígenas (T. I. s) e quase 100 aldeias, uma extensão geográfica de 3.684.140 
ha, mais de 34% do território da região. (COELHO et al, 2006).

Apenas os Enawene-Nawe não apresentam castanhais em suas terras, e os Suruí da T. I. Sete de Setembro 
apresentam castanhais, porém boa parte dessa T. I. fica localizada no território de Cacoal-Rondônia, com isso toda 
a produção é comercializada e somada para Rondônia, até a produção do território de Rondolândia no Noroeste de 
Mato Grosso. (COELHO et al, 2006).

A Tabela 3 apresenta melhor o potencial de produção de castanha-do-brasil de cada Terra Indígena, terras 
protegidas e reservas de todo o território do Noroeste mato-grossense. Os municípios de Brasnorte e Juara não 
compõem a região Noroeste, porém são mencionados porque a produção foi comercializada no município de 
Juína.

Tabela 3 – Potencial de produção de castanha-do-brasil em toneladas por safra da região Noroeste

Fonte: Pacto das Águas (2015, p. 36).
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No princípio do extrativismo de castanha-do-brasil na região Noroeste predominava o trabalho individual, 
desde a colheita até a comercialização, dessa forma não havia possibilidade de negociar preços mais justos, e assim 
os preços praticados eram baixos. A venda de castanha era feita em pequenas quantidades para um comércio da 
região, na antiga balsa do Rio Juruena, na MT 170, com preços que não entusiasmavam a atividade. (PACTO DAS 
ÁGUAS, 2015).

Nos últimos 14 anos, a região passou de uma produção de 15 toneladas e um preço de venda de R$ 0,75/
kg de castanha com casca para uma produção de mais de 600 toneladas e com preços que variam de R$ 3,00 a R$ 
4,50. (PACTO DAS ÁGUAS, 2015).

Para a, compra e venda coletiva é preciso ter capital de giro para que as associações e/ou cooperativas 
possam adquirir a castanha no momento da safra quando os preços estão baixos, pagando um preço justo aos 
coletores e vender essa produção na entressafra quando os preços aumentam. (PACTO DAS ÁGUAS (2015).

A utilização da venda coletiva colabora para a regulação e aumento expressivo de preços de castanha-do-
brasil. Entretanto, o que ainda pode dificultar melhores condições de preço é a presença de poucas empresas de 
grande porte para comprar o produto na região, o que torna o mercado local/regional oligopsônico, ou seja, a 
determinação do preço do produto normalmente será ofertada pelo comprador, no qual o coletor terá apenas que 
aceitar ou não o preço oferecido. (COELHO et al, 2006).

No que tange ao mercado do Noroeste - MT, o preço por lata de 12 kg de castanha-do-brasil com casca, 
varia em média de R$ 22,00 a R$ 35,00 reais. Nos últimos quatro anos, o preço da castanha gerou uma valorização, 
mediante a alta procura por empresas, associações e cooperativas locais e regionais que estão beneficiando o 
produto. O valor do custo de produção/beneficiamento de castanha (in natura) para amêndoa, informado pelos 
castanheiros, esteve em torno de R$ 8,50 reais por lata. (PACTO DAS ÁGUAS, 2015). 

Tabela 4 – Demanda de castanha-do-brasil na região Noroeste, safra 2014/2015 (valores de compra, 
comercialização e custo do produto)

Estes são os principais compradores de castanha da região Noroeste, entre eles estão cooperativas, 
indústrias processadoras de castanha e intermediários que compram para revender no mercado. 

Fonte: Pacto das Águas (2015, p. 36).
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A Figura 2 apresenta as cidades que demandam a castanha-do-Brasil na região Noroeste-MT.

Figura 2 – Demanda de castanha-do-brasil no Noroeste - MT.

Fonte: Pacto das Águas (2015, p. 36).

ASSOCIATIVISMO

“De acordo com o Código Civil, a Lei nº 10.406 de 2002, as associações são pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos e têm por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, recreativas etc.” (BALEM, 
2016, p. 43). 

Porém não quer dizer que as associações não possam ter práticas de caráter econômico. Isso só será possível 
para que a associação alcance os recursos cruciais para a realização de suas metas. (VEIGA; RECH, 2001).

“O associativismo é um elemento importante na medida em que desloca as atribuições dos problemas e 
condições do plano pessoal para o coletivo ou sistêmico, requisito essencial para o desencadeamento de um movimento 
social.” (LÜCHMANN, 2014, p. 165).

O associativismo como um todo pode apresentar várias formas de associações: Organização de Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), cooperativas, sindicatos, fundações, organizações sociais. O que irá diferenciar a forma 
jurídica de cada tipo de associação são basicamente os benefícios, objetivos e necessidades. (GANANÇA , 2006).

Quadro 1 – Diferença entre cooperativa, associação e empresa.

Fonte: Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul – UNISOL (2013).
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Para a constituição de uma associação deve ser realizada uma assembleia de constituição, a qual refere se a 
uma fase formal do processo de legalização, sendo fundamental a presença de todos os associados para a escolha 
do nome da associação, sede, estabelecido e aprovado o estatuto social, além de serem eleitos os representantes 
administrativos. (SEBRAE, 2009).

Esses representantes administrativos são essenciais para o desenvolvimento de uma associação, no qual 
requer divisões das atribuições, tarefas e uma organização específica. 

Os dirigentes são compostos por um presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro 
e segundo secretário, sendo suas funções gerenciar a associação, assim como: preparar todo ano o relatório de 
contas; efetuar o plano de trabalhos e o orçamento para o ano posterior; garantir a execução das tarefas; conduzir os 
recursos humanos; dedicar-se pelo seguimento da lei, dos estatutos, dos regulamentos; das decisões da assembleia 
etc. (FERNANDES; CASTRO, 2005).

E para garantir o bom andamento das atividades realizadas pela diretoria, o conselho fiscal possui o 
poder de fiscalizar o seu trabalho. O conselho fiscal consiste em um órgão fiscalizador, encarregado de dedicar-
se à execução dos estatutos e da lei em vigor, a qualidade das ações administrativa e financeira da associação. 
(FERNANDES; CASTRO, 2005). 

Nas reuniões da assembleia geral são decididos as políticas, planos e ações da associação, assim como 
decidem a diretoria que conduzirá a administração da instituição. (SEBRAE, 2009). 

Apesar da formação de uma associação ser mais simples que as demais instituições, esse tipo de formação 
não está livre das obrigações de obter diversos documentos e registros que são essenciais para a sua constituição e 
segurança. Além das obrigações citadas anteriormente, conforme Ganança (2006) são também essenciais realizar 
os registros exigidos nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal, sendo eles:

• registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

• inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, junto a Receita Federal;

• regularização do ambiente de sede da associação, devendo conter o Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
- CCM e o alvará de localização e funcionamento, que deve ser feito junto a Prefeitura.

• mesmo que a associação não possua funcionários, deve apresentar anualmente a Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS e a Guia do Fundo de Garantia e Informações a Previdência - GFIP, e se possuir 
empregados devem registrar no Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através do Ministério de Trabalho.

No caso do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica de acordo com o Art. 15 da Lei nº 9.532, as instituições 
sem fins lucrativos possui isenção, não sendo aplicável caso possua rendimentos de capital obtidos em aplicações 
financeiras de renda fixa ou de renda variável. (BRASIL, 1997).

Uma associação é gerada pela autogestão, o que requer prudência e responsabilidade com os custos, 
demanda que todos os custos sejam analisados sobre a sua real necessidade ou não.

Uma das regras fundamentais consiste em que todas as despesas em cada ano sejam justificadas 
pelos dirigentes, pois é uma importante forma de escapar ao hábito de começar todo o orçamento 
anual, com base nos valores do último ano e acrescentar a todos os itens uma percentagem de 
crescimento. O chamado orçamento de base-zero implica fazer a justificação de todos os pontos 
do orçamento de cada vez que se elaboram novo orçamento para o ano seguinte. (FERNANDES; 
CASTRO, pg. 33, 2005).

Segundo Fernandes e Castro (2005) para apontar a viabilidade do orçamento, é preciso possuir duas 
características fundamentais:



338 339

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

• real possibilidade de alcance do objetivo de receitas. É preciso analisar se as origens de financiamento 
expostas no planejamento serão o bastante para sustentar o andamento dos trabalhos e projetos da associação;

• custos são os que foram estabelecidos. É preciso analisar se os custos não vão impulsionar e se podem 
ser equilibrados. 

• além da preocupação com os custos, em uma associação deve-se importar com o controle e registros 
necessários de todos os elementos presente na instituição, levando a organização a sério.

Em uma associação “as atividades necessitam de um cunho profissional, a racionalidade administrativa 
(planejamento, organização, direção e controle) deverá ser colocada em prática para um bom desempenho do 
empreendimento e o consequente resultado positivo”. (MUÑOZ, 2012).

Certamente o associativismo é uma excelente ferramenta, uma vez que, se bem administrada, essa junção de 
pessoas reunidas em prol de propósitos semelhantes, pode proporcionar benefícios não apenas para os associados, 
mas também para a comunidade, podendo contribuir para o fomento de uma atividade ou causa. 

METODOLOGIA

Este trabalho está classificado como uma pesquisa exploratória e descritiva que utilizou méto-dos 
qualitativos. A pesquisa utilizou três modalidades de pesquisa: a Pesquisa Bibliográfica, caracte-rizada como um 
estudo teórico, documental e uma pesquisa de campo (caracterizada por um levan-tamento de informações em 
documentos e aplicação de questionário (ANDRADE, 2010).

LEVANTAMENTOS DOS DADOS

Os dados utilizados para elaboração do presente trabalho foram extraídos através da realização de questionário, 
presente no (Apêndice A), no qual foi aplicada ao técnico do Pacto das Águas, instituição esta que acompanhou a 
associação de perto durante as safras abordadas no trabalho. Além da obtenção de dados através de documentos da 
Associação indígena Rikbaktsa – TSIRIK, que é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com tempo 
indeterminado de existência.

Foi fundada em 23 de março de 2014, com número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
20.687.953/0001-87, com sede na Aldeia Pé de Mutum, localizada na Terra Indígena Japuíra, Juara-MT, com o Código 
de Endereçamento Postal (CEP): 78575-000.

 A cidade de Juara fica a 730 km da capital Cuiabá, possui uma população estimada de 33.851 habitantes de 
acordo com IBGE (2017). Em uma área territorial de 22.622,350 km², onde a economia é voltada para a extração de 
madeira, pecuária e agricultura. (IBGE, 2016).

A associação busca alternativas de geração de renda pautadas na castanha-do-brasil, assim como a gestão 
territorial para manutenção da floresta em pé.

A associação também possui o auxílio da ONG Pacto das Águas, patrocinada pelo Programa Petrobras 
Socioambiental. O Pacto das Águas trabalha com os povos do Noroeste do Mato Grosso e Sudeste de Rondônia, e 
procura contribuir para a gestão territorial e o desenvolvimento sustentável, ensinando boas práticas de manejo, apoio 
para certificação orgânica além da comercialização dos produtos extraídos pelos povos da floresta entre outros. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS

CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

A Associação Indígena Rikbaktsa – TSIRIK possui pouco tempo de fundação, foi instituída em 2014. 
Realizaram apenas duas safras completas até o iniciou desta pesquisa, sendo estas as safras de 2014/2015 e de 
2015/2016, a safra 2016/2017 ainda não fechou todo o seu ciclo, mediante a isso, não foi analisado a safra desse 
período no presente estudo.

A T.I. Japuíra faz parte de um complexo de Terras indígenas da Etnia Rikbaktsa composta por três áreas 
a T. I. Escondido, em Cotriguaçu, T. I. Japuíra, em Juara e a T. I. Erikbaktsa, em Brasnorte. Antes da fundação da 
associação TSIRIK a comunidade tinha apenas uma única associação que fazia a representação de todas as áreas 
do Complexo, a Associação do Povo Rikbaktsa - ASIRIK. 

Porém, a comunidade da T.I. Japuíra sentiu a necessidade de ter uma organização mais voltada para as 
questões propriamente ditas de seu território, e decidiram fundar sua própria representação Jurídica. 

As aldeias que compõem a T. I. Japuíra é a aldeia Cerejeira, Japuíra, São Vicente, Castanhal, Jatobá, Divisa 
Macuri e a aldeia Pé de Mutum local onde está instalada a sede da associação, pois além dessa aldeia ser mais 
acessível que as demais aldeias, estão mais próximas do porto Coroado, local onde a produção de castanha é levada 
para o transporte até a cidade. 

A Figura 3 apresenta melhor a localização da Terra Indígena Japuíra pertencente à cidade de Juara-MT, 
logo acima da Terra Indígena Erikbaktsa.

Figura 3 - Localização da Terra Indígena Jauíra

Fonte: Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Aripuanã – STR (2003, p. 23).
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O povo Rikbaktsa da Terra Indígena Japuíra se destaca pela ação de proporcionar possibilidades de 
geração de renda oriunda da extração de castanha-do-brasil, além da gestão territorial para manutenção de sua 
floresta, organização social, mobilização da comunidade, e procura alcançar esses objetivos através da existência 
da associação TSIRIK.

A associação TSIRIK pode ter como associados qualquer indígena castanheiro, ou seja, qualquer indígena 
que realize extração de castanha-do-brasil, que seja membro da etnia Rikbaktsa e que pertença a Terra Indígena 
Japuíra. 

A associação é composta por 71 associados indígenas, cada associado recebe de acordo com a quantidade 
de extração individual, sendo pago por quilo de extração de castanha. 

Na safra 2014/2015 a associação pagou pelo quilo da castanha para os castanheiros (associados) R$ 3,30 
e em 2015/2016 R$ 3,60. 

Para a associação não é interessante à contratação de funcionários, uma vez que, teria como consequência 
aumentos expressivos nos custos da associação. Ou seja, na associação TSIRIK não há vínculo trabalhista, as 
funções e atividades da associação são prestadas pelos próprios indígenas associados.

Conforme retratam os autores Veiga e Rech (2001) em que a relação da associação com o associado será 
sobre a consignação da produção, o trabalho realizado pelos associados não se caracteriza vínculo trabalhista e sim 
um trabalho voluntário. Contando que isso esteja previsto no estatuto e na sua finalidade.

A associação TSIRIK presta o serviço de comercializar as castanhas extraídas pelos indígenas associados, 
possibilitando maior poder de barganha no ato de comercialização, devido à junção de castanhas extraídas de 
todos os castanheiros (associados).  Contribuindo para que a associação pague um preço mais justo para os 
associados, do que eles receberiam caso vendesse sua produção individualmente no mercado. 

Dessa forma, o pagamento que os castanheiros associados recebem da associação TSIRIK pela a sua 
produção, não será um salário, mais sim uma renda adquirida de acordo com a quantidade de produto entregue à 
associação. 

A associação TSIRIK permite também aos associados (castanheiros) adquirirem maiores prazos para 
pagamentos de insumos e melhores preços através da compra em conjunto, maior credibilidade perante o 
comprador, e melhor rentabilidade para os associados.   

Conforme o Estatuto da Associação Indígena Rikbaktsa – TSIRIK (2014), os objetivos da associação são:

• poiar a reprodução física do povo Rikbaktsa;

• articular o deslocamento sócio-economico em caráter coletivo, como: agricultura tradicional, e outros 
auto-sustentáveis, bem como a comercialização de bens e serviços de interesse do povo Rikbaktsa;

• remover a defesa do patrimônio territorial, ambiental e cultural do povo indígena Rikbaktsa, defender os 
direitos do povo Rikbaktsa junto aos órgãos públicos e privados; 

• promover e desenvolver intercâmbio, convênios com entidades nacionais, internacionais, governamentais 
e não-governamentais.

Observa-se que os objetivos da associação visam estimular a confiança, ajuda mútua, fortalecimento e o 
empoderamento dos povos conforme expõe Balem (2016) citado no capítulo 2.3.
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E para que os objetivos da associação TSIRIK possam ser alcançados, a associação segue os padrões de 
administração do associativismo. Conforme o Estatuto da Associação Indígena Rikbaktsa – TSIRIK (2014), a 
administração da associação é constituída pela:

• diretoria;

• conselho fiscal e

• assembleia geral.

Estes três elementos que compõem a administração da associação são essenciais para o seu desenvolvimento, 
uma complementa a outra, possibilitando o bom andamento de uma associação, se bem administradas, conforme 
expõem Fernandes e Castro (2005), citado no capítulo 2.3, sobre as funções destes três elementos essenciais no 
associativismo.

A diretoria e o conselho fiscal da associação TSIRIK, segundo a ATA 003 (2016), é composta pelo:

• presidente Leonardo Hirikman Rikbakta, indígena, atuante na profissão de agente comunitário de saúde 
e residente na aldeia Cerejeiras;

• vice-presidente Edson Utumy, indígena, professor e residente na aldeia Japuíra;

• ecretário Rogerdison Natsitsabui, indígena, professor e residente na aldeia Cerejeiras; 

• tesoureiro Idinei Zotsitsa, indígena, professor e residente na aldeia Pé de Mutum;

• conselheiro fiscal composto pelo 1º fiscal Cacique - Julio zuai Rikbakta, indígena, cacique e residente na 
aldeia Cerejeiras; 2º fiscal Cacique - Davi Batsui Rikbakta, indígena, cacique e residente na aldeia Jatobá; 3º fiscal 
Eleito - Marciel Zeohota, indígena, professor e residente na aldeia Pé de Mutum e o 4º Fiscal Eleito - Antonio 
Egidio Matsui Rikbakta, indígena, agente de saúde e residente na aldeia Castanhal.

Assim como relatado acima sobre os componentes do conselho fiscal, o Estatuto da Associação Indígena 
Rikbaktsa – TSIRIK (2014) estabelece que sejam:

• dois caciques associados natos;

• dois indígenas eleitos em assembléia geral.

Tanto a parte do conselho fiscal, quanto à diretoria da associação possuem o seu prazo de mandato de 
acordo com o Estatuto da Associação Indígena Rikbaktsa- TSIRIK (2014), de dois anos, a partir da data da ata 
para este fim. Após esse período, os associados devem se reunir para uma assembléia geral, no qual irão votar em 
uma nova diretoria. 

A diretoria da associação TSIRIK, assim como as demais associações, como foi mencionando no capítulo 
2.3, segundo Cardoso et al (2014), não é remunerada para realizar o seu papel, função essa que é assumida por 
acreditarem na associação e pela vontade de dedicar-se a ela. Os cargos que compõem a diretoria são fundamentais 
para a organização e prosperidade da associação, são eles que vão estar à frente da associação TSIRIK. 

Em relação à assembléia geral, conforme o Estatuto da Associação Indígena Rikbaktsa – TSIRIK (2014) é:

• composta por sócios independente do cargo ou função que exerce na associação;

• realizada ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que for convocado de acordo 
com os critérios estabelecidos.

O carro chefe da associação é o extrativismo de castanha-do-brasil, apesar de também produzir de forma 
esporádica o extrativismo de látex da seringa e a fabricação de jóias da floresta, que são feitos pelas mulheres 
indígenas com produtos da floresta, como o tucum para fazer brincos, colares, pulseiras etc.
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A associação conta também com o suporte da ONG Pacto das Águas através do Projeto Pacto das Águas 
que trabalha com a gestão territorial e a sustentabilidade para os povos da floresta na Amazônia, abrangendo: 
Noroeste de MT e Sudeste de RO, patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental. O Pacto das Águas tem 
a função importante de apoiar à organização social de comunidades, realizarem orientações sobre o manejo e a 
comercialização de produtos oriundos do extrativismo vegetal como a castanha-do-brasil. (STR, 2013).

E caso haja dissolução da associação, o remanescente de seu patrimônio líquido será decidido em assembléia 
geral, deliberação da maioria absoluta dos associados. (ESTATUTO, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA RIKBAKTSA, 
2014). 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Os associados que coletam a castanha-do-brasil, podem ser referidos como castanheiros, extrativistas e 
coletores de castanha.  

A extração de castanha-do-brasil ocorre em apenas um período do ano, sua colheita é realizada pelos 
castanheiros associados da associação TSIRIK de janeiro a março, quando os ouriços que envolvem as castanhas 
já estão caídos ao chão. As castanhas são extraídas das castanheiras contidas no próprio território em que os 
associados pertencem, na T. I. Japuíra. 

Os associados geralmente realizam uma assembleia na aldeia Pé de Mutum, sede da associação TSIRIK, 
antes de começar a colheita, para realizar o planejamento e a organização da colheita da safra vigente. A sede 
da associação é composta apenas por um barracão simples coberto com folhas de pé de bananeira e folhas de 
coqueiro, no qual foi construída pelos próprios indígenas. Possui apenas energia elétrica, cadeiras e bancos para 
acomodar os associados nas assembléias.

Nessa assembleia é realizada a divisão de grupos que iram se revezar para realizar a coleta de castanha, os 
grupos são divididos de acordo com a localização de cada indígena, ou seja, formam grupos os índios que residem 
mais próximos, além de cada grupo nomear um de seus membros como chefe/representante do grupo.

Nessa assembleia é abordado também sobre os insumos necessários para a colheita, entre eles o material 
para o acampamento, como lona, garrafas térmicas, galões e alimentação; material para a extração de castanha, 
como facão, machado, lima, corrente para motosserra, sabre condutor da corrente do motosserra e o material para 
armazenar as castanhas como sacos, agulhas e barbantes para costurar os sacos com as castanhas etc. 

Abordam também em conjunto a formação de preço do quilo de castanha-do-brasil que a associação irá 
pagar aos castanheiros na safra vigente, sendo que para a formação desse preço, os indígenas em assembleia são 
separados em grupos, ou seja, pelo o mesmo grupo que foi determinado para trabalhar durante a colheita, e cada 
grupo irá debater entre eles o preço que acham justo pela produção que eles vão extrair, e que seja viável tanto para 
a associação quanto para os associados, de forma sensata. 

Posteriormente, todos os grupos de castanheiros se reunirão, e os líderes de cada grupo irão expor o que 
foi decidido em seu grupo e a opinião em relação ao preço do quilo de castanha. O valor predominante entre todos 
os associados será o estabelecido. 

Ainda nessa assembleia os associados debatem a respeito da importância de oferecer um produto de 
qualidade de forma a manter a floresta preservada, entre outros assuntos relevantes.

O processo da castanha começa com a coleta dos ouriços, e posteriormente realizam o corte dos ouriços 
com cuidado para não danificar as castanhas, logo depois elas são colocadas em cima de folhas de coqueiro ou de 
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outro tipo de material para que a castanha não tenha contato com o solo e se contamine (Figura 6). Também é 
realizada a separação das castanhas boas das estragadas, danificadas e com fungos de forma minuciosa.

Figura 4 – Quebra de ouriço realizado por associado, transporte de castanhas coletadas da mata para a 
aldeia e mesa de secagem e armazenamento de castanha. 

Fonte: Site Pacto das Águas (2017).

Depois da extração das castanhas na mata (Figura 4), estas são levadas para as aldeias onde as amêndoas 
serão lavadas. Após a lavagem das castanhas, elas são colocadas para secar em mesas de secagem (Figura 4), e 
por fim, após secas são ensacadas, pesadas e armazenadas no armazém da associação TSIRIK para aguardar o 
momento de comercialização.

 As castanhas extraídas pela a associação TSIRIK possuem certificação orgânica pela ECOCERT, o que 
contribui para agregação de valor do produto.

A ECOCERT é um organismo de inspeção e certificação, fundada na França em 1991, e no Brasil em 2001. 
A ECOCERT define os requisitos a serem executados por todos os produtores, processadores ou compradores 
de produtos orgânicos, além de realizar a rastreabilidade orgânica de toda a cadeia produtiva, aspecto este a ser 
respeitada. (ECOCERT, 2017). 

A Tabela 5 apresenta melhor como foi obtida a produção de castanha-do-brasil pela associação TSIRIK 
na safra 2014/2015.

Tabela 5 – Produção correspondente á safra 2014/2015

Fonte: Elaborado pela autora.

Através dos dados da Tabela 5 nota-se que os associados são divididos em três grupos, que passam por 
rodízio, ou seja, são trocados para irem à mata em média a cada 20 dias. Essa foi à forma que os associados se 
organizaram, dividindo o trabalho, para assim aumentar a produtividade do trabalho.
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Nesse período cada grupo obtém determinada produção em toneladas e com a junção da produção de 
todos os grupos no final da safra, geram uma produção ainda maior, o que contribuirá para preços mais justos no 
momento de comercialização.    

Nota-se que a produção da safra 2014/2015 foi exatamente de 60.580 toneladas, sendo essa a primeira 
produção efetuada pelos associados a partir da fundação da associação TSIRIK. Certamen-te foi uma safra que 
proporcionou conhecimento para os membros da associação contribuindo para melhor desempenho da associação 
em safras futuras. A Tabela 6 expõe os resultados da produção da safra 2015/2016.

Tabela 6 – Produção correspondente à safra 2015/2016

Fonte: Elaborado pela autora.

Observa-se que na safra 2015/2016, a associação obteve uma extração de 70.020 toneladas de castanha, um 
aumento de 15,58% referente à safra anterior o equivalente a 9.440 toneladas. A produção pode variar muito de um 
ano para outro, devido a fatores incontroláveis. Entretanto a organização, o cuidado com o manejo, a preservação 
dos pés de castanheiras, a experiência com o trabalho em conjunto e estratégias formadas pela associação podem 
contribuir para uma safra bem sucedida.

Entretanto, a quantidade de castanha que cada grupo de castanheiro extraiu tanto na safra 2014/2015 
quanto na safra 2015/2016, foram semelhantes de um grupo para o outro, pois, esses dados não são exatos, mais 
sim representam uma média referente à produção de cada grupo.

Tal fato se justifica, pois a associação não possui com precisão os dados, a associação não possui o controle 
de anotar e administrar todas as informações referentes à safra, desde as anotações minuciosas dos custos com a 
produção, comercialização até a relação de quanto cada grupo e cada castanheiro produziram em cada safra. 

Muñoz (2012), apresentado no capítulo 2.3, expõe que em uma associação “as atividades necessitam de 
um cunho profissional, a racionalidade administrativa (planejamento, organização, direção e controle) deverá ser 
colocada em prática para um bom desempenho do empreendimento e o consequente resultado positivo”.

Ou seja, enfatiza a importância da organização em ter o controle sobre os dados presentes nas atividades 
de uma associação. 

Após a colheita, a castanha é transportada para ser comercializada, no entanto, a associação não possui 
comprador fixo, podendo ser realizada por diversos compradores da região, principalmente na cidade de Juína, 
onde se encontra grande parte de compradores da região Noroeste.

Tendo como característica o mercado sazonal, assunto este abordado no capítulo2.2 mercado da castanha-
do-brasil no Mato Grosso, pelo autor Souza (2006), em que as castanhas não são comercializadas frequentemente 
durante todo o ano, e sim geralmente vendidas assim que colhidas ou em períodos de festas como a páscoa e as 
festas de final de ano.
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A venda da produção da safra 2014/2015 e 2015/5016 foram feitas logo após o fim da safra, para empresas 
e atravessadores de Juína como a Mais Castanha, Irmãos Souza, Eugênio Bergamim e João Paulo Queiros. 

Os responsáveis por efetuar essa negociação de comercialização da mercadoria geralmente são o 
presidente, o tesoureiro da associação, juntamente com os chefes de grupo ou Caciques da Terra Indígena Japuíra 
que fazem parte da associação e com o acompanhamento do técnico do Pacto das Águas, ou seja, são realizados 
por representantes da Associação TSIRIK, além do apoio da instituição Pacto das Águas.

O processo de negociação de lotes de castanha (remessas de produção de castanha) da associação é um 
trabalho que abrange a atuação de todo o grupo de castanheiros, lideranças e caciques da T. I. Japuíra, dado que 
a prospecção de compradores, preços e demais circunstâncias referente à safra, são expostos ainda no início das 
tarefas de coleta em assembleia geral.

No caso das estratégias de comercialização, uma de suas possíveis alternativas, é o fato da associação 
formar estoque da produção para esperar o fechamento da safra (março) para comercializar o lote do seu produto 
quando o mercado estiver com menor volume de produção disponível, uma vez que a lei da oferta e da demanda, 
afirma que quando o produto possui mais oferta do que demanda o preço desse produto geralmente é baixo, no 
entanto quando a oferta é pouca e a demanda é maior, o produto se valoriza e o preço aumenta.

O preço da castanha oferecido pela associação é formado por esses três aspectos:

• Qualidade da produção;

• Fator oferta e procura;

• Estratégia de comercialização da produção.

Entretanto nessas duas primeiras safras a associação ainda não utilizou essa estratégia de comercialização, 
sendo uma excelente alternativa para as futuras safras. 

Diante disso, a comercialização se mostra da seguinte maneira, os associados extraem a castanha-do-brasil, 
e repassam a produção de castanha in natura, limpa e seca para a associação TSIRIK. 

Após adquirir as castanhas extraídas dos associados, a associação revende as castanhas no mercado. Com 
o faturamento da venda a associação paga os castanheiros pela castanha pelo preço determinado em assembleia.

O retorno com a revenda da castanha para a associação é um pouco maior que a dos associados, uma vez 
que, a associação revende a castanha a um preço mais alto do que o preço estabelecido em assembleia, tendo em 
vista que a associação possui os custos com a comercialização. 

O que sobra é destinada ao caixa da associação para alguma eventualidade, mas, principalmente, essa sobra 
é utilizada em benefício da comunidade de forma a fortalecer os seus laços culturais, através do patrocínio de 
atividades culturais, religiosas, reuniões etc.

É importante ressaltar que o tempo gasto entre a venda da castanha dos castanheiros (associados) para a 
associação, e o tempo que a associação gasta para revender a castanha para o mercado, nesse período, ocorre uma 
perda de umidade da produção, no qual a produção pode perder de 10% a 20% do seu peso.

Isso acontece devido à perda de umidade em que consequentemente leva a diminuir o peso da produção 
extraída de castanha, pois a extração de castanha finaliza junto com o período intenso de chuva, o que faz com que 
nesse processo a castanha elimine umidade. 

Essa situação é inevitável, tendo como conseqüência às perdas não apenas do peso da produção, mais 
também do retorno financeiro para a associação, uma vez que, ela obteve dos associados um determinado peso de 
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castanha e revenderá a produção por um peso menor, já que a produção é paga conforme a quantidade de quilos 
ou toneladas de castanha. 

Na safra 2014/2015 obteve-se uma produção de 60.580 kg, que reteve sua umidade, e teve uma perca de 
10% do seu peso, com isso a produção passou para 54.522 kg, gerando uma perda expressiva de 6.058 kg. Na 
safra 2015/2016 a perda de umidade representou uma redução de 7.020 kg.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A estrutura organizacional da associação é composta por uma diretoria: presidente, vice-presidente, 
secretario, tesoureiro e por um conselho fiscal, sendo 4 membros. A associação realiza assembleias ordinariamente 
uma vez por ano e extraordinariamente sempre que for convocado de acordo com os critérios estabelecidos e 
proporciona aos associados (castanheiros) maiores prazos para pagamentos de insumos e melhores preços através 
da compra em conjunto.  

O preço do quilo da castanha adquirido pela associação, R$ 4,50 e R$ 5,00, e o preço pago aos associados 
de R$ 3,30 e R$ 3,60 pelo quilo da castanha, demonstra que em forma de associação é possível obter um preço 
mais justo pela castanha extraída pelos castanheiros, pois a associação possui maior poder de barganha e não 
comercializa para atravessadores que pagam pelo o produto extraído um valor bem abaixo do mercado, além disso, 
a associação é responsável por todo o processo de escoamento da produção, obtendo assim maiores vantagens 
para os associados.  

As produções de castanha-do-brasil foram de 60.580 kg e 70.020 kg nas safras 2014/15 e 2015/16 
respectivamente o que demonstra o potencial que a associação têm no extrativismo da castanha-do-brasil, podendo 
aumentar o seu retorno financeiro, por meio da agregação de valor do seu produto, ou seja, fornecendo a castanha-
do-Brasil já beneficiada/processada.

Conclui-se que a associação coopera na preservação cultural do seu povo e apoia a propagação do trabalho 
coletivo através do associativismo, os associados possuem o direito de determinar em conjunto o preço que julgam 
ser justo pelas castanhas que eles vão extrair, oferecendo assim maior poder de decisão aos mesmos.  

Uma das maiores dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa foi à falta de organização e 
administração dos dados envolvidos na atividade, uma vez que, as informações sobre produção e comercialização 
não são registradas de forma minuciosa 

Por fim, o presente estudo sugere maiores pesquisas relacionados à extração da castanha-do-Brasil e 
associações indígenas afim que se possa ter maiores conhecimentos referente ao assunto proposto. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO

1. Qual a história de fundação da associação TSIRIK? 

2. Como se dá a relação entre associado e a associação TSIRIK?

3. Como funciona o processo de extrativismo e beneficiamento de castanha-do-brasil realizado pelos índios 
associados? 

4. Para quem a produção de castanha-do-brasil da safra 2014/2015 e da safra

2015/2016 foi comercializada pela associação?

5. Quantos grupos de castanheiros eram formados para a realização da extração de castanha por safra? 

6. Qual a quantidade exata de castanha-do-brasil extraído em cada safra? 

7. Como é obtida pela associação TSIRIK a formação de preços do kg de castanha-do-brasil em cada safra? 
E por qual preço a produção foi comercializada em cada safra? 

8. Quem realiza a negociação da venda da produção? E quando é realizado?

9. Quando a associação paga os associados pela produção de castanha que eles extraíram? 

10. Quais são os custos envolvidos na associação TSIRIK? 

11. O que a associação TSIRIK faz com as suas sobras financeiras?
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RESUMO

 Mato Grosso, unidade federativa do Brasil, tem sua economia com centralidade na pro-
dução primária, que se destina, majoritariamente, para a exportação, com predomínio, 
portanto, de modelo primário-exportador. Nesse contexto, com foco no ambiente rural, 
investiga-se sobre a variação da pobreza, da desigualdade da distribuição pessoal de renda 
e os efeitos da desigualdade sobre a pobreza nas microrregiões homogêneas do Estado 
entre 2000 e 2010. Para tanto, faz-se a decomposição do índice de Gini, da Entropia 
Generalizada: 0 e 1 e estimam-se índices da família FGT (Foster, Greer e Thorbeck). Os 
resultados, de modo geral, revelam incremento da pobreza e decrescimento da desigual-
dade, além da ausência de influência dessa redução sobre a pobreza.

Palavras-Chave: Equidade. Desenvolvimento. Pobreza.  

RESUMEN

Mato Grosso, a federative unit of  Brazil, has its economy with centrality in primary pro-
duction, which is destined, mainly, for export, with predominance, therefore, of  prima-
ry-export model. In this context, with a focus on the rural environment, we investigate 
the variation of  poverty, the inequality of  the personal distribution of  income and the 
effects of  inequality on poverty in the homogeneous microregions of  the State between 
2000 and 2010. To this end, is made the decomposition of  the Gini index, Generalized 
Entropy: 0 and 1 and are estimated indicators of  family FGT (Foster, Greer and Thor-
beck). The results, in general, reveal increasing poverty and reducing inequality, and the 
absence of  influence of  this involution on poverty.

Keywords: Equity. Development. Poverty.
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INTRODUÇÃO

A  economia de Mato Grosso nos anos mais recentes vem apresentando desempenho destacado da taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), fato que  a posiciona como uma das economias estaduais 

com volume de bens e serviços com crescimento mais acelerado. Como ilustração desse dinamismo: o PIB da 
economia mato-grossense apresentou incremento nominal de 21,90% entre 2000 e 2010, o mais elevado entre 
as unidades federativas nacionais, de acordo com as Contas Regionais (IBGE). Esse aumento tem sido liderado 
pelas atividades agropastoris, com a participação dominante da soja, que se direcionam majoritariamente para a 
exportação, contribuindo, destarte, de maneira expressiva, para a geração de divisas externas para o País.

A definição e consolidação desse quadro nos anos passados mais próximos resultam de movimento de 
expansão de fronteira agrícola voltado para a ocupação de espaços vazios em diversas unidades federativas nacionais, 
como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia. Esse deslocamento, fortemente estimulado pelo 
esgotamento ou desaceleração das atividades agropecuárias praticadas nas unidades federativas historicamente 
mais dinâmicas, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, foi impulsionado por diversas políticas públicas, 
como crédito subsidiado e programas de assistência técnica, viabilizadoras de estratégicas inovações tecnológicas. 

A inserção nesse ambiente externo acelerou ou consolidou caracteres bem-definidos na economia de 
Mato Grosso, como o crescimento da concentração da estrutura fundiária e a desintegração de parte das unidades 
campesinas, embora ainda sejam relevantes em muitos espaços locais, além da acentuada redução da participação 
da mão de obra menos qualificada nos processos produtivos praticados pelas organizações agropastoris mais 
modernas e extremamente competitivas.  

Nesse cenário, de acordo com os valores fortemente disseminados na economia regional, a influência da 
persistente, ampla e intensa modernização da agropecuária, gera efeitos que beneficiam de modo generalizado a 
renda dos atores que habitam a agropecuária regional.  Essas mensagens são usualmente difundidas, notadamente, 
por protagonistas político-partidários, além de representantes das entidades patronais regionalmente mais 
destacadas.  

Em consequência, em economia que internaliza essas características e cultiva esses valores, é natural que 
algumas perguntas sejam formuladas, dentre as quais: Como varia a pobreza e a desigualdade da distribuição 
pessoal de renda no ambiente rural nos anos mais recentes? Se a desigualdade da distribuição pessoal de renda 
apresentar valores decrescentes, essa involução contribuiria para a redução da pobreza rural? 

Em decorrência dos principais caracteres comentados, ancorados na crença  e na plataforma ideológica 
de que o crescimento da economia de Mato Grosso proporciona benefícios para todos os atores regionais, se 
pressupõe que a desigualdade da distribuição de renda e a pobreza rural apresentam valores declinantes ao longo 
do decênio investigado. Em sintonia com essa lógica, imagina-se que a redução da desigualdade contribui para o 
decrescimento da pobreza rural. Este trabalho testa essas hipóteses.

O artigo, além desta Introdução, contêm mais três partes. Na próxima, abordam-se o material e o método, 
em seguida, elaboram-se as análises e a discussão dos resultados, antecedidas pelos comentários finais. 

MATERIAL E MÉTODO

Inicialmente mencionam-se as fontes dos dados e o tratamento das variáveis. Em seguida discorre-se 
sobre as seguintes medidas de desigualdades e os procedimentos metodológicos que lhes são subjacentes: a) 
Decomposição por subgrupo (vinte e duas microrregiões) da pobreza, medida pelos índices da família FGT-



352 353

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

idealizados por Foster, Greer e Thorbeck (1984)- e das desigualdades da distribuição pessoal da renda rural, 
aferidas pelo índice de Gini e pela Entropia Generalizada: 0 e 1; b) Estimativas de formas de transferência de 
rendas entre os subgrupos através da distribuição dos rendimentos por percentil, além das estimativas da renda 
média e da mediana por microrregião.

FONTES DE DADOS E TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS 

A linha de pobreza adotada equivale a ½ salário mínimo em 2000, como se faz em Hoffmann (2000), 
Araújo (2007) e Santos (2014). Para se realizar a deflação dos valores referentes à renda per capita e à linha de 
pobreza, adotou-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) com base em Julho de 2010, estimado 
pelo IBGE. Após as devidas correções monetárias, a linha de pobreza em 2000 resulta em R$75,50, e em 2010, 
em R$148,32. 

Os dados do Censo Demográfico Brasileiro, publicado pelo IBGE, foram utilizados para se estabelecer 
a dimensão territorial rural das variáveis: pobreza e desigualdade. As estimativas foram elaboradas com rotinas 
disponíveis no software STATA, versão 11.1.

MEDIDAS DE DESIGUALDADE: ÍNDICE DE GINI E ENTROPIA GENERALIZADA: 0 E 1

 Esta seção foi elaborada baseada em Araar e Duclos (2013) e Cowell (1989) .O índice de Gini (I) mede a 
diferença entre a curva de distribuição de Lorenz e a reta da perfeita igualdade,  posicionada no primeiro quadrante 
de um sistema cartesiano ortogonal, com inclinação de 45°. Nessas condições, quanto maior a distância entre essas 
duas curvas, maior a desigualdade, formalizada pela equação (1), com suporte da (2) e da (3):  

Em (1), (2) ou (3),  denota o índice de Gini, μ, o estrato médio de renda da população, w, a renda domiciliar 
per capita h multiplicada pelos pesos simples de cada observação e, xi, a renda domiciliar per capita para a obser-
vação i. 

Como o valor do índice de Gini loca-se no intervalo fechado: [0,1], para I = 0: a distribuição apresenta 
perfeita igualdade (todos os agentes recebem a mesma fatia da renda), e o oposto ocorre quando I = 1: a renda da 
população é recebida por apenas um indivíduo. Por conseguinte, quanto mais próximo de zero for esse indicador, 
menor a desigualdade, e quão mais próximo de um, maior a desigualdade.
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Por sua vez, como a entropia é conhecida como medida de desordem, quanto maior essa desordem, mais 
expressiva a mobilidade absoluta da renda ou mais elevada a igualdade da distribuição de renda, de modo que a 
entropia generalizada ( se torna nula. A Entropia Generalizada é dada pela equação (4), desdobradas nas equações: 
(5) e (6):

Em (4), (5) e (6),  indica o índice de Gini, , o estrato médio da renda da população, wh, a renda domiciliar 
per capita h multiplicada pelos pesos simples da observação h, xi, a renda domiciliar per capita para a observação i, 
lembrando-se que , sendo α o peso atribuído às parcelas da distribuição. Quando , o peso é maior na faixa inferior 
da distribuição e, se , o peso é constante em toda a distribuição. 

Enfatiza-se que “O valor elevado de entropia significa melhor distribuição de renda, ou seja, no sentido 
inverso do índice de Gini, onde os valores altos significam alta concentração”, como menciona Matos (2005, p. 
21). As entropias generalizadas:  e  são denominadas, respectivamente, como índices de Theil T (mais sensível 
às modificações na cauda superior da distribuição) e Theil L (mais sensível às modificações na cauda inferior da 
distribuição). Ainda de acordo com Matos (2005, p. 23):

A segunda medida de Theil, conhecida como L de Theil, também expressa o valor informativo 
da mensagem, assim como o índice T. Porém, o índice L de Theil calcula o valor informativo de 
uma informação incerta que transforma as frações de renda em frações da população (1/n), ou 
seja, o processo inverso do índice T, que calcula o valor informativo de uma mensagem incerta, 
que transforma as frações da população em suas respectivas frações de renda.

MEDIDAS DE POBREZA

A mensuração da pobreza é realizada, dentre outras medidas, pelo índice de Sen, assim como pela família 
de índices: Foster, Greer e Thorbecke (FGT), que estimam a proporção de pobres (P0), o hiato da pobreza (P1) 
e a severidade da pobreza (P2). A primeira aponta a representatividade da população pobre na população total, 
a segunda, mede a distância da renda dos pobres em relação à linha de pobreza (quanto mais distante maior a 
intensidade de pobreza), enquanto a terceira, indica a desigualdade entre os pobres, por natural, atribuindo-se 
pesos maiores às pessoas mais distantes da linha de pobreza. 

A medida de pobreza proposta por Foster Greer e Thorbecke (1984) exprime a parcela da população com 
renda pessoal per capita abaixo da linha de pobreza (z). Considerando os índices da família FGT não normalizados, 
como pode ser visto em Araar e Duclos (2013), tem-se:
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Em (7), z indica a linha da pobreza, n, o tamanho da amostra, wi, a renda domiciliar per capita i multiplicada 
pelos pesos simples de cada observação i, yi, o valor da renda domiciliar per capita para a observação i, e α, o grau 
de aversão à desigualdade para      α = max(x,0). Para estimação dos índices da família FGT normalizados, usa-se 
a equação:

Em (8), os índices da família FGT são medidos a partir do grau de aversão da desigualdade , que pode 
assumir  = índice da proporção de pobres (P0), ou ainda: se  = hiato da pobreza (P1) ou se  = índice de severidade 
da pobreza (P2). 

DECOMPOSIÇÃO 

Segundo Foster, Greer e Thorbeck (1984), os métodos de decomposição da pobreza são usualmente 
aplicados para uma população de subgrupos, dados por distinção de etnias, ou outras, como as de naturezas 
regionais, níveis educacionais ou setoriais, etc..

DECOMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA DE ÍNDICES FGT POR SUBGRUPOS

Para obter os componentes do índice de pobreza FGT para qualquer subgrupo, utiliza-se a fórmula:

Considera-se G a população do subgrupo   a  parcela da população do subgrupo g e  , a contribuição 
absoluta do subgrupo g à pobreza total.

DECOMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE GINI POR SUBGRUPOS

A contribuição relativa ou absoluta de qualquer subgrupo do índice de Gini pode ser realizada através da 
decomposição indicada pela equação (10):

Onde  é a parcela da população do grupo g,  a parcela da renda média domiciliar per capita do grupo g, 
I o índice de Gini,  a desigualdade entre os grupos e R, o resíduo implícito referente à sobreposição da renda do 
grupo. 
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ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a finalidade de se analisar as variáveis pertinentes à área rural de Mato Grosso, inicialmente, os 
indicadores de pobreza e desigualdade por subgrupo são decompostos pelas vinte e duas microrregiões, como 
disposto pela divisão territorial do IBGE, com dados de 2000 e 2010.

Como o comportamento da distribuição pessoal de renda é analisado por intermédio de três medidas de 
desigualdade: Índice de Gini e os índices de Entropia Generalizada (EG): 0 e 1, os valores dessas métricas estão 
na tabela 1. Em adição, estimam-se formas de transferência entre grupos de renda, representadas pela distribuição 
por percentil, juntamente com estimativas da renda média e da renda mediana, anotadas na tabela 2. 

Ao se analisar a tabela 1 e 2, é desejável que as leituras sejam elaboradas em conjunto, pois esses dois 
conteúdos se complementam e se interagem. Ao se observar os dados da tabela 1, embora se verifique melhoria 
(redução) na desigualdade da distribuição de renda entre 2000 e 2010 para as três medidas na maioria das 
microrregiões, a tabela 2 aponta leve desconcentração no estrato que contempla os 10% mais ricos, posto que 
ínfima parcela de renda desse estrato se transfere para a renda dos 50% mais pobres. 

Ainda com respeito à tabela 1, para o ambiente rural como um todo, percebe-se que a desigualdade medida 
pelo índice de Gini é de 0,57 em 2000 e que, nesse mesmo ano, onze microrregiões exteriorizam grandeza igual ou 
superior a esse valor. As maiores desigualdades se verificam em Alto Araguaia (0,71) e Primavera do Leste (0,68). 
A EG (0) (Theil T) atinge 0,59 no rural do Estado, enquanto dez microrregiões superam essa métrica, dentre elas: 
Alto Araguaia (0,95)  e Primavera do Leste (0,85). O índice EG (1) (Theil L) registra valor de 0,92, superado em 
oito microrregiões, com supremacia de Alto Araguaia (2,04) e Primavera do Leste (1,77). 

Por seu turno, em 2010, de modo geral, as medidas de desigualdade decrescem em relação a 2000, indicando 
redistribuição de renda, uma vez que, na maior parte das microrregiões, bem como no agregado do ambiente rural, 
o índice de Gini diminuiu, da mesma forma que EG (0) e EG (1). Em particular, Canarana, Médio Araguaia, 
Tangará da Serra, Alta Floresta, Alto Araguaia, Primavera do Leste e Sinop, apresentam redução desse indicador.

Tabela 1: Decomposição das medidas de desigualdade (Índice de  Gini    e  Entropia  Generaliza-
da: 0 e 1) por  microrregião em Mato Grosso: 2000 e 2010

Microrregiões
2000 2010

Gini EG (0) EG (1) Gini EG (0) EG (1)
Aripuanã 0,57 0,61 0,78 0,50 0,52 0,51

Alta Floresta 0,49 0,43 0,49 0,52 0,50 0,61
Colíder 0,58 0,62 1,09 0,52 0,54 0,71
Parecis 0,52 0,51 0,61 0,52 0,53 0,54
Arinos 0,48 0,42 0,43 0,46 0,40 0,42

Alto Teles Pires 0,57 0,60 0,79 0,50 0,47 0,76
Sinop 0,62 0,69 1,56 0,45 0,36 0,40

Paranatinga 0,54 0,54 0,64 0,46 0,42 0,44
Norte Araguaia 0,56 0,58 0,74 0,52 0,53 0,59

Canarana 0,58 0,60 0,94 0,63 0,83 0,83
Médio Araguaia 0,47 0,39 0,56 0,51 0,50 0,47
Alto Guaporé 0,60 0,67 1,19 0,50 0,47 0,53

Tangará da Serra 0,61 0,67 0,98 0,64 0,81 1,62
Jauru 0,50 0,45 0,58 0,47 0,41 0,47

Alto Paraguai 0,49 0,45 0,51 0,41 0,30 0,29
Rosário Oeste 0,48 0,40 0,44 0,47 0,45 0,41

Cuiabá 0,59 0,61 0,86 0,51 0,49 0,52
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Alto Pantanal 0,50 0,44 0,57 0,48 0,45 0,50
Primavera do Leste 0,68 0,85 1,77 0,47 0,42 0,53

Tesouro 0,62 0,72 1,13 0,52 0,50 0,65
Rondonópolis 0,49 0,42 0,52 0,43 0,34 0,36
Alto Araguaia 0,71 0,95 2,04 0,47 0,41 0,43
Mato Grosso 0,57 0,59 0,92 0,52 0,53 0,64

* Resultados da pesquisa

Em resumo, ao se constatar que indicadores de desigualdade decresceram no decênio, infere-se a presença 
de redistribuição de renda, todavia, sem significativa transferência de renda a favor dos pobres, como se verifica 
na distribuição dos rendimentos por percentil (tabela 2). De acordo com essas estimativas, se destaca a pequena 
participação dos 10% mais pobres e o percentual apropriado pelos 10% mas ricos. Além do mais, no coletivo da 
economia rural de Mato Grosso, essa primeira parcela decresce na década, passando de 1,3% para 0,9%, enquanto 
os 20% mais pobres mantêm participação inalterada: 3,3% em 2000 e em 2010. 

Embora os 10% mais ricos explicitem resultados decrescentes, decaindo de 48,2% para 40,2%, os 50% 
mais pobres aumentaram a participação em 1,1%, ampliando de 16,9% para 18% de 2000 para 2010. Logo, 
verifica-se que os 20% mais pobres não foram beneficiados com a redistribuição de renda, diferentemente dos 
50% mais pobres, contemplados com transferência de 1%, além de ser evidenciada reduzida participação relativa 
da metade da população rural no total da renda. 

Por outro lado, é importante observar o aumento da renda média e da renda mediana no contexto rural. 
Esse incremento se verificou mais acentuadamente na renda mediana, que cresceu proporcionalmente mais (53%) 
que a renda média (30%). O comportamento dessas duas grandezas nas microrregiões foi similar, com exceção de 
Sinop, Canarana, Primavera do Leste e Alto Araguaia, onde foram observadas redução da renda média, todavia, 
com incremento da renda mediana. 

Entretanto, como também se pode deduzir, a elevação da renda per capita média não promoveu a 
redistribuição de renda a favor dos pobres, visto que em determinadas microrregiões se progrediu ainda 
mais a distância entre os mais ricos e os mais pobres. No caso dos 30% e 20% mais pobres, 10 microrregiões 
experimentaram decrescimento dessa parcela, dentre elas: Aripuanã, Alta Floresta, Parecis, Primavera do Leste, 
Alto Pantanal e Cuiabá. Em específico, para os 10% mais pobres, em 14 microrregiões verificou-se decréscimo 
dessa fatia.

Tabela 2: Distribuição dos rendimentos por percentil, renda média e mediana por micror-
região em Mato Grosso, valor corrigido para Julho de 2010:  2000- 2010

Microrregiões Ano
10% 
mais 

pobres

20% 
mais 
po-
bres

30% 
mais 
po-
bres

40% 
mais 

pobres

50% 
mais 

pobres

10% 
mais 
ricos

Renda 
média

Renda 
mediana

Aripuanã
2000 1,3 3,3 6,2 11,1 15,5 43,6 297,8 177,2
2010 0,7 2,5 5,7 10,3 16,4 38,3 353,9 246,9

Alta Floresta
2000 1,4 4,2 7,9 13,2 18,5 38,7 259,6 168,4
2010 1,2 4,0 7,2 12,5 17,0 44,2 488,3 287,5

Colíder
2000 1,2 3,5 6,4 10,3 15,3 47,3 311,4 171,9
2010 0,9 3,2 6,6 11,0 17,4 41,8 467,6 300,0

Parecis
2000 1,1 3,5 6,9 11,3 17,5 43,2 408,7 245,6
2010 0,8 3,2 6,4 11,9 17,0 41,0 569,2 366,7

Arinos
2000 1,2 4,8 7,3 12,1 18,2 37,1 293,5 196,5
2010 1,3 4,8 8,9 14,6 22,3 32,7 456,8 340,0
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Alto Teles Pires
2000 1,2 3,7 7,2 11,6 16,1 49,1 541,3 294,7
2010 1,3 4,8 8,0 13,0 18,6 41,6 716,5 466,0

Sinop
2000 1,3 3,4 6,2 9,4 13,4 60,5 667,8 275,0
2010 1,7 4,9 9,2 14,8 21,8 35,3 511,3 366,7

Paranatinga
2000 1,1 3,1 6,1 10,1 15,1 46,2 361,5 196,5
2010 1,1 3,7 7,4 12,1 18,1 37,8 510,7 340,0

Norte Araguaia
2000 1,2 3,4 6,6 10,6 15,6 46,1 305,0 168,6
2010 0,7 2,8 6,1 10,4 15,8 41,5 378,7 240,7

Canarana
2000 1,3 3,4 6,9 10,0 14,3 52,6 434,1 206,3
2010 0,5 2,0 4,3 8,0 14,8 42,0 404,8 255,0

Médio Araguaia
2000 2,9 5,2 9,8 13,6 19,5 42,9 356,5 206,3
2010 1,5 3,4 6,5 11,5 18,1 33,8 368,1 260,0

Alto Guaporé
2000 1,2 3,3 5,9 9,4 15,0 55,3 407,3 196,5
2010 1,0 3,7 7,0 11,4 17,2 38,2 431,1 275,0

Tangará da Serra
2000 1,2 3,7 6,3 9,7 14,2 54,2 378,8 191,5
2010 0,5 2,5 5,2 8,6 13,2 55,2 533,0 255,0

Jauru
2000 1,6 4,3 8,1 12,8 18,6 40,2 267,5 170,9
2010 1,5 4,6 9,1 14,0 21,5 36,4 431,1 300,0

Alto Paraguai
2000 1,3 4,6 8,5 13,9 19,9 36,7 231,1 155,5
2010 2,0 5,3 9,8 16,1 22,6 30,0 396,5 303,3

Rosário Oeste
2000 1,9 4,4 9,0 12,6 19,9 37,2 223,7 148,3
2010 2,0 5,3 9,8 12,9 18,2 33,9 309,2 221,7

Cuiabá
2000 1,4 3,6 7,4 10,2 15,9 50,4 293,6 148,3
2010 0,8 3,9 7,1 11,9 17,3 40,4 445,1 275,0

Alto Pantanal
2000 1,6 4,7 8,0 13,1 19,4 40,4 234,8 147,3
2010 1,2 3,7 7,2 13,4 19,8 34,9 327,3 230,0

Primavera do Leste
2000 1,6 3,3 5,3 8,1 11,5 64,5 693,1 250,5
2010 1,0 3,9 8,1 14,1 20,1 40,2 635,5 400,0

Tesouro
2000 1,1 2,6 5,2 8,9 12,8 54,9 427,5 197,1
2010 1,8 5,0 9,6 13,7 17,9 43,3 495,6 300,0

Rondonópolis
2000 1,8 4,6 8,9 13,4 18,8 41,1 346,7 212,8
2010 1,0 3,7 7,2 15,2 21,8 33,6 498,2 361,7

Alto Araguaia
2000 1,3 3,1 5,3 7,9 11,0 67,1 620,6 206,3
2010 1,8 5,1 10,8 15,2 21,1 35,1 581,2 405,0

Mato Grosso
2000 1,3 3,3 6,4 10,5 16,9 48,2 352,2 196,5
2010 0,9 3,3 6,8 12,2 18,0 40,2 457,4 300,0

* Resultados da pesquisa

As medidas de pobreza anotadas na tabela 3 apresentam significativa elevação de 2000 a 2010, revelando 
que o crescimento da renda e a redução da desigualdade não ensejaram involução, nem sequer estabilização da 
pobreza rural no decênio. 

Mais especificamente, verifica-se que os valores estimados para P0 apontam que a proporção de pobres 
na população rural de Mato Grosso evoluiu, passando de 14% em 2000 para 22% em 2010. Em 2000, ainda 
sobre esse indicador, observa-se que onze expressam  índice acima da média estadual (14%): Aripuanã (19%), 
Alta Floresta (15%), Colíder (16%), Paranatinga (17%), Norte Araguaia (16%), Jauru (15%), Alto Paraguai (16%), 
Rosário Oeste (19%), Cuiabá (17%), Alto Pantanal (20%) e Tesouro (15%). Por outro lado, nota-se que as regiões 
com menores índices de P0 são também as que apresentaram maior desigualdade distributiva: Primavera do Leste 
(2%), Alto Araguaia (4%) e Sinop (4%).

A maioria das microrregiões externou elevação do índice P0 de 2000 a 2010, entretanto, sete delas registraram 
índice superior ou igual ao contexto rural do Estado (22%): Aripuanã (27%), Norte Araguaia (27%), Canarana 
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(50%), Médio Araguaia (36%), Alto Guaporé (23%), Rosário Oeste (27%) e Alto Pantanal (22%). A proporção de 
pobres é maior em Canarana e no Médio Araguaia, enquanto o oposto se evidencia em Primavera do Leste (7%), 
Alto Teles Pires (7%), Rondonópolis (8%) e Paranatinga (9%). 

Tabela 3: Decomposição dos índices  da família FGT   (proporção de pobres (P0))  (hiato da pobreza (P1)) e a severidade da pobreza 
(P2) por microrregião em Mato Grosso: 2000 e 2010

Microrregiões
2000 2010

P0 P1 P2 P0 P1 P2

Aripuanã 0,19 0,07 0,04 0,27 0,14 0,10
Alta Floresta 0,15 0,05 0,03 0,16 0,06 0,04
Colíder 0,16 0,05 0,02 0,21 0,09 0,06
Parecis 0,14 0,05 0,03 0,15 0,08 0,05
Arinos 0,12 0,05 0,03 0,18 0,08 0,04
Alto Teles Pires 0,08 0,03 0,01 0,07 0,03 0,02
Sinop 0,04 0,01 0,00 0,11 0,04 0,02
Paranatinga 0,17 0,04 0,02 0,09 0,04 0,03
Norte Araguaia 0,16 0,06 0,03 0,27 0,13 0,08
Canarana 0,09 0,02 0,01 0,50 0,27 0,18
Médio Araguaia 0,06 0,02 0,00 0,36 0,17 0,10
Alto Guaporé 0,12 0,04 0,02 0,23 0,08 0,05
Tangará da Serra 0,11 0,04 0,02 0,20 0,09 0,06
Jauru 0,15 0,05 0,02 0,21 0,08 0,04
Alto Paraguai 0,16 0,06 0,04 0,20 0,07 0,03
Rosário Oeste 0,19 0,07 0,03 0,27 0,13 0,08
Cuiabá 0,17 0,05 0,02 0,22 0,08 0,05
Alto Pantanal 0,20 0,06 0,03 0,25 0,11 0,07
Primavera do 
Leste 0,02 0,01 0,00 0,07 0,04 0,03

Tesouro 0,15 0,05 0,03 0,17 0,07 0,04
Rondonópolis 0,09 0,03 0,01 0,08 0,03 0,02
Alto Araguaia 0,04 0,00 0,00 0,10 0,04 0,03
Mato Grosso 0,14 0,05 0,02 0,22 0,10 0,06

* Resultados da pesquisa

Como a área rural de todas as microrregiões tem a agropecuária como setor mais dinâmico, com centralidade 
no cultivo de soja, algodão e milho, que se pautam por elevada concentração de terra e alta produtividade dos fatores 
de produção, infere-se que essas atividades se fortalecem e se ancoram em base técnica moderna, fertilizada pelos 
resultados advindos de várias inovações tecnológicas: mecânicas, biológicas, físico-químicos, organizacionais, etc.. 
Outrossim, os indicadores que aferem a pobreza cresceram nos espaços desabitados pelas atividades agropastoris 
mais dinâmicas, como Rosário Oeste e Alto Pantanal, onde predominam as ações empreendidas pela agricultura 
familiar.

Em outras palavras, as medidas de pobreza apresentaram incremento majoritariamente em espaços 
povoados pela agricultura familiar, cujos atores, como é historicamente conhecido, cultivam valores diferentes 
daqueles praticados pelos agentes que habitam atividades com maior dinamismo, substrato de melhores práticas 
inovativas. Essas atividades se inserem logicamente no núcleo mais dinâmico do modo de produção capitalista 
regional, como as empreendidas em Rondonópolis e em Primavera do Leste, que se constituem em espaços com 
elevada produção de soja e de algodão, cultivares estratégicos para a economia rural corrente e um dos vetores da 
sua competitiva inserção internacional.
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A despeito dessas inferências, todavia, sobretudo em decorrência da plataforma ideológica localmente 
difundida, visto que na economia regional disseminam-se mensagens e signos veiculadores da crença que a 
economia de Mato Grosso vivencia fase de amplo e moderno crescimento, gerador de bem-estar coletivo. Essas 
mensagens e signos naturalmente se sincronizam e se legitimam com os resultados positivos ou desejáveis de 
outros modelos de desenvolvimento econômico que geram benefícios apropriados para todos os atores neles 
envolvidos. 

Em Mato Grosso, entrementes, esses argumentos se revelam falaciosos, porquanto, as evidências indicam 
que múltiplos problemas sociais se externam de diversas maneiras, em especial, pelo não adequado posicionamento 
das atividades desenvolvidas pela agricultura familiar em eixo voltado e convergente para as atividades mais 
dinâmicas da economia.

Assim sendo, como, em geral, os indicadores de pobreza aumentaram durante a década pesquisada, refuta-
se a hipótese enunciada sobre essa métrica. Contudo, dado que, de modo geral, verificou-se diminuição dos 
indicadores de desigualdade, confirma-se a hipótese afeita a essa grandeza, dado que ela, assim como a hipótese 
subjacente à pobreza, foi presumida com valores decrescentes. Ademais, também se refuta a hipótese de que o 
decaimento dos indicadores de desigualdade contribuiria para a redução da pobreza. 

Uma vez realizadas essas etapas, no próximo Capítulo constam os comentários finais.

COMENTÁRIOS FINAIS

Em sintonia com o acentuado aumento do PIB e relevantes outras medidas socioeconômicas, verificou-
se diminuição da desigualdade da distribuição de renda no ambiente rural como um todo, enquanto na maioria 
das microrregiões de Mato Grosso entre 2000 e 2010, constatou-se incremento da pobreza e também redução da 
desigualdade da distribuição.  Em outras palavras, enquanto a pobreza expandiu, a desigualdade decresceu, seja 
na maior parte das microrregiões, seja no ambiente rural agregado. A redução da desigualdade, entretanto, não 
proporcionou benefícios para os mais pobres.

Nesse contexto, os desafios e problemas sociais que esses resultados provocam ultrapassam as fronteiras 
estabelecidas pelo livre funcionamento das forças de mercado, portanto, os limites das ideologias que lhes dão 
suporte. Destarte, em decorrência dos principais resultados obtidos, a superação ou mitigação desses desafios 
e problemas necessita de maior intervenção do Estado, especialmente, na formulação e adoção de apropriadas 
políticas públicas, direcionadas para mais abrangente difusão dos resultados das elevadas taxas de crescimento 
apresentadas pela agropecuária regional, povoada, majoritariamente, por grandes, modernas e competitivas 
organizações. 

Acredita-se que, sob essas condições, se teria maior alcance ou abrangência social dos benefícios dos 
indicadores do desenvolvimento agropastoril regional, por conseguinte, gerando mais emprego de mão de obra, 
além do estímulo ao aumento da produtividade dos fatores de produção que se alocam nas unidades rurais que 
apresentam menor escala. Em outros termos, se as políticas públicas regionais também priorizassem a agricultura 
familiar se colheriam resultados socioeconômicos mais amplos ou generalizados e que se constituiriam em naturais 
vetores, conducentes, simultaneamente, à redução da desigualdade da distribuição de renda e da pobreza, além 
disso, com benfazejas influências daquela sobre essa.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo verificar o nível de pobreza multidimensional no estado da Paraíba 
no período compreendido entre 2006 a 2013. Utiliza o método construído por Bourguignon e 
Chakravarty (2003), no qual apresenta uma forma alternativa de medir a multidimensionalidade da 
pobreza, a qual serve como instrumento para tomada de decisão da administração pública. Com 
dados retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), os resultados das seis 
dimensões analisadas revelaram uma redução da proporção de pobres multidimensionais da pop-
ulação paraibana, de 27,78% em 2006, para 22,49% em 2013. Enquanto que na análise por área, a 
pobreza foi mais intensa no meio rural. Desse modo, torna-se necessário que políticas de combate 
à pobreza ocasionem acesso aos diferentes funcionamentos, na busca de promover uma melhor 
condição de vida e inserção social e reduzindo essa problemática na área urbana e, sobretudo, no 
meio rural.

Palavras-Chave: Pobreza Multidimensional. Pobreza Urbana. Pobreza Rural. 

RESUMEN
The article aims to verify the level of  multidimensional poverty in the state of  Paraíba in the period 
between 2006 and 2013.a 2013. It uses the method constructed by Bourguignon and Chakravarty 
(2003), in which it presents a new alternative way of  measuring the multidimensionality of  Poverty, 
which serves as an instrument for public administration decision-making. With data taken from the 
National Household Sample Survey (PNAD). The results of  the six dimensions analyzed revealed 
a reduction in the proportion of  multidimensional poor of  the Paraiba population, from 27.78% in 
2006 to 22.49% in 2013. While in the area analysis, poverty was more intense in rural areas. Thus, 
it is necessary for policies to combat poverty to provide access to different functions, seeking to 
promote a better living and social insertion and reducing this problem in the urban area and, espe-
cially, in rural areas.

Keywords: Multidimensional Poverty. Urban Poverty. Rural Poverty.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 23 - N. 1 - Jul/2018

23

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR



362 363

REVISTA ELETRÔNICA 23 DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO

O estudo da pobreza ganhou mundialmente atenção nas discussões acadêmicas e governamentais,                  
particularmente no âmbito dos reflexos sobre o desenvolvimento econômico. Sabe-se que a pobreza 

existe há muitos anos e tem se perpetuado em um grande número de países, apesar de alguns, a exemplo do 
Brasil, estarem tomando medidas com o objetivo de reduzi-la e erradicá-la no curto e médio prazo, conforme 
é emanado nos Objetivos do Milênio e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS/Agenda 2030. 

Evidentemente, a pobreza não pode ser definida de forma única e universal. Conforme Crespo 
e Gurovitz (2002), a definição de pobreza é um pouco complexa e pode ser elaborada ao se considerar 
algum “juízo de valor”, em termos relativos ou absolutos. A pobreza pode ser analisada do ponto de vista 
monetário (unidimensional) por insuficiência de renda para a aquisição dos bens de consumo ou sob a ótica 
que incorpora aspectos não econômicos (multidimensional), privação das capacitações o que também pode 
ser ou não contextualizado conforme a estrutura sociopolítica da sociedade.

Os dados do Plano Brasil Sem Miséria revelam que no ano de 2010, mais de 16 milhões de pessoas 
eram extremamente pobres no Brasil. Sendo que desse total, 59% residem na Região Nordeste, ou seja, 9,6 
milhões (OTTONELI e SILVA, 2014). No estado da Paraíba, essa realidade teve uma redução entre 2004 e 
2009, período em que a incidência da pobreza extrema reduziu 38% (OSÓRIO, 2011). Diante desse contexto, 
percebe-se que houve um aumento na renda das famílias paraibanas no período. Assim, acredita que esta 
parcela da população passou a ter maior acesso aos direitos básicos provindos pela Constituição. Conforme 
os dados do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do Programa das Nações Unidas - PNUD (2016), 
no período de 2000 a 2010, houve, de fato, uma melhoria no nível de renda (0,52 e 0,58 respectivamente) e 
educação (0,33 e 056 respectivamente) no estado da Paraíba. 

Destarte, alusivo ao nível de renda exercer um papel importante de indicador de pobreza, ele não 
consegue englobar as privações de outras dimensões. Para isso, Sen (1976, 1998, 1999, 2000, 2001) sugere 
uma nova abordagem para o conceito de pobreza: abordagem das capacitações. Afirma o referido autor que 
ser pobre compreende a privação de múltiplos aspectos, tais como a insuficiência de renda, educação, saúde, 
moradia, acesso aos bens e trabalho. 

Deste modo, o estudo parte da hipótese de que parte da população paraibana sofre de privações 
importantes e essas podem ser causadas pela pobreza multidimensional, e podem ser superadas caso aconteça 
à redução da pobreza. E que no estado da Paraíba, o maior número de pobres não são apenas pelo nível 
de renda, espera-se que também exista pobreza em outras dimensões que ainda não foram mensuradas. 
Portanto, o objetivo do presente estudo é o de verificar o nível de pobreza multidimensional no estado da 
Paraíba, no período compreendido entre 2006 e 2013.

Na busca em responder ao objetivo delineado, buscar-se-á: a construção de indicadores individual 
e global de cada dimensão; analisar os gaps de privação de cada dimensão e diferenças por áreas urbanas e 
rurais, gênero, grupos sociais e étnicos; por fim, analisar a pobreza multidimensional no Estado. Entende-se 
por gaps a distância dos indivíduos pobres e um determinado limite de pobreza. A pobreza multidimensional 
refere-se à privação de diferentes funcionamentos em diferentes dimensões (OTTONELI e SILVA, 2014).

A metodologia utilizada seguiu o procedimento adotado Bourguignon e Chakravart (2003), que 
utilizam uma linha de pobreza para cada dimensão do indicador de pobreza multidimensional. Espera-se 
identificar em quais dimensões (funcionamentos) existe maior privação e quais contribuem para uma maior 
propensão à situação da pobreza na Paraíba. Ademais, o estudo é uma adaptação metodológica do estudo 
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de Silva, Sousa e Araújo (2017). Deste modo, busca contribuir na produção de informações sobre quais 
dimensões merecem maior atenção por formuladores de políticas públicas que contribuam para a redução da 
miséria e também incrementar contribuições à comunidade científica.

O presente estudo diferencia-se dos estudos de Kageyama e Hoffman (2006), Silva (2009) e Ottoneli 
e Silva (2014), por mensurar a pobreza por diferentes dimensões que não foram identificadas nos últimos 
estudos realizados, além de levar em consideração a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), 
a qual determina um período de anos de estudos mínimo para cada idade, buscando reduzir a distorção 
escolar. Dito isto, a justificativa em delimitar esse período se deu por ter sido um marco na formulação e 
execução de políticas públicas redistributivas de renda.

Isto posto, este estudo está organizado em quatro seções, além da introdução. A seção 2 discute a 
evolução no conceito de pobreza, multidimensional e suas abordagens. A seção 3 apresenta a base de dados 
e a construção das dimensões utilizadas. A seção 4 especifica-se a metodologia e a seção 5 relata sobre as 
análises dos resultados do método utilizado. Por fim, serão apresentadas as principais considerações do 
estudo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

BASE DE DADOS E CONSTRUÇÃO DAS DIMENSÕES

A fonte de dados utilizada para a construção dos indicadores e dimensões composto na pobreza 
multidimensional, se deu por meio dos micro-dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), referentes aos anos de 2006 a 2013, exceto 2010, por ser um ano de censo (motivo pelo qual não 
há PNAD).

Para a elaboração do indicador multidimensional considerou-se seis dimensões, conforme ilustra 
a Tabela 1. Além das 6 dimensões, há 22 variáveis (água na moradia, capacidade de compra de alimentos, 
telefone, televisão, computador, internet, acesso ao ensino primário, fundamental incompleto, fundamental 
completo, ensino médio completo, incompleto, proporção de crianças na escola, tipo de moradia, iluminação, 
material de parede, material de teto, número de pessoas por dormitório, esgotamento sanitário, condição 
sanitária, eliminação do lixo, trabalho precário e razão de dependência por domicílio) derivadas das variáveis 
originais extraídas das PNADs. Estas foram escolhidas com base na revisão da literatura acerca da temática 
da pobreza, tanto sob o enfoque das necessidades básicas, quanto das capacidades (SEN, 1976, 1998, 1999, 
2000, 2001 ).
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 Tabela 1 - Dimensões e indicadores da pobreza multidimensional 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADs de 2006 a 2013.

A dimensão 1 (alimentos e água) é composta por duas varáveis: água na moradia e capacidade de compra 
de alimentos. Água na moradia é definida como bem de necessidade básica para a sobrevivência humana e sua 
proveniência nos domicílios mede a privação ou não da população. Se o abastecimento for por meio da rede 
geral de distribuição, o domicílio é considerado não privado, contudo, se for proveniente de poço ou nascente, 
ou outra providência é denominado privado do bem. 
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A variável capacidade de compra de alimentos mede a privação monetária (ou seja, a renda), como 
um substituto para a privação de alimentos. Os domicílios com renda per capita inferior à linha de pobreza 
é considerado privado, por não ser capaz de suprir necessidades nutricionais mínimas. As linhas de pobreza 
utilizadas foram aquelas do Instituto de Estudo do Trabalho e Sociedade (IETS), elaborado por Rocha 
(2006), com base na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF).

A dimensão 2 é composta por quatro variáveis, sendo que a dimensão é comunicação e informação e 
considera como indivíduos privados os que não possuem meios de informação para a vivência na sociedade 
atual. As variáveis adotadas no estudo são: telefone, televisão, computador e internet.

A dimensão 3 - educação - apresenta mais uma novidade para a mensuração da pobreza multidimensional 
no estado da Paraíba. Leva em consideração a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e segundo a qual há um nível de escolaridade mínimo 
requerido para uma determinada faixa etária.

De acordo com o disposto na Lei, no ensino primário, as crianças com até 5 anos de idade, podem 
ter, no máximo, 5 anos de escolaridade, denominado ensino pré-escolar. No ensino fundamental incompleto, 
crianças de 6 anos a 10 anos de idade, devem ter entre 4 a 9 anos de estudo, para não serem caracterizados 
como privados. No ensino fundamental completo, seriam as crianças de 11 a 14 anos que estariam terminando 
o ensino fundamental, em torno de 8 a 14 anos de escolaridade. 

Ainda conforme as diretrizes que regem a LDB, para que os pré-adolescentes não sejam caracterizados 
como privados de educação, a lei emana que a faixa etária para estarem com o ensino médio incompleto 
se dá entre 12 a 15 anos de estudo, enquanto que para a sua conclusão é preciso ter no mínimo 15 anos de 
escolaridade. Dessa forma, os jovens terão sua formação, além de estarem aptos a ingressarem no mercado de 
trabalho.

Assim, a dimensão educação compreende 6 variáveis a serem analisadas, a partir da idade adequada 
referente a cada etapa escolar: Ensino primário, ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio 
incompleto e completo. Nessas categorias, levou-se em conta o número de anos de estudo mínimos exigidos 
para conclusão dos níveis de ensino. A intenção em introduzir essa variável no indicador foi de captar, não 
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somente o ano de estudo médio por indivíduo, mas também o “contexto educacional” no qual o indivíduo está 
inserido.

Já a proporção de crianças da escola faz uma relação do total de crianças no domicílio, buscando identificar 
se houve um aumento de crianças com acesso à educação. De acordo com o art. 2º da Lei nº 8.069/90, considera-
se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Na análise da dimensão 4 - condições de moradia - foram utilizadas as seguintes variáveis: tipo de moradia, 
iluminação, material de parede, material do teto e número de pessoas por dormitório. Ainda que essas variáveis 
possam ser discutidas quanto à sua utilidade na análise da pobreza, percebe-se que a ausência de condições 
adequadas de moradia se configura em um tipo de privação importante, além de ser uma violação dos direitos 
sociais emanados pelo texto constitucional brasileiro.

Outra dimensão importante e relevante no estudo da pobreza é a dimensão 5: saúde. A respeito dessa 
dimensão, foram utilizados proxies para estudá-la, sendo eles: esgotamento sanitário, condição sanitária e eliminação 
do lixo. A escolha dessa variável justifica-se pelo entendimento de que a falta de acesso, ou o acesso inapropriado, 
a qualquer uma dessas variáveis pode ocasionar sérios prejuízos à saúde do indivíduo, principalmente no que diz 
respeito à saúde básica.

Por fim, a dimensão 6 - trabalho e demografia – analisa as seguintes variáveis: trabalho precário e a razão 
de dependência por domicílio. Leva-se em consideração que a situação de trabalho precário é aquela na qual o 
trabalhador não era segurado da previdência social, nem contribuinte de outro instituto de previdência e, por isso, 
não tinha proteção contra os chamados riscos sociais (incapacitantes ao trabalho). E, por fim, a variável razão de 
dependência que trata-se de um indicador demográfico utilizado nas análises de mercado de trabalho e mostra a 
relação entre o número de pessoas em idade potencialmente inativa e  ativa.

INDICADOR DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
3. INDICADOR DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 
Segundo Bourguignon e Chakravarty (2003), a forma simples de definir a pobreza e a 

contagem do número de pobres é levar em consideração a possibilidade de ser pobre em 

qualquer dimensão da pobreza. Uma maneira de fazer isso é definir a variável indicador de 

pobreza. Um enfoque multidimensional define a pobreza mediante um vetor de 

características particulares (TSUI, 2002).  

Generalizando, um índice de pobreza multidimensional pode ser apresentado como a 

seguinte função: 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑧𝑧): 𝑀𝑀 𝑋𝑋 𝑧𝑧 → 𝑅𝑅+

1                                                                                                                  (1) 
Em que 𝑋𝑋 ∈  𝑀𝑀 é uma matriz de atributos, como renda, educação, saúde, (n x m), para 

𝑖𝑖 =  {1, 2, … , 𝑚𝑚} pessoas e 𝑘𝑘 =  {1, 2, … . 𝑚𝑚} dimensões, 𝑧𝑧 ∈ 𝑍𝑍 é um vetor de limites ou 

"níveis minimamente aceitáveis" para diferentes atributos (BOURGUIGNON e 

CHAKRAVARTY, 2003). 

A construção de um índice pode ser definida por meio de pelo menos três diferentes 

abordagens metodológicas: a abordagem axiomática, a teoria dos conjuntos fuzzy e a teoria 

das informações (MAASOUMI e LUGO, 2008). No presente estudo utiliza-se a abordagem 

axiomática, a qual foi iniciada por Sen (1976), essa abordagem avalia índices que utilizam uma 

linha de pobreza para cada dimensão (TSUI, 2002). 

Conforme Bourguignon e Chakravarty (2003) - um índice multidimensional geral – 

pode ser decomposto e cumpre os axiomas necessários, podendo ser definido como: 

𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑧𝑧) =  1
𝑛𝑛 ∑ 𝑓𝑓𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  (
max{0; (1− 𝑥𝑥𝑖𝑖,1

𝑧𝑧1
)

,…,max  {0;;(
1− 

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑧𝑧𝑘𝑘 )

)                                                                                     (2) 

Por abordagem vinculativa para definir f (∙), e usando uma variação no índice de Foster, 

Greer e Thorbecke (1984) para capturar a severidade da pobreza, a pobreza multidimensional 

pode ser medida da seguinte forma: 

𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑧𝑧) =  1
𝑛𝑛 ∑ 𝑓𝑓𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  [ 1
𝑚𝑚 ∑ 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ]                                                                                    (3) 

Entende-se em (2) que as dimensões não são substituíveis, mas se inter-relacionam 

com o nível geral de pobreza, o que é consistente com uma abordagem baseada em 

dimensões de bem estar. No nível individual, mais peso é dado para as dimensões que 

apresentam um maior Gap de privação e, em seguida, mais peso é atribuído a pessoas com 

maiores níveis de privação. Isto faz com que o índice seja sensível para a distribuição de 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa seção, incialmente, são apresentados os resultados da construção dos indicadores, das dimensões 

e dos gaps para cada dimensão, diferenças entre grupos sociais, áreas urbanas e rurais de 2006 a 2013 e, por fim, 

a análise da pobreza multidimensional da Paraíba.

INDICADORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS DAS DIMENSÕES DA POBREZA

De acordo com os passos metodológicos descritos, a Tabela 2 ilustra os resultados obtidos para a 
incidência de privação no estado da Paraíba, de 2006 a 2013, entre os indicadores e dimensões. No período 
analisado, a taxa percentual dos indivíduos que não têm abastecimento de água potável proveniente da rede 
geral de distribuição em seus domicílios, caiu de 15,50%, em 2006, para 11,15%, em 2013. Houve também 
uma queda no percentual das pessoas com privação monetária: uma redução de 7,75% para 5,77% no mesmo 
período.

Em comparação aos indicadores individuais da Dimensão 1, nota-se que o impacto foi mais significativo 
na dimensão, do que quando os indicadores foram analisados de forma isolada. Dessa forma, auferiu-se 
uma redução de 21,46%, em 2006, para 15,84%, em 2013, o que representa uma queda de 5,62 p.p (pontos 

pobreza. A pobreza a nível individual se define por: 𝑃𝑃𝑖𝑖
1
𝑚𝑚 ∑ 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , com um valor máximo 

de 1 (pobreza total) e um mínimo de 0 (sem pobreza). 

Em cada dimensão pode ser estimado os índices de incidência (proporção de pobres) 

e os níveis de privação para diferentes regiões e grupos demográficos. Para o índice de 

incidência é considerado que todas as pessoas que estão abaixo do limite em pelo menos uma 

variável sofrem privação (enforque de união), com base na seguinte regra: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑆𝑆 =  { 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆; 𝑠𝑠𝑆𝑆 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 > 0
𝑁𝑁ã𝑆𝑆; 𝑠𝑠𝑆𝑆 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 = 0                                                                           (4) 

Há um nível de privação para cada pessoa em cada indicador, e é medido diretamente 

por 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑙𝑙 , embora o nível privação individual em cada dimensão é determinada pela função 

de agregação 𝑔𝑔𝑘𝑘(. ) como segue: 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 =  1
𝑝𝑝 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘

𝐼𝐼𝑝𝑝
𝐼𝐼=1                                                                                                              (5) 

Assim, os indicadores se agregam a nível para cada dimensão sobre a base da seguinte 

função:  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑔𝑔𝑘𝑘(𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑙𝑙 , … , 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘

𝑝𝑝 ) para as variáveis l = {1, ..., p}, onde a função 𝑔𝑔𝑘𝑘(. ) é 

específica de cada dimensão k. Todos os indicadores têm o valor máximo de 1 (nível 

alcançado) e um valor mínimos de 0 (privação total), sendo essa definição utilizada para 

reduzir os problemas de descontinuidade. 

Enfim, o nível de privação global para cada dimensão pode ser decomposto por meio 

da função: 

𝑋𝑋�̂�𝑘 = 1
𝑛𝑛 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖,̂𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                                                                                (6) 

Para medir o nível de privação global (𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘) usa-se (6) em cada dimensão e define o 

nível de privação médio entre as variáveis. Para identificar o nível de privação de cada 

dimensão, a reformulação dos índices é feita usando a fórmula: 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 = 1 −  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘, onde o nível 

de privação 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 é interpretado como a diferença relativa entre o nível individual de 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 e o 

limite da privação 𝑍𝑍𝑘𝑘 = 1, com um valor máximo de 1 (privação total) e um mínimo de 0 

(sem privação). 
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1− 

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑧𝑧𝑘𝑘 )

)                                                                                     (2) 

Por abordagem vinculativa para definir f (∙), e usando uma variação no índice de Foster, 

Greer e Thorbecke (1984) para capturar a severidade da pobreza, a pobreza multidimensional 

pode ser medida da seguinte forma: 
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Entende-se em (2) que as dimensões não são substituíveis, mas se inter-relacionam 

com o nível geral de pobreza, o que é consistente com uma abordagem baseada em 

dimensões de bem estar. No nível individual, mais peso é dado para as dimensões que 

apresentam um maior Gap de privação e, em seguida, mais peso é atribuído a pessoas com 

maiores níveis de privação. Isto faz com que o índice seja sensível para a distribuição de 
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percentuais) da pobreza multidimensional no estado da Paraíba na dimensão água e alimentos. Analisando 
o comportamento dos indicadores da primeira dimensão, tem-se que, em média, 0,80% da população 
paraibana deixou de ser privada para não privado, quanto ao acesso à agua e alimentos, no decorrer dos 
setes anos em análise. 

Tabela 2 - Incidência de privação no estado da Paraíba, 2006-2013 (%)

Dimensões/Variáveis 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Dimensão 1: Água e 
Alimentos

21,46 24,75 16,41 20,95 14,93 14,73 15,84

Água na Moradia 15,50 17,50 16,41 14,80 10,70 10,75 11,15
Capacidade de compra de 
alimentos

7,75 9,12 16,41 8,39 5,88 4,66 5,77

Dimensão 2: Comuni-
cação e Informação

92,37 91,06 87,69 84,08 72,85 69,85 67,00

Telefone 38,25 31,90 22,86 21,83 11,17 6,55 5,07
Televisão 7,74 3,86 2,97 2,42 1,13 1,21 1,01

pobreza. A pobreza a nível individual se define por: 𝑃𝑃𝑖𝑖
1
𝑚𝑚 ∑ 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , com um valor máximo 

de 1 (pobreza total) e um mínimo de 0 (sem pobreza). 

Em cada dimensão pode ser estimado os índices de incidência (proporção de pobres) 

e os níveis de privação para diferentes regiões e grupos demográficos. Para o índice de 

incidência é considerado que todas as pessoas que estão abaixo do limite em pelo menos uma 

variável sofrem privação (enforque de união), com base na seguinte regra: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑆𝑆 =  { 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆; 𝑠𝑠𝑆𝑆 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 > 0
𝑁𝑁ã𝑆𝑆; 𝑠𝑠𝑆𝑆 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 = 0                                                                           (4) 

Há um nível de privação para cada pessoa em cada indicador, e é medido diretamente 

por 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑙𝑙 , embora o nível privação individual em cada dimensão é determinada pela função 

de agregação 𝑔𝑔𝑘𝑘(. ) como segue: 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 =  1
𝑝𝑝 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘

𝐼𝐼𝑝𝑝
𝐼𝐼=1                                                                                                              (5) 

Assim, os indicadores se agregam a nível para cada dimensão sobre a base da seguinte 

função:  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑔𝑔𝑘𝑘(𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘
𝑙𝑙 , … , 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘

𝑝𝑝 ) para as variáveis l = {1, ..., p}, onde a função 𝑔𝑔𝑘𝑘(. ) é 

específica de cada dimensão k. Todos os indicadores têm o valor máximo de 1 (nível 

alcançado) e um valor mínimos de 0 (privação total), sendo essa definição utilizada para 

reduzir os problemas de descontinuidade. 

Enfim, o nível de privação global para cada dimensão pode ser decomposto por meio 

da função: 

𝑋𝑋�̂�𝑘 = 1
𝑛𝑛 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖,̂𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                                                                                (6) 

Para medir o nível de privação global (𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘) usa-se (6) em cada dimensão e define o 

nível de privação médio entre as variáveis. Para identificar o nível de privação de cada 

dimensão, a reformulação dos índices é feita usando a fórmula: 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 = 1 −  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘, onde o nível 

de privação 𝑋𝑋�̂�𝑖,𝑘𝑘 é interpretado como a diferença relativa entre o nível individual de 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑘𝑘 e o 

limite da privação 𝑍𝑍𝑘𝑘 = 1, com um valor máximo de 1 (privação total) e um mínimo de 0 

(sem privação). 
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Computador 88,45 87,79 83,78 79,79 68,57 65,19 61,02
Internet 92,37 91,06 87,62 83,98 72,42 69,73 66,78
Dimensão 3: Educação 95,23 95,16 94,97 94,86 92,19 92,85 92,43
Ensino Primário 83,16 83,44 84,07 83,45 81,54 81,93 81,47
Ensino Fundamental 
incompleto

92,78 93,26 93,28 92,75 89,65 90,59 90,17

Ensino Fundamental 
completo

94,16 94,14 94,18 93,69 90,79 91,68 91,23

Ensino Médio incompleto 95,15 95,03 94,88 94,76 91,98 92,72 92,28
Ensino Médio Completo 95,22 95,16 94,97 94,86 92,17 92,85 92,43
Proporção de crianças na 
escola

4,17 3,62 2,81 3,98 0,93 3,04 2,50

Dimensão 4: Condições 
da Moradia

33,99 34,36 35,21 32,94 33,91 36,18 35,80

Tipo de Moradia 28,96 28,86 29,57 27,10 30,03 32,61 33,54
Iluminação 0,99 0,76 0,21 0,18 0,02 0,12 0,08
Material da Parede 1,36 0,98 1,53 1,46 0,96 0,67 0,47
Material do Teto 0,19 0,07 0,14 0,04 0,80 0,52 0,08
Nº de pessoas por dor-
mitório 

5,70 7,28 6,54 7,45 4,18 4,30 3,99

Dimensão 5: Saúde 62,26 57,42 56,33 58,68 45,17 46,06 45,75
Esgotamento Sanitário 61,68 56,84 55,87 58,31 44,51 45,35 45,40
Condição Sanitária 20,49 19,43 18,21 18,02 12,25 14,98 14,91
Eliminação do lixo 1,09 0,97 0,64 0,76 0,63 0,50 0,25
Dimensão 6: Trabalho e 
Demografia

72,79 71,51 71,29 70,62 68,96 69,93 67,03

Trabalho Precário 67,88 65,19 64,47 64,89 63,04 64,49 61,66
Razão de dependência 
por domicilio 

20,39 20,64 19,71 20,63 18,93 19,19 17,41

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das PNADs de 2006 a 2013.

Para a Dimensão 2 - comunicação e informação - observou-se que todos os indicadores tiveram uma 
redução de privação quanto ao acesso destes bens para o período de 2006 a 2013. No entanto, essa queda foi 
mais expressiva para o acesso à internet (redução de 92,37% para 66,78%), computador (redução de 88,45% para 
61,02%) e telefone (redução de 38,25% para 5,07%), respectivamente. Entretanto, o indicador que demonstrou 
uma queda menor foi o de televisão (redução de 7,74% parra 1,01%) no período analisado.

Segundo Mideros (2012), a falta de acesso destes não significa uma verdadeira privação, pois podem não 
ter informado os meios de acesso, além de não ser de muita representatividade sobre a qualidade da informação 
que os domicílios acessam. Embora fosse necessária uma análise completa desses critérios, isto está além do 
escopo desta investigação.

No tocante a Dimensão 3 – educação - nota-se que houve uma relativa redução de 2,8% da privação de 
acesso ao ensino para o período de 2006 a 2013. Já o indicador que apresentou maior redução de privação foi o 
ensino fundamental completo, alcançando uma queda de 2,93% e o ensino médio incompleto e completo, com 
2,87% e 2,79% respectivamente. Apesar disso, analisando os dados do ano de 2013, percebe-se que a privação ao 
ensino no estado da Paraíba ainda é muito elevada (Tabela 2). 

Ainda com base na Tabela 2 nota-se que, apesar de ter apresentado elevados índices de privação no 
ensino primário, fundamental incompleto e completo, a proporção de crianças na escola apresentou uma privação 
de apenas 2,50%, em 2013. Vale salientar que, nessa análise, leva-se em consideração a faixa etária com anos 
de estudos correspondentes. Segundo Nogueira (2014), um problema frequente nos últimos anos no estado da 
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Paraíba é o decréscimo do número de matrículas no ensino médio e o aumento da taxa de abandono escolar. Essa 
situação reduz o potencial de desenvolvimento profissional do estado, bem como o do crescimento econômico.

Já a dimensão 4 reflete sobre o percentual da população paraibana que sofre de privação de uma moradia 
digna. Os resultados dessa dimensão trazem evidências de que, em 2013, mais de um terço da população paraibana 
não tinha casa própria. Percebe-se que, entre 2006 e 2013, a privação de moradia teve um crescimento: em 2006 
era 28,96%, passando para 33,54%, em 2013. Em relação ao índice de privação, houve um pequeno aumento: em 
2006 era de 33,99%, passando para 35,80%, em 2013. No que diz respeito aos indicadores dessa dimensão, nota-se 
que houve uma redução nos índices, os quais já apresentavam uma baixa privação (Tabela 2).

Apesar da privação por moradia ter aumentado no período em análise, em 2013 apenas 3,99% da população 
vivia em uma casa com mais de três pessoas por quarto. Somente 0,08% da população vivia com privação de 
iluminação, 0,47% e 0,08% não apresentam os materiais da parede e do teto, respectivamente, adequados em suas 
moradias. O aumento na privação no estado da Paraíba dessa dimensão foi de 1,81% de 2006 para 2013 (Tabela 2).

No intuito de analisar com mais precisão a dimensão 5 (saúde), foi utilizado como proxy de saúde, as 
condições de saneamento básico. A escolha desta variável como proxy de saúde justifica-se pela hipótese de que a 
falta de acesso, ou acesso inapropriado ao conjunto dessas variáveis de saneamento pode submeter os indivíduos 
a privações e prejuízos à saúde, sobretudo no que diz respeito à saúde básica, que é um direito emanado pela 
Constituição.

Conforme a Tabela 2, entre 2006 e 2013 houve uma significativa redução na privação dessa dimensão, de 
62,26% para 45,75%, ou seja, uma queda de 16,51% no período. Uma possível justificativa para essa redução pode 
ser atribuída à redução de todos os indicadores. Um destaque maior se deu para a variável “esgotamento sanitário”, 
pois alcançou o maior impacto de redução na privação, ao registrar uma queda de 16,28%. Ocorreu também uma 
redução de privação na condição sanitária, e na eliminação do lixo, de 5,58% e 0,84%, simultaneamente, de 2006 
para 2013.

Quanto à dimensão 6 - trabalho e demografia - a privação do trabalho é quantificada por trabalho precário. 
Para realizar a análise dessa dimensão, denominou-se trabalho precário o trabalho no qual o trabalhador não era 
segurado da previdência social, nem contribuinte de outro instituto de previdência. A demografia é medida pela 
razão de pessoas dependentes por domicílio, sendo elas menores 14 anos e maiores de 60. Os dados da Tabela 2 
revelam a incidência de privação de trabalho e a razão por dependência. Como se pode observar, mais de um terço 
da população paraibana sofreu privação de trabalho digno em 2013. Apesar de ter ocorrido uma redução 6,22%, 
de 2006 para 2013, há ainda uma taxa de privação um pouco elevada. 

Uma hipótese a ser questionada é se nos últimos anos a informalização aumentou no Estado, ou as empresas 
não estão realizando suas obrigações fiscais, uma vez que a análise leva em consideração características intrínsecas 
a esse processo. Conforme Nogueira (2014), embora tenha ocorrido uma queda da População Economicamente 
Ativa (PEA) do estado, em 2010, voltou a crescer a partir de 2012, sendo que o emprego formal continua a 
absorver parte do mercado. 

Verifica-se ainda que a razão “dependência” apresenta uma taxa de privação relativamente baixa. Dessa 
forma, 17,41% da população apresenta alguma relação de dependência. Na análise da dimensão como um todo 
houve uma queda na privação, de 67,88%, em 2006, para 67,03, em 2013. Não obstante, há ainda um percentual 
elevado de privação na dimensão. 
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ANÁLISE DOS GAPS DE PRIVAÇÃO DAS DIMENSÕES DA POBREZA E SUAS DIFERENÇAS

Como discutido na seção da metodologia, os gaps representam a distância entre os indivíduos pobres e 
um determinado limite de pobreza total, os quais foram calculados para cada uma das dimensões. A análise desse 
indicador foi realizada por grupos, levando em conta gênero, faixa etária e etnia do estado da Paraíba, entre os anos 
de 2006 e 2013.

Conforme os dados da Tabela 3, na dimensão 1 - água e alimentos - a pobreza na Paraíba foi mais severa nas 
áreas rurais, tanto em 2006, como em 2013. Em 2013, por exemplo, a privação na área rural do estado da Paraíba foi 
de 22,88 p.p (pontos percentuais), no entanto, na área urbana essa privação foi relativamente baixa e alcançou uma 
pífia redução de 3,54%, entre os anos analisados. Já em relação à faixa etária e etnia, observou-se que a queda não foi 
tão expressiva, apesar disso, teve um arrefecimento em todos os grupos, no decorrer dos anos analisados.

Tabela 3. - Paraíba: Gap da privação por dimensão, 2006 e 2013(%)... (continua)

Cate-
gorias

Estado

Água e Alimentos Comunicação e In-
formação

Educação

2006 2013 2006 2013 2006 2013

Paraíba 9.85 7.04 56.70 33.46 84.66 83.23

Área Urbano 4.15 3.54 54.22 30.36 83.62 81.86

Rural 33.89 22.88 67.16 47.50 89.06 89.40

Gênero Homens 10.13 6.95 57.32 34.08 85.44 85.06

Mulhe-
res

9.58 7.13 56.12 32.92 83.93 81.59

Faixa 
Etária

Crian-
ças

12.19 8.52 59.97 35.28 77.44 77.39

Adoles-
centes

10.32 6.40 56.83 31.24 84.74 83.85

Jovens 10.99 8.62 55.80 30.97 89.98 86.49

Adultos 8.02 6.17 54.57 32.68 83.82 82.38

Idosos 8.04 5.40 60.08 41.97 92.63 91.40

Etnia Branca 7.61 6.35 51.07 28.30 81.02 79.42

Não 
Branca

11.24 7.42 60.19 36.33 86.92 85.34

  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das PNADs de 2006 a 2011.

Essa propensão à pobreza na Dimensão 1 também foi verificada em Brandolini e D’Alessio (1998); 
Carvalho, Kerstenetzky e Del-Vecchio (2007) e Ottoneli e Silva (2014). Apesar dos resultados diferirem pelo uso 
da metodologia, corrobora com esse estudo na medida em que concluíram que a falta de acesso à agua e renda são 
umas das principais causas da pobreza, sendo a renda a maior privação sofrida pelas pessoas.

Corroborando com este processo e com a mesma ideia, Silva (2015) e Silva et al (2014), analisaram a 
pobreza multidimensional no Brasil e concluíram que os gaps de privação da dimensão água e alimentos são mais 
severos na área rural. Além destes, Leite (2015) retratou essa mesma realidade em sua análise da pobreza para o 
estado da Bahia, no mesmo período de análise (2006 a 2013). Os resultados obtidos pelo autor mostraram que a 
privação de água e alimentos é também mais intensa no meio rural baiano. 
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Tabela 3 - Paraíba: Gap da privação por dimensão, 2006 e 2013(%) conclusão)

Cate-
goria

Estado

Condições da 
Moradia

Saúde Trabalho e 
Demografia

2006 2013 2006 2013 2006 2013

Paraíba 7.20 7.35 27.75 20.18 44.13 39.53

Área Urbano 6.78 7.69 18.92 11.88 45.23 40.20

Rural 8.97 5.83 64.98 57.68 39.50 36.53

Gênero Ho-
mens

7.18 7.34 28.37 21.15 43.79 39.23

Mulhe-
res

7.23 7.36 27.16 19.32 44.46 39.80

Faixa 
Etária

Crian-
ças

9.31 9.39 28.46 21.63 51.94 42.24

Adoles-
centes

6.87 7.75 29.54 20.09 40.55 40.73

Jovens 7.96 8.20 28.34 20.11 38.57 33.53

Adultos 6.19 6.64 26.44 19.96 39.81 35.52

Idosos 4.55 4.14 27.47 18.54 64.26 65.75

Etnia Branca 7.00 6.76 23.95 18.18 42.91 38.64

Não 
Branca

7.33 7.68 30.10 21.29 44.89 40.03

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADs de 2006 a 2013.

Na Dimensão 2 - comunicação e informação - houve também uma redução do gap nas áreas, faixa 
etária e etnias, entre 2006 e 2013. Como se observa, tanto em 2006, quanto em 2013, o gap de privação da 
população paraibana foi mais intenso na área rural do que na área urbana. Em 2013, a área rural apresentou 
uma lacuna de privação de 47,50%, enquanto a área urbana exibiu 30,36%. No que se refere à privação por 
sexo, a análise mostra que as pessoas do sexo masculino detêm um nível maior de privação, quando comparados 
ao sexo feminino. Já em relação à faixa etária, a privação é maior nos idosos e nas crianças, 41,97% e 35,28%, 
respectivamente, em 2013. Por fim, quanto à privação do grupo raça, os dados mostram que a privação é maior 
para as pessoas de cor não branca, com um percentual de 36,33%, em 2013.

Sabe-se que é de grande importância o acesso à informação e comunicação, pois esses podem refletir 
um pouco sobre o desenvolvimento econômico e social de um país, Região ou Estado. Nessa perspectiva, 
segundo os dados do IBGE (2013), o estado da Paraíba é o terceiro estado da região Nordeste com maior 
acesso a esses bens para o ano de 2013, embora se tenha ainda uma privação alta no meio rural.

No tocante à dimensão educação, é possível perceber que houve uma baixa redução na privação à 
educação: de 84,66%, em 2006, para 83,23%, em 2013 para o estado. Nas áreas houve um disparato: no meio 
urbano teve uma queda na privação, enquanto, no meio rural, essa carência cresceu. Em relação ao grupo 
homens e mulheres, nota-se que houve uma redução em ambos os sexos, porém, as mulheres apresentaram 
uma menor privação em 2013 (81,59%), quando comparadas com os homens, que foi de 85,06%. 

No que se diz a respeito ao grupo faixa etária, todos apresentaram uma redução na privação, apesar de 
o grupo jovem ter auferido uma maior redução, 3,49%, de 2006 a 2013. Já o grupo criança apresentou o menor 
gap (0,05%) no mesmo período. Porém, já em relação ao grupo a etnia, percebe-se que a maior privação foi da 
cor não branca (em 2013 foi de 85,34%, e brancos de 79,42%). 
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Tais evidências corroboram com as análises de Silva (2015); Silva et al (2014) e Ottoneli e Silva (2014) 
nas análises da mensuração da pobreza no Brasil e na Região Nordeste. Tais autores observaram que a educação 
é uma das dimensões que mais contribui para a propensão da pobreza. Conforme Sen (2000), as pessoas 
necessitam de funcionamentos relevantes e estes não se dão apenas pelo nível de renda, mas sim, por meio do 
acesso à educação, saúde, condições de moradia, dentre outros aspectos relevantes.

Dentro da dimensão “condições de moradia”, observa-se que houve um crescimento dessa privação 
no estado da Paraíba, de 2006 a 2013. Contudo, é possível notar que, no meio rural, houve uma queda nas 
condições de moradias inadequadas. Além de ter sido a área que alcançou uma maior redução, a área rural 
(5,83) teve o menor gap de privação em 2013, quando comparada à área urbana (7,69%). 

Em relação ao gênero, as mulheres apresentam uma privação maior que os homens, embora tenha 
sido relativamente baixa (0,02%) em 2013. Já na faixa etária, os idosos foram os que apresentaram a menor 
privação, com apenas 4,14%, sendo que a maior privação se deu nas crianças, com 9,39%. Em relação à etnia, 
a de cor não branca apresentou um maior gap privação do que a população de cor branca, tanto em 2006, como 
em 2013.

A falta de acesso a condições dignas de moradia é um dos agravantes da pobreza multidimensional. 
Ademais, Sousa (2015) relata que a Paraíba ainda possui inadequações nas questões de moradia. Acredita-
se que o aumento da propensão à pobreza nessa dimensão se deu pelo processo de expansão das cidades 
brasileiras, o qual foi caracterizado como urbanização espraiada e sem a participação de mecanismos de gestão 
eficientes, como Conselhos, Secretaria e Fundos de habitação que pudessem contribuir no planejamento 
habitacional do número de pessoas por domicílios sem condições de habitação em áreas inapropriada (MAIA, 
2015). Os resultados revelam ainda que esse direito (moradia digna) ainda não foi pleiteado por mais de 35% 
da população paraibana.

Destarte, considerando o gap de privação da dimensão saúde, este revela que houve um recuo em todas 
as categorias para os anos em análise. Isso indica que houve uma melhoria no acesso à saúde da população 
paraibana. No entanto, como era de se esperar, tanto em 2006, como em 2013, o meio rural foi área com maior 
severidade de privação de condições de saúde. Segundo Leite (2015), isso demonstra que, no Brasil, as áreas 
urbanas possuem maior acesso aos meios de saúde do que o meio rural. Ademais, este fato evidencia que é 
preciso priorizar esta área para reduzir tais disparidades. No tocante ao gênero, faixa etária e etnia, ocorreu 
uma acentuada redução de privação entre 2006 e 2013.

Há um grande impacto nessa dimensão, o qual é causado pelo acesso ao serviço de esgotamento 
sanitário e condição sanitária. Isso também é confirmado pelos trabalhos de Brandolini e D’Alessio (1998); 
Carvalho, Kerstenetzky e Del-Vecchio (2007) e Diniz e Diniz (2009), em que foi o indicador com maior peso 
na dimensão e também em Ottoneli e Silva (2014) e Silva (2015). 

A realidade dessa dimensão corrobora ainda com a literatura no sentido de que o nível de renda 
contribui para um acesso apropriado a uma qualidade de vida. Logo, famílias com nível de renda baixo são mais 
propensas às doenças, principalmente devido à falta se saneamento básico. Esta realidade ocorre principalmente 
em países, regiões e estados em desenvolvimento. Foi por meio desse consenso que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) propôs a universalização do saneamento básico.

Por fim, tem-se o gap da dimensão “trabalho e demografia”, o qual também apresentou uma queda 
na privação de 2006 a 2013, passando de 44,13% para 39,53% respectivamente. Um fato interessante é que o 
meio urbano foi a área que concentrou maior carência nesta dimensão, quando comparada com o meio rural. 
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Acredita-se que uma possível justificativa para essa realidade é que o meio rural tenha um maior número 
de pessoas aposentadas, o que contribui para a redução da análise, tendo em vista que contribuem para a 
previdência. 

O fato de a área urbana ter apresentado uma maior privação de trabalho e demografia não deve ser um 
requisito para que o Estado não crie políticas públicas de expansão à oferta de trabalho ou fomentem meios 
para o desenvolvimento rural. Ademais, a maior privação de trabalho entre mulheres reflete que ainda existe 
uma possível discriminação no mercado de trabalho entre os sexos, embora se saiba que essa desigualdade 
tenha reduzido, no Brasil, nos últimos anos.

Nesse mote, Souza, Salvanato e França (2013) analisaram a desigualdade de renda entre os grupos de 
gênero e etnia para o Brasil e regiões. Para tanto, usaram os dados das PNADs de 2001 a 2011. Concluíram 
que, de fato, ainda existe uma discriminação salarial entre gênero e etnias. No tocante a faixa etária, como 
era de se esperar, as crianças e os idosos apresentaram uma maior magnitude de privação nessa dimensão. 
Acredita-se que essa supressão do mercado de trabalho entre crianças e idosos se deu por serem dependentes. 
Já quando analisada essa disparidade por etnia, percebe-se que houve uma maior exclusão do mercado de 
trabalho na população não branca. 

Tais destaques confirmam as análises de Silva (2015) e Silva et al (2014), que estudaram a pobreza 
multidimensional na Paraíba e no Brasil, para os anos de 2006 a 2012. Ademais, com base no estudo de Pereira 
(2014), acredita-se que o aumento da privação por esse funcionamento ocorra em virtude da informalidade da 
economia do estado. Outra possível causa do trabalho precário é a ausência de uma oferta maior de trabalho 
no estado.

ANÁLISE DA POBREZA MULTIDIMENSIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA

A análise da pobreza multidimensional, parte do princípio de que a pobreza de um país, região ou 
estado não pode ficar restrita apenas ao nível de renda, mas a um conjunto maior de funcionamentos. Nesse 
sentido, e conforme exposto pelos gaps, a Tabela 4 sinaliza a queda da pobreza multidimensional no estado da 
Paraíba em todas as categorias para o espaço temporal analisado.

Tabela 4: Pobreza multidimensional por áreas e grupos do estado da Paraíba, 2006-2013(%)

Catego-
rias

Estado

Pobreza Multidimensional

Variação

(2006 a 2013)2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Paraíba 27,48 26,64 27,53 25,64 23,00 23,08 22,49 -4,99
Áreas Urbano 25,27 24,79 24,19 23,45 21,63 21,45 20,81 -4,46

Rural 36,81 34,59 41,62 34,65 30,91 31,51 30,07 -6,74
Gênero Homens 27,74 27,12 27,97 25,86 23,29 23,37 22,83 -4,91

Mulhe-
res

27,24 26,20 27,11 25,44 22,75 22,83 22,19
-5,05
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Faixa 
Etária

Crianças 27,21 26,01 26,56 25,58 22,45 22,31 20,85 -6,36
Adoles-
centes

26,73 26,02 28,02 24,79 21,66 22,26 21,63
-5,1

Jovens 27,83 26,84 27,16 25,79 22,88 22,77 22,34 -5,49
Adultos 26,22 25,52 26,56 24,58 21,90 22,10 21,86 -4,36
Idosos 34,14 33,80 34,40 31,52 30,86 30,71 30,43 -3,71

Etnia Branca 25,51 24,69 25,73 23,29 22,10 21,63 21,05 -4,46
Não 
Branca

28,71 27,81 28,63 27,03 23,53 23,84 23,29
-5,42

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das PNADs de 2006 a 2013.

Como apresenta a Tabela 4, no período de 2006 a 2013 houve uma retração na pobreza multidimensional 
do estado da Paraíba, chegando a uma queda de -4,99% para o período. Segundo Leite (2015), essa realidade reflete 
a dinâmica da redução recente da pobreza em todo o Brasil, como também na região Nordeste. Conforme Silva 
(2015), nos últimos anos, o Brasil tem alcançado uma redução no nível de pobreza multidimensional, principalmente 
na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. No entanto, embora a região Norte tenha apresentado a maior redução 
na privação dos funcionamentos, ainda permanece com a maior propensão de pobres no país.

Ao analisar especificamente as áreas urbana e rural em 2013, constata-se uma retração da pobreza, no 
entanto, mesmo com essa queda, no meio rural paraibano ainda se concentra mais de mais de 30% das pessoas 
privadas de importantes funcionamentos como os analisados neste estudo. Esse destaque corrobora com Silva e 
Neder (2010) que estudaram a pobreza multidimensional nas áreas rurais do Brasil em 1995 e 2004 e concluíram 
que, nacionalmente, a proporção de pobres na zona rural é de 30%, em 2012.

Entre os grupos gênero, faixa etária e etnia, não há tanta discrepância no tocante ao nível de privação. 
No entanto, a pobreza multidimensional foi mais severa entre os homens, em 2013, assim como para os idosos e 
pessoas de cor não branca, embora, nesse período, esse indicador tenha sido reduzido, como mostra a Tabela 1.

Os resultados encontrados revelam que embora os funcionamentos sejam dever do Estado, como por 
exemplo, saúde e educação, há ainda uma fragilidade institucional que contribui para a omissão e eficiência do 
governo mediante as políticas sociais, econômicas e educacionais. Além disso, se aproximam dos resultados 
encontrados em outros estudos, como Brandolini e D’Alessio (1998); Chiappero, Martinetti (2000); Picolotto 
(2006); Diniz e Diniz (2009); Ottoneli e Silva (2014); Silva et al (2014); Silva (2015) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo investigar o nível de pobreza multidimensional no estado da 
Paraíba no período compreendido entre 2006 e 2013. Para tanto, foram realizados à construção dos indicadores 
individual e global de cada dimensão; análise dos gaps de privação de cada dimensão e as diferenças entre grupos 
sociais, áreas urbanas e rurais. Por fim, buscou analisar a pobreza multidimensional no estado, considerando as 
diferenças.

Os resultados aludem que a população paraibana sofreu privações, principalmente nos funcionamentos, 
como o acesso ao ensino primário, fundamental e médio, aos serviços de acesso à comunicação e informação 
(acesso à internet e a computador), a uma moradia digna, seja própria ou alugada, a condições de saneamento 
básico, como esgotamento sanitário e condição sanitária e, por fim, trabalho precário do responsável pelo domicílio. 
A aplicação da teoria da abordagem axiomática neste estudo permitiu comprovar a tese defendida por Amartya 
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Sen, como a abordagem das capacitações, de que ser pobre significa sofrer privações em diferentes dimensões 
relacionadas à vida das pessoas, além de confirmar a hipótese do presente estudo.

Os dados demonstraram que, nesse período, o maior nível de pobreza se encontrava na dimensão 
educação. Deste modo, pode-se afirmar neste estudo que a propensão à pobreza refere-se, principalmente, ao 
acesso ao ensino. Na dimensão saúde, os dados sugerem que o esgotamento sanitário, teve maior impacto dentro 
da dimensão. Diante disso, percebe-se que políticas públicas de saúde e saneamento devem priorizar esta dimensão 
para que se possa reduzir essa proporção de pobres multidimensionais e expandir o acesso à saúde. Com relação à 
dimensão habitação, nota-se a sua contribuição no nível de pobreza, porém, houve um incremento no período de 
2006 a 2013. Nas demais dimensões, ou seja, trabalho e demografia, comunicação e informação, água e alimentos, 
constata-se que houve uma redução significativa, principalmente na área rural, local em que a pobreza impacta 
mais nesse contexto.

Dito isto, nota-se que houve uma mudança no panorama da situação da pobreza no estado da Paraíba, pois 
esta apresentou uma trajetória decrescente durante o período de estudo. Houve uma redução, de 27,48%, em 2006, 
para 22,49%, em 2013. Acredita-se que tal realidade tenha ocorrido devido aos investimentos das políticas públicas 
de redistribuição de renda, implementadas pelo Governo Federal nos últimos anos.

Ao analisar a pobreza multidimensional sob a ótica das seis dimensões, pôde- se constatar que a pobreza é 
mais preocupante na área rural, com um percentual de 30,07%, em 2013, ou seja, mais de um quarto da população 
rural paraibana sofre privações nas seis dimensões, enquanto a análise por sexo revela que as mulheres são detentoras 
de privações, quando comparadas aos homens. Porém, na análise por faixa etária, os idosos e os jovens apresentam 
maiores privações para o período em estudo. Quanto ao grupo etnia, revela a pesquisa que a população não branca 
mostra-se com mais privações do que a população branca. 

Diante do exposto, é possível perceber que a hipótese levantada por este trabalho foi confirmada, ou seja, o 
maior número de pobres na Paraíba não se deve à privação de renda, mas da comunicação e informação, educação, 
saúde, trabalho e demografia. Com base na teoria de Sen, as políticas de assistência aos pobres precisam considerar 
as particularidades de cada local, de forma a verificar quais são as reais privações sofridas pelas pessoas. A pobreza 
na Paraíba é um problema complexo e tem caráter multidimensional. Uma possível solução para redução de tal 
indigência em um primeiro momento seria atentar e promover ações de melhoria da educação, como a inclusão 
do ensino de forma integral e projetos educacionais para que consigam realizar funcionamentos que consideram 
importantes para expandir suas capacitações.

Vale ressaltar que as informações utilizadas no presente estudo não formam uma condição rígida a ser 
seguida, mas buscam contribuir na discussão do problema em análise, para que os formuladores de políticas 
públicas atentem para as diferentes necessidades da população, de forma a possibilitar a criação de projetos de 
melhoria em relação ao que é mais urgente. Torna-se necessário que as políticas de combate à pobreza promovam 
acesso aos diferentes funcionamentos, na busca de possibilitar uma melhor condição de vida e inserção social, 
reduzindo-a ou erradicando essa problemática.

Embora esse método de mensuração de pobreza multidimensional seja inovador por levar em consideração 
seis dimensões que ainda não foram analisadas, acredita-se que as evidências ainda não sejam suficientes para 
estabelecer o nível de pobreza multidimensional, tendo em vista que há omissão de outras dimensões, a saber: 
ambiental. No referido estudo não se fez uso de tal abordagem por não ter encontrado dados nas PNADs 
para compor a referida dimensão. Mas, acredita-se que novas análises devem ser feitas buscando avançar com a 
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construção de outras dimensões da pobreza, como a já mencionada anteriormente. Nesse caso, seria interessante 
analisar a situação em nível de região, microrregião, bem como em nível municipal.

Diante do exposto, destacam-se quatro principais contribuições do estudo: (i) o fomento e discussão da 
pobreza multidimensional no respectivo estado, visto que os estudos anteriores não evidenciam a situação da 
pobreza multidimensional na Paraíba; (ii) o diagnóstico da situação dos da pobreza por dimensões que pode ser 
utilizado pelo Estado para formular políticas públicas de redistribuição de renda que venham reduzir o nível de 
pobreza multidimensional na Paraíba; (iii) uma análise crítica e quantitativa de um assunto que é tratado na maioria 
das vezes de forma subjetiva e (iv) a confirmação que parte da população paraibana sofre de privações importantes 
que não apenas por restrição de renda. 
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RESUMO
A produção em cooperativas nos assentamentos não é apenas uma forma de baratear os custos de 
produção, mas representa saídas para crises sociais e uma forma de integração a sociedade. Dessa 
forma, este estudo teve como objetivo avaliar se o agricultor assentado que está associado a uma 
cooperativa tem seu rendimento de produção afetado devido ao fato de ser associado. Para estimar 
esse efeito de ser associado dentre esses assentados, a pesquisa buscou dados primários de assen-
tamentos do Mato Grosso do Sul e utilizou do modelo clássico de Mincer com capital humano. 
Como resultado, verificou-se que a desigualdade de renda é explicada pelas diferenças nas variáveis 
relativas ao capital humano, sendo evidente a importância da educação formal para os assentados, 
pois além do consensual onde cada ano de estudo formal aumenta a média dos rendimentos, foi 
observado também que o cooperativismo só é relevante para os assentados que possuem escolari-
dade superior a 4 anos de estudo. Concluindo, o trabalho sinaliza que políticas públicas possam ser 
focadas na melhoria da educação formal e treinamento desses cooperados, para que o cooperativ-
ismo possa impactar na remuneração da produção dos cooperados.

Palavras-Chave: Cooperativa. Assentamento. Rendimento. 

RESUMEN
The production in cooperatives in the settlements is not only a way of  cheapening the costs of  
production, but represents exits for social crises and a form of  integration the society. Thus, this 
study aimed to evaluate if  the settled farmer who is associated to a cooperative has its production 
income affected due to the fact of  being associated. To estimate this effect of  being associated 
among these settlers, the research sought primary data on settlements in Mato Grosso do Sul and 
used the classic model of  Mincer with human capital. As a result, it was verified that income in-
equality is explained by the differences in the variables related to human capital, being evident the 
importance of  formal education for the settlers, since in addition to the consensual where each 
year of  formal study increases the average income, it was also observed that the cooperativism is 
only relevant for the settlers who have education beyond 4 years of  study. In conclusion, the paper 
indicates that public policies can be focused on improving the formal education and training of  
these cooperatives, so that cooperativism can impact on the remuneration of  cooperative produc-
tion.

Keywords: Cooperative. Settlement. Yield. 
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INTRODUÇÃO

A sociedade atual passa por constantes alterações no âmbito social, político e econômico por conta do processo 
de globalização em que vivemos. Com isso, existe a necessidade da sociedade se organizar para melhorar 

o crescimento econômico e social das comunidades. Com o cenário de crise, a instabilidade nos mercados e as 
demissões em massa, a economia solidária vem apresentar uma alternativa ao desenvolvimento. Essa modalidade 
vem buscando uma alternativa para a geração de trabalho e renda, e uma forma de inclusão social.

A economia solidária pode ser definida como uma alternativa para a geração de trabalho, que envolve 
um conjunto de atividades econômicas, cujo objetivo é a luta contra as desigualdades sociais e o desemprego 
(SINGER, 2002). Na economia solidária não existe patrão e nem empregados, pois todos são trabalhadores e 
donos ao mesmo tempo, seja em associação, cooperativa ou em grupo.  

Singer (2002) aponta que a economia solidária é organizada por milhares de trabalhadores, que buscam de 
forma coletiva garantir o seu próprio trabalho. O projeto tem iniciativas por cooperativas de coleta e reciclagem, 
cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de prestação de serviços, instituições financeiras que estão ligadas 
a empreendimentos solidários, entre outros, que garantem trabalho digno e renda familiar para os empreendedores. 

O modelo cooperativista é a organização de pessoas voltadas ao mesmo interesse econômico, com 
ajuda mútua, solidariedade e responsabilidade, em que os associados têm objetivos em comum, e acreditam na 
honestidade e transparência pelo seu semelhante.

As cooperativas são sociedades sem fins lucrativos  e uma das formas de cooperação mais utilizadas no 
decorrer dos anos. O objetivo das cooperativas é de alcançar objetivos que, individualmente, seriam mais difíceis 
de serem alcançados. A garantia para a segurança alimentar e a pobreza vem de ações das cooperativas agrícolas. 
O objetivo do agricultor é plantar, produzir e criar com a finalidade de obter lucros com a sua produção, mas nem 
sempre um produtor consegue atingir suas metas, e é por isso que vem a atuação das cooperativas agrícolas. 

A função das cooperativas agrícolas é de auxiliar os produtores rurais, ajudando a vender e distribuir os 
bens e produtos e dando suporte aos produtores para garantir melhor produção. O cooperativismo surge então 
para superar as dificuldades encontradas pelo pequeno produtor.

No Brasil, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) se deu principalmente graças à agropecuária 
que no ano 2013 cresceu 7% (IBGE, 2014). Dentro deste setor, deve se considerar a participação da Agricultura 
Familiar nos resultados. Em dez anos houve um crescimento de 52% na renda nesta esfera, representa 74% da 
mão de obra do campo, atualmente, é responsável por 33% do PIB Agropecuário (MDA, 2013). 

A agricultura familiar cria, inova, produz e alimenta o país, por isso a preocupação em investir, pois a 
agricultura é umas das principais atividades e fonte de renda para grande parte da população. No ano de 2014 
a ONU destacou a importância da agricultura familiar no Brasil, com isso ela lançou o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, cujo objetivo principal é o de acabar com a fome, garantir a segurança alimentar e proteger 
o meio ambiente.  

O trabalho busca responder como as cooperativas de pequenos agricultores em assentamentos do Mato 
Grosso do Sul afetam a produtividade do setor? Como objetivo geral, o trabalho busca avaliar se o agricultor 
assentado que está associado a uma cooperativa tem sua produtividade afetada devido a ser associado. Ainda, 
como objetivo específico, descrever as variáveis com relação ao capital humano e a associação na produção dos 
assentados, e estimar o impacto do cooperado na produtividade do assentado.
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Para responder os objetivos foi utilizado o método de estimação por Mínimos Quadrados Ordinários, 
com um modelo da equação minceriana para estimar o impacto do atributo de ser cooperado na influência da 
produtividade do pequeno agricultor assentado, além disso, uma análise descritiva das variáveis do modelo foi 
avaliada. 

Para efeito de apresentação e sistematização, o trabalho está estruturado em cinco seções cuja primeira 
compreende a introdução. Na segunda seção apresentamos o referencial teórico, que está dividido em subtítulos, 
onde no primeiro discorreremos sobre o que é assentamento, no segundo sobre cooperativa agrícola no Brasil e 
no terceiro subtítulo sobre o modelo de retorno de escolaridade. Já na terceira seção encontra-se a metodologia, 
na quarta seção está à análise dos resultados e por fim a conclusão. 

REFENCIAL TEÓRICO 

ASSENTAMENTOS 

Para Alvarenga (2004) a agricultura familiar pode ser entendida como uma categoria de pequenos 
proprietários rurais, que utilizam mais a mão de obra para o cultivo da terra, ao invés da agricultura patronal, que 
utilizam trabalhadores contratados.  

Os assentamentos rurais são centros estratégicos para a transformação na questão agrária brasileira, 
já que tem uma potência na geração de empregos e um aumento no nível de renda das famílias assentadas 
(BERGAMASCO, 1996). 

Como o assentamento está ligado a fixação de uma população na agricultura que tem como objetivo a 
exploração agrícola, os assentados tem que ter uma condição adequada para o uso da terra e o incentivo da vida 
comunitária e social. Assim existe a necessidade de mudança no campo, e uma das políticas para resolver esse 
problema seria a reforma agrária. 

Nas últimas décadas os residentes em áreas de assentamento vêm crescendo, e os pequenos agricultores 
do Estado do Mato Grosso do Sul tem um papel relevante para a economia (ALVARENGA, 2004).  Na década 
de 1970 ocorreu um avanço na modernização da agricultura, principalmente na Região da Amazônia, incluindo 
o Estado de Mato Grosso. Através de programas de políticas públicas, como, por exemplo, créditos, incentivos 
fiscais, preço mínimo, etc. o Governo permitiu a apropriação e a posse legal das terras. A ocupação do Estado do 
Mato Grosso ocorreu no período que houve um grande processo de aceleração na ocupação de áreas onde não 
existia nenhuma população, fazendo com que a produção e a industrialização fossem melhoradas (ALBÊS, 2001).

Segundo Albês (2001) o Governo cria o órgão específico para cuidar das questões fundiárias, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Esse órgão tem o objetivo de implementar a reforma 
agrária e contribuir para o desenvolvimento sustentável no meio rural. A reforma agrária nos assentamentos 
proporciona um crédito rural para ter acesso ao credito fundiário, ocupa de uma forma planejada os locais vazios 
que podem ser habitados e promove o desenvolvimento econômico em áreas rurais.

Para algumas pessoas, os assentamentos surgem como uma nova perspectiva de vida que se encontra em 
diversa fase de sua vida, conseguir a sua terra pode ser uma opção para sair da pobreza e encontrar melhores 
condições de vida. Os assentamentos são constituídos por um grupo de pessoas com um conjunto de interesses e 
objetivos ligados a terra (OLIVEIRA, 2012).

Mas a maioria dos assentados encontram dificuldades para os projetos, pois as condições não são favoráveis. 
Além de existir as condições naturais, os assentados encontram barreiras no financiamento para projetos e para 



382 383

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

recuperar a área, os problemas estão na parte de acompanhamento burocrático, o recebimento do crédito rural, 
serviços de saúde e educação são precários, entre outros (CAPOANE, 2012). 

Na prática, os assentamentos possuíam um maior número de pessoas com baixo poder aquisitivo e 
apresentavam dificuldades, pois, além de não haver uma condição de vida favorável, as áreas eram distantes e não 
tinham infraestrutura de crédito, mercado ou escoamento para poder produzir (ALBUÊS, 2001).  

Mesmo com vários problemas, a agricultura tem destaque no espaço rural, pois vem sendo realizada 
por outras atividades e sendo percebida com uma das formas estabelecidas entre a sociedade e o espaço entre o 
homem e a natureza (SCHNEIDER, 2003).

COOPERATIVA AGRÍCOLA NO BRASIL 

O cooperativismo popular surgiu a partir de enfrentamentos de modelos econômicos, reforçando a práticas 
de economia solidária e trazendo variadas formas de produção. O cooperativismo busca suprir as necessidades 
dos próprios membros, fazendo do capital um elemento a serviço do homem, pois dá a ele um papel instrumental 
(FERREIRA, 2011).

O cooperativismo tem grande força na economia solidária, Singer (2002) define que a economia solidária é 
outro modo de produção, em que os princípios básicos estão na relação coletiva e no direito à liberdade individual, 
esses princípios dizem que todos estão unidos para a produção de um capital, em que todos têm o mesmo direito 
por igual dentro de uma cooperativa ou sociedade econômica.  

A Economia Solidária assemelha-se as primeiras experiências cooperativistas, Singer (2002) aponta que 
o cooperativismo tomou forma em cooperativas de consumo nas cidades e de cooperativas agrícolas no campo. 
Consequentemente, a cooperativa, como unidade de produção mostra que a eficiência e a solidariedade podem 
ser um dos princípios que complementam a economia. A participação dos trabalhadores nas decisões, nos bens e 
riscos da empresa implica que os trabalhadores estão em condições de igualdade (SCHALLENBERGER, 2009). 

Vem-se percebendo as vantagens da cooperação na melhoria das condições de existência e aos poucos o 
cooperativismo tem um crescimento dos indivíduos nas primeiras comunidades (BEGNIS, 2014). De acordo com 
Furquim (2001) o cooperativismo no Brasil teve início a partir de 1888, com a libertação dos escravos, porém, 
somente na primeira década do século XX é que surgiram efetivamente as primeiras cooperativas.   

As iniciativas para a criação do cooperativismo se deram pela exploração dos trabalhadores, com isso as 
cooperativas começaram com iniciativa social, visando ao benefício de pessoas de diferentes níveis de rendas. Com 
o tempo as empresas começaram a ser estruturadas com objetivos variados, para que em virtude da necessidade se 
unissem para melhorarem sua condição de vida (FEIJÓ, 2015).

Existem vários tipos de cooperativas, e podemos destacar as cooperativas rurais, que ao longo do tempo 
tem mostrado um importante desenvolvimento no meio rural, pois, auxilia os cooperados e geram empregos no 
campo. As cooperativas rurais têm como objetivo auxiliar os produtores primários na aquisição de insumos e 
tecnologia, e ajudando na facilidade para a comercialização nos grandes centros de consumo (FEIJÓ, 2015).

Pois, é nesse setor que o movimento cooperativista ganha força e cresce no Brasil, principalmente trazidos 
pelos imigrantes que se instalaram nas regiões Sul e Sudeste do País (BEGNIS, 2014). Na década de 1950, a 
agricultura teve um aumento da produção de alimentos, e com isso um grande crescimento econômico brasileiro. 
Isso se deu por melhorias na infraestrutura para a comercialização dos produtos e investimentos públicos em 
transporte (BRAGAGNOLO, 2015). 
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O sistema cooperativista rural é associado por um grupo de pequenos produtores, que se reúnem com 
objetivos em comum e se reagrupam para ganhos de escala e de poder entre fornecedores e clientes. A cooperativa 
funciona como intermediária entre os cooperados e o mercado de atuação (FEIJÓ, 2015). Esse sistema é importante 
para o fornecimento de recursos e poder investir em mão de obra, seja para o acumulo de capital ou como oferta 
de alimentos a preços que são mais acessíveis a população (BRAGAGNOLO, 2015).

Para Feijó (2015) as cooperativas agropecuárias têm um resultado expressivo quanto ao número de 
cooperados e empregados. Essas cooperativas são responsáveis pela produção e comercialização, em muitos 
países as cooperativas se encaixam em uma forma mais acessível para o pequeno fazendeiro, pois desempenham 
diferentes funções que auxiliam os produtores na comercialização, armazenamento e fornecimento. 

O setor agrícola é a principal fonte de renda e emprego nas áreas rurais, e as cooperativas tem um papel 
importante para a geração de emprego e no apoio aos pequenos agricultores, pois oferecem oportunidade de 
mercado, acesso a informação, tecnologia e inovação, fazendo com o que o pequeno agricultor garanta a segurança 
alimentar e sua própria subsistência (DE OLIVEIRA).

Para De Oliveira, a agricultura familiar é um fator importante para o abastecimento de alimentos para 
o mundo e também é a principal fonte de alternativas econômicas e no desenvolvimento em atividades de 
comercialização. Com a globalização e a competitividade, o cooperativismo ganha destaque para o pequeno 
agricultor, pois cooperativas tem vantagens em relação a melhores preços nos produtos, assim a cooperativa serve 
como um canal para a agricultura familiar obter uma organização da produção e na comercialização. 

A função de uma cooperativa agrícola é de fazer correr a produção e auxiliar os produtores rurais, 
principalmente em encontrar bons preços para a venda dos produtos. Pois o objetivo final do produtor é de obter 
lucro com o que está produzindo, e muitas vezes o produtor sozinho não consegue atingir a sua meta, é aí que a 
cooperativa atua, para auxiliar os pequenos agricultores na obtenção de lucros.  (GONÇALVES).

No Brasil o cooperativismo rural tem sido como uma forma de modernização da agricultura, uma estratégia 
para o crescimento econômico e mudança social. Cooperar está no modo de organizar e administrar a produção. 
Os assentados dependem da produtividade para a sobrevivência, por isso o papel da cooperação entre eles, pois as 
políticas de assentamentos têm muita dificuldade, a distribuição não é feita de forma correta, não tem política de 
preços e seguro agrícola, com isso a cooperação é fundamental para poder superar esses problemas (SCOPINHO, 
2007).

Scopinho (2007) fala que a cooperação no meio rural é uma forma de enfrentar a escassez e diminuir a 
pobreza. A cooperativa não está ligada somente para melhorar a condição de vida dos assentados, ela é também 
um recurso para o acesso de bens de consumo coletivo, como por exemplo, água, energia, estradas, telefonia, 
transporte, saúde e educação. Assim, aos poucos a terra começa a ter infraestrutura e são constituídas pequenas 
comunidades. Cooperar está sendo mais do que organizar cooperativas, são ações com valores em conjunto que 
superam dificuldades pela insuficiência de políticas públicas, principalmente no setor agrário e agrícola.

O desemprego acaba influenciando os desempregados a buscar uma autonomia no mercado de trabalho, 
e uma das iniciativas é a experiência cooperativista, que é uma alternativa econômica que os trabalhadores possam 
recriar suas vidas. A área rural conta que o trabalho cooperativo tem a possibilidade da construção de autonomia 
do trabalhador. (RIBEIRO, 2001).

Guilhoto (2006) afirma que cooperativas e associações são um sistema que possibilita a duração dos 
pequenos agricultores no campo. Para Scopinho (2007) a cooperação dá aos produtores incentivo para a luta pela 
melhoria de vida, fazendo com que os cooperados tenham uma convivência social que favorece a permanência 
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no assentamento. Mas, cada vez mais ocorre a tendência dos assentados em negar a cooperativa como modelo 
organizacional. 

As instituições participantes em um mesmo setor de atividade atuam coletivamente para atingir os objetivos 
em comum. A confiança é uma das facilidades que pode ser inserida a cooperação, pois quanto mais confiança 
entre pessoas de determinada comunidade maior será a cooperação entre elas. Com isso o capital social se torna 
um dos elementos essenciais, pois tende a ter uma solidariedade no grupo e um conjunto de relações sociais para 
atingir os objetivos. 

Para a agricultura familiar esse capital social gera uma cultura associativa e cooperativa, pois os agricultores 
podem ajudar um ao outro, aumentando assim a produção e tendo uma redução dos custos. A cooperação é uma 
das formas mais importantes de capital social, pois possibilita alcançar os objetivos que sozinho não poderia ser 
alcançado. 

No estudo feito por Vilpoux (2013) a participação em cooperativas é relativa, os produtores procuram se 
aliar a uma cooperativa quando ela tem a função de auxiliar e facilitar o acesso à comercialização ou na compra de 
insumos e para os pequenos produtores as cooperativas tem um papel importante no fornecimento de insumos.

O trabalho de Crúzio (1999) indaga o porquê das cooperativas agropecuárias e agroindustriais brasileiras 
estarem falindo, e os resultados encontrados evidenciaram alguns problemas, como por exemplo: a falta de diálogo 
entre os cooperados, a falta de poder de decisão dos pequenos cooperados, que os tornam apenas arrendatários, 
além da autogestão dos cooperados que levam a dificuldades devido ao fato de interesses diferenciados entre os 
cooperados. Isso é um problema quando não é possível alinhar objetivos em comum, ou seja, quando não há dialogo 
ou quando o cooperado não tem noção de quais decisões tomarem, sejam elas financeiras ou administrativas, ou 
a quem recorrer em outras situações.

MODELO DE RETORNO DE ESCOLARIDADE

A equação Minceriana é utilizada para estimar retornos à educação, a qualidade na educação e experiência, 
formulando a equação para rendimentos que seriam dependentes de variáveis associadas à educação e experiência. 
A equação é utilizada também para analisar o crescimento e o nível de escolaridade em uma sociedade. Os conceitos 
para incorporar na equação seria quanto o mercado de trabalho está disposto a pagar por característica produtivas, 
como educação e experiência e comparar a taxa de juros com a taxa de retorno da educação para determinar a 
quantidade ótima no capital humano (NERI, 2011). 

Entre os estudos sobre capital humano, temos os trabalhos de Becker e Mincer que originaram a linha de 
pesquisa, em que o modelo é utilizado para medir a função de retornos de escolaridade e o impacto da experiência 
de trabalho na diferença de salario entre homens e mulheres (ESPERIDÃO, 2000). 

Segundo Sachsida (2004) Becker diz que os agentes decidem investir em capital humano e que a cada 
ano a mais de escolaridade a pessoa tem um custo e benefício sobre isso. A teoria do capital humano que trata a 
respeito da educação, saúde, nutrição e migração como um investimento em pessoas vêm de estudo de diversos 
autores. Becker e Schultz tinham a preocupação com os retornos em investimentos em recursos humanos para o 
crescimento econômico (SENNA, 1976). 

Sachsida (2004) destaca dois autores, Becker e Mincer, em que o investimento em capital humano refere-se 
ao aumento na instrução de um indivíduo. Assim, tendo aquisição de conhecimentos ele terá uma expectativa em 
receber maior ganho no futuro. A equação minceriana é utilizada para estimar retornos à educação, a qualidade da 
educação, a experiência, entre outros. 
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Diversos autores utilizaram a equação de Mincer, podemos citar os primeiros que foram Behrman 
e Birdsaall, que utilizaram o Censo Demográfico de 1970 para calcular a taxa de retorno educacional para o 
Brasil. Leal e Werlang estimaram com emprego de dummies para diversos grupos com dados da PNAD. Kassouf  
empregou para corrigir um possível viés de seleção amostral. Sashida calcula o retorno salarial de educação para 
diferentes fontes de viés, e que através de diferentes métodos o retorno de um ano adicional de estudo fica entre 
12,9% a 16% (SULIANO, 2012).

Verifica-se que existe uma grande relação entre escolaridade e sucesso no mercado de trabalho, isso está 
baseado na diferença entre pessoas com alto e baixo nível de educação, o que pode implicar retornos de salários 
diferentes entre grupos educacionais distintos. Com isso ocorre um crescente interesse sobre a importância do 
capital humano (SACHSIDA, 2004). 

Griliches (1964) argumentou que o investimento em capital humano é importante para melhorar os 
resultados auferidos na produção agrícola e aumentar o crescimento econômico da agricultura. Ele é fundamental 
para a aquisição de novas tecnologias e habilidades. Esse investimento em capital humano refere-se à educação e 
aos investimentos públicos em assistência técnica e pesquisa.

O agricultor passa por diversos riscos na produção agrícola, e nem sempre tem o conhecimento e a 
preparação para planejar as suas atividades. Com isso, a importância da capacitação do produtor rural para 
a melhor gestão do seu negócio, e quanto maior o domínio e conhecimento do homem, melhor o processo 
de desenvolvimento em relação à produção. A educação é um fator importante para esse crescimento, pois o 
conhecimento na área de atuação leva a um aperfeiçoamento na administração da propriedade rural e maior 
rentabilidade (CAMARGO, 2012).  

O meio rural tem objetivos a serem cumpridos e um controle nas atividades desenvolvidas, com isso, o 
produtor deve profissionalizar-se para conseguir adotar técnicas que sejam favoráveis no processo para eficiência 
e redução de custos, pois muitas propriedades rurais têm investimentos desnecessários, perdas na produtividade e 
desconhecimento dos resultados. 

PEREIRA (2006) encontrou uma relação positiva entre a educação e o nível de renda dos produtores 
rurais, em que um ano adicional de estudo aumenta em 6% a renda média do agricultor. A educação passou a ser 
vista como desenvolvimento social e uma etapa do crescimento econômico, pois a educação é um grande fator 
para o bem-estar da população e para as novas demandas da economia. Do ponto de vista do trabalho, os níveis 
de formação mais elevados na escolaridade começam a ser exigidos (PAIVA, 2001). 

Barbosa Filho (2010) afirma que o capital humano mensura a evolução e o nível de escolaridade e experiência 
pelo total de horas trabalhadas. Nas últimas décadas, no Brasil, o capital humano está variando fortemente, 
pois à medida que a experiência e a produtividade aumentam a remuneração também cresce. A produtividade é 
compreendida de acordo como o mercado de trabalho paga a uma dada combinação de escolaridade e experiência.

O surgimento do capital humano deu a economia uma característica marcante, pois começa a dar um 
papel significante para a educação e habilidades. O principal investimento na sociedade deveria está ligado ao 
desenvolvimento do conhecimento e na melhora das suas habilidades, pois é pelo conhecimento que leva o 
indivíduo a novas descobertas, gerando mudanças tanto na economia quanto social e política (BENTO, 2006).

Oliveira (2001) verificou que a desigualdade educacional apresentou uma relação negativa com a renda 
per capita. Os trabalhadores que possuem um maior estoque de capital, no sentido de ter mais estudo e em boas 
escolas, apresentam maiores rendimentos do trabalho. Como os indivíduos mais pobres, em boa parte, não tem a 
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oportunidade de acesso à educação de boa qualidade, então a desigualdade na renda aumenta, pois, a desigualdade 
na escolaridade acaba afetando na relação negativa da renda. 

A educação e a desigualdade salarial permitem identificar como a força de trabalho é o principal determinante 
para poder responder o excesso de desigualdade no país. O desenvolvimento econômico está associado ao 
processo de expansão da educação. O aumento da expansão educacional da população contribui para o aumento 
da produtividade do trabalho, o que implica crescimento dos salários e, com isso, uma diminuição da pobreza, 
fazendo com que tenha um crescimento da população. Assim a desigualdade de renda no Brasil é explicada pelas 
diferenças no nível educacional, os trabalhadores com mais anos de estudos recebem salários maiores, comparados 
com os que têm poucos anos de estudos. A diversidade do grau de educação é um dos determinantes para a 
desigualdade salarial (BARROS, 2002).

METODOLOGIA

 Devido ao fato de existir uma carência de dados secundários de fontes oficiais de variáveis exógenas 
no modelo clássico de produção agrícola no Brasil, que afetam a produtividade na agricultura, em especial 
por pequenos agricultores e assentados, tornou-se necessário buscar dados diretamente de fonte primária em 
estabelecimentos rurais. Os dados empíricos utilizados para este estudo são provenientes de entrevistas sobre 
questões socioeconômicas e ambientais em 24 assentamentos agrícolas, onde para cada assentamento foi 
escolhido aleatoriamente de 20 a 30 assentados para a pesquisa, totalizando 429 em 18 municípios da região 
do Mato Grosso do Sul, durante o período de 2009-2010.  

Este trabalho tem o objetivo de medir se o fato de ser cooperado contribui para o retorno sobre a renda, 
além de avaliar as variáveis explicativas na produção, utilizando a equação de Mincer ajustada, onde foram incluídas 
novas variáveis explicativas para a formação do capital, que são: educação formal, experiência, mão de obra 
e cooperativismo. O cooperativismo tem o principal objetivo de estimar o impacto daqueles proprietários ou 
gestores das unidades agrícolas que são associados a uma cooperativa agrícola em assentamento.  

A equação econométrica a ser estimada para os retornos da produção agrícola é do tipo exponencial, 
loglinearizada no formato log-nível, isto é, a variável dependente, a produção está em formato logaritmo. A seguir 
o modelo: 

iiiiii xxxxY εβββββ +++++= 443322110ln  ,   (1)

onde o subscrito i representa a i-ésima propriedade rural; ln iY  é o logaritmo da renda da produção, 1x  
são anos de escolaridade formal do gestor ou do proprietário da produção; 2x  é uma variável dummy experiência, 
que responde se o gestor já trabalhou em atividade agrícola antes de assentado, a dummy  assume valor 1 quando o 
gestor tiver experiência e zero caso contrário; 3x  é a quantidade de mão de obra utilizada nas propriedades rurais; 
a dummy 4x  indica se o gestor participa de uma associação ou cooperação, ela assume o valor 1 quando o produtor 
é associado e zero caso contrário; e ε  é o termo de erro aleatório.

A variável rendimento de produção, iY , é obtida por meio da multiplicação do preço da comercialização e 
da quantidade de cada cultivo. A variável “anos de escolaridade” formal é o estoque de capital humano acumulado, 
medida em número de anos de estudos do gestor da propriedade, o coeficiente dessa variável, 1β , mede o retorno 
da escolaridade no rendimento do gestor, isto é, para um ano a mais de escolaridade causa na variação da produção. 
A experiência também corresponde à acumulação de capital humano, é a variável que indica se o produtor possuía 
alguma experiência antes da atividade agrícola. Esse termo tenta verificar como a acumulação de experiência afeta 
a produção.
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A quantidade de mão de obra, 3x , utilizada nessas propriedades rurais inclui os trabalhadores assalariados 
e não assalariados, contratados ou da família. Como a cooperação tem iniciativa social e visa o benefício de pessoas 
de diferentes níveis de renda, a variável 4x é utilizada no modelo para saber se os agricultores em assentamento 
procuram ou não a cooperativa para se associar e melhorar a produção rural, e saber se a cooperativa é ou não 
autossuficiente para os pequenos agricultores se aliarem a ela. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A base de amostra é formada em sua totalidade por agricultores familiares assentados, definidos como 
mini fundiário ou de pequena propriedade, produzem produtos de origem vegetal e animal, tem gestão do 
estabelecimento no âmbito familiar e a renda familiar é predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento.

As variáveis utilizadas estão fornecidas na Tabela 1. A variável “valor total de produção mensal” foi obtida 
pelo cálculo da área colhida do produto anual vezes o valor do produto por hectare, composto pela participação da 
produção para venda e para consumo próprio, transformado para mensal. A média do valor da produção mensal 
foi de R$ 1.122,53, com o máximo de R$15.335,30 e o mínimo de R$15,10 para o ano de 2009. 

A formação da variável “mão de obra” considera três aspectos: a mão de obra familiar, a contratada e 
a mão de obra empregada fora do estabelecimento. Neste estudo utiliza-se apenas a mão de obra contratada 
e empregada para explicar a sua contribuição na produção. A atividade na agricultura nos estabelecimentos é 
predominantemente da própria família, com 4 trabalhadores em média.

Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis para o modelo de fronteira estocástica e eficiência – Mato Grosso do Sul, Brasil.

Variáveis Frequência Média E.P. Mín. Máx.

Valor de produção (em R\S) (mês)  1122.53 1382.10 15 15335

Renda de venda (em R\S)  901.52 1382.00 0 15204

 Consumo (em R\S)  220.59 212.77 0 2098

Renda per capita  (em R\$)  402.94 726.11 8 10109

Mão de obra  3.52 1.53 1 9

Educação do gestor (anos)  4.18 3.13 0 16

Educação <=4 anos (dummy) 84%      0.84 0.40 0 1

Fundamental (dummy) 10%      0.10 0.30 0 1

Médio (dummy) 5%      0.05 0.21 0 1

Superior (dummy) 1%      0.01 0.10 0 1

Experiência na agricultura antes de assent (dummy) 77%      0.77 0.42 0 1

Associação ou cooperativa (dummy) 63%      0.63 0.48 0 1

Total de 429 indivíduos em assentamentos agrícolas no ano de 2009-2010.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os gestores dos estabelecimentos que tiveram experiência em atividades agrícolas antes de assentados 
representam 77% na amostra. Para a educação formal do gestor 84% tem escolaridade inferior ou igual a 4 anos. 
Por último, temos os assentados que participam de associação ou cooperativa, em que eles procuram a cooperativa 
para obter ganhos na produção. Os produtores procuram o associativismo com a finalidade de assistência social 
e a cooperativa tem o papel de facilitar na distribuição para vendas de insumos. Temos que em média 63% são 
associados a alguma atividade. A seguir temos o gráfico 1 que apresenta a renda média proveniente de produção 
animal e vegetal.
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Gráfico 1: Renda média proveniente de produção animal e vegetal.

Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 1 demonstra que no Mato Grosso do Sul a agricultura familiar está mais concentrada na produção 
animal, representando 62,3% de sua renda total. O destaque está na produção de leite, com uma porcentagem de 
39,7% e suínos com 11,6% na produção animal. Na produção vegetal tem maior representatividade à produção de 
mandioca com 18,3%, folhas verdes que representam 5,83% e a soja com 5,33% da produção.

No Gráfico 2 temos a demonstração dos valores mensais da produção relacionada ao associativismo e 
cooperativismo ao nível educacional dos gestores de estabelecimento familiar. 

Gráfico 2: Valores de produção relacionada à associação/cooperação e educação formal

Fonte: Dados da pesquisa.

Para os gestores com escolaridade formal abaixo do ensino fundamental incompleto o cooperativismo e 
associativismo não apresentam resultados significativos no rendimento da produção, dado que 84% da amostra 
pesquisada eram compostas de analfabetos ou de alfabetizadas. 

Por outro lado, aqueles que tinham educação igual ou superior ao ensino fundamental completo otimizam 
suas rendas. Este resultado evidencia que o investimento em educação formal nesses agricultores deve ser 
priorizado para que viabilize o resultado positivo de ser cooperado. Todavia, não há a necessidade de se ter um 
alto grau de instrução, basta que a população agrícola tenha ensino fundamental completo para fazer diferença.
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É natural esperar que os gestores com maior escolaridade tenham desempenhos maiores por terem 
melhores capacitações para tratar de atividades mais complexas, participando de uma cooperação ou associação. 
Isso foi observado na tabela 2.

Os resultados para as análises dos fatores que afetam os ganhos de rentabilidade dos agricultores 
assentados da amostra são apresentados na Tabela 2. Nessa tabela estimaram-se três modelos de regressão para 
análise do efeito do cooperativismo, sendo que a amostra completa soma um total de 399 assentados, pois dos 429 
entrevistados 30 deles não possuíam resposta para a variável renda. 

No Modelo 1 foi colocado uma restrição para a amostra de apenas os gestores de produção com educação 
maior que quatro anos de escolaridade, no Modelo 2 gestores com educação menor ou igual a quatro anos e o 
Modelo 3 é sem restrição, compõem todo a amostra

Tabela 2: Estimação para a Renda da produção dos municípios do Mato Grosso do Sul. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

 Educação > 
4anos

Educação < = 
4 anos Completo

Educação formal 0.0517*** 0.0500*** 0.0369***
 (0.0259) (0.0173) (0.0126)

Cooperativismo 0.8850*** -0.0227 0.1138
 (0.2474) (0.0976) (0.9159)

Experiência 0.6049*** 0.2394** 0.3162***
 (0.2589) (0.1173) (0.1083)

Área 0.0483 0.0155*** 0.0159***
 (0.2279) (0.0062) (0.0061)

Mão de Obra 0.1183* -0.0015 0.0223
 (0.0731) (0.0307) (0.0287)

Intercepto 3,8709*** 5,9693*** 5,7588***
 (0.6795) (0.2240) (0.2119)
Teste F 4.57 3.4 4.58

 (0.0013) (0.0053) (0.0005)
R- Quadrado 0.2693 0.0497 0.0551

Amostra 68 331 399

Números em 
parênteses são 
os erros pa-
drões.

Variável de-
pendente loga-
ritmizada.

 

Fonte: Dados da Pesquisa.

A educação apresentou ganhos positivos e significativos na renda do produtor em todos os modelos, eles 
são diretamente proporcionais, à medida que a educação aumenta a renda do gestor também aumenta, e como 
podemos ver o maior ganho está no gestor que tem a educação superior a quatro anos de estudo.

A experiência também apresenta efeito positivo e é estatisticamente significante em todos os modelos 
apresentados. Temos que em todos os modelos os gestores têm alguma experiência antes de entrar para a 
agricultora. A área é outra variável positiva e indica que quanto maior o hectare de determinada área a renda da 
produção aumentará, isso é esperado, afinal, as terras são insumos utilizado na produção e o maior ganho está 
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nos gestores com educação superior a quatro anos, indicando que a educação formal aumenta a remuneração dos 
fatores de produção.

A mão de obra utilizada nessas propriedades rurais inclui os trabalhadores assalariados e não assalariados, 
contratados ou da família. Como essa variável não foi estatisticamente significativa a 5% em nenhum dos modelos, 
não é possível inferir sobre seus efeitos dentre essas cooperativas.

Como o cooperativismo foi significativo apenas no modelo daqueles que possuem educação formal superior 
a 4 anos, é possível inferir que para o cooperativismo ter efeito positivo na renda dos assentados é necessário 
que exista algum nível de instrução formal dos agricultores. No Modelo 1 e Modelo 3 a variável cooperativismo 
intensifica a renda, pois a procura por técnicas de melhoria na agricultura é proporcional ao grau de instrução dos 
agricultores. Podemos concluir que quanto maior o investimento em educação formal para os agricultores, maior 
será a rentabilidade e conhecimento, assim a procura pela cooperativa será maior para os gestores com educação 
superior a quatro anos. 

CONCLUSÃO
O cooperativismo tem o objetivo de constituir uma empresa com um controle coletivo, para a organização 

da produção e comercialização de bens e serviços produzidos. O presente estudo analisou uma experiência do 
cooperativismo nos assentamentos que existem no Mato Grosso do Sul, como alternativa para uma melhor 
efetivação e para a aceleração de ganhos no rendimento de produção, garantindo a sustentabilidade da atividade 
para as gerações futuras de forma mais preparada e igualitária. 

Podemos concluir na amostra que o cooperativismo afeta estatisticamente a produção dos gestores que 
possuem mais anos de estudos, e os que são abaixo de quatro anos de estudo não afetam significativamente a 
produção. Um aspecto fundamental é o capital humano na educação formal dos produtores, podemos afirmar que 
a grande maioria dos agricultores não conhece o funcionamento de uma cooperativa, pois os agricultores que tem 
escolaridade abaixo do fundamental não apresentam resultados no rendimento da produção. 

Portando, o investimento em educação formal nesses agricultores resultaria em um ganho para os 
produtores, pois a maioria é analfabeta ou tem o ensino fundamental incompleto, o que resulta em conhecimentos 
mínimos para tratar de entidades mais complexas na gestão de associação e cooperativa. Algumas cooperativas 
falharam devido à grande dinâmica e complexidade das operações que exigiam profissionais qualificados. 

Políticas públicas adequadas são necessárias para incentivar o aumento da escolaridade para os gestores 
produtores, considerando que a análise feita indica que a escolaridade a partir de quatro anos é fator importante 
para o aumento da produtividade em assentamentos agrícolas, uma vez que parte dos produtores gestores não 
possuem escolaridade ou são analfabetos funcionais.

Os resultados evidenciaram ainda que, tanto a experiência quanto a área apresentam efeitos positivos e são 
significantes em todos os modelos apresentados, com ganhos maiores para os gestores que possuem educação 
superior a 4 anos. Concluindo que os gestores já possuem alguma experiência antes de entrar para a agricultura e 
ainda que quanto maior o hectare de determinada área, maior a renda da produção.

Espera-se que este estudo venha contribuir para incentivar e fortalecer pequenos grupos que estão se 
formando com o objetivo de constituir cooperativas, especialmente na integração destas entidades visando o 
reforço desse movimento. 

O estudo evidencia a importância da educação formal para os assentados, indicando que cada ano de estudo 
aumenta os rendimentos da produção e também permite aos assentados auferirem rendimentos de cooperativas, 
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pois o cooperativismo teve influência significativa e positiva apenas para o grupo de assentados com educação 
formal superior a quatro anos de estudo.

Autores como Crúzio (1999) já indagavam o porquê de cooperativas agropecuárias brasileiras estarem 
falindo e esse trabalho evidencia que a falta de uma educação formal adequada inviabiliza o cooperativismo. Dessa 
forma o trabalho sinaliza que políticas públicas possam ser focadas na melhoria da educação formal e treinamento 
desses cooperados, para que o cooperativismo possa impactar na remuneração da produção dos cooperados.
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ANEXO

QUESTIONÁRIO PARA OS ASSENTAMENTOS DOS MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL.
Data: ………………………
Nome do assentamento: ………………………
Local da propriedade: (  )

Município
(1) Nova Alvorada
(2) Bela Vista
(3) Santa Rita do Pardo
(4) Juti 
(5) Itaquiraí 
(6) Betagassú
(7) Três Lagoas
(8) Paranaiba 
(9) Campo Grande
(10) Sindolândia
(11) Sonora 
(12) Jaraguari
(13) Ponta Porã
(14) Ladário
(15) Rio Brilhante
(16) São Gabriel do Oeste 
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(17) Nioaque
(18) Tacuru

Sustentabilidade econômica
1. Qual é a área de sua propriedade?
2. Quantos lotes o possui?
3. Desde que ano trabalhando em sua propriedade?
4. O que fazia antes de vir nesse assentamento?
(  ) Era agricultor em terra própria.
(  ) Era agricultor autônomo, mas na terra de outro.
(  ) Era empregado agrícola.
(  ) Trabalhava numa empresa de alimentos.
(  ) Trabalhava numa área sem relação com agricultura.
(  ) Não trabalhava.

5. Produção anual e destino da produção vegetal:
Cultura: ………………………
Área cultivada: ………………………
% para venda: ………………………
% para consumo: ………………………
Venda para qual cidade: ………………………
Para quem? (atacado, varejo): ………………………
Ultimo preço (R$ por ton): ………………………
Produção (própria ou comunitária): ………………………

6. Produção anual e destino da produção animal:
Espécie animal: ………………………
Área ocupada: ………………………
Numero de animais: ………………………
% animais para venda: ………………………
% animais para consumo: ………………………
Venda para qual cidade: ………………………
Para quem? (atacado, varejo): ………………………
Ultimo preço (R$ por ton): ………………………
Produção (própria ou comunitária): ………………………

Sustentabilidade social

7. Perfil trabalhista da família: ………………………

Número de homens
<14 anos: na propriedade………………………; fora ………………………
14 – 18: ………………………; fora ……………………… 
19 – 25: ………………………; fora ………………………
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26 – 35: ………………………; fora ………………………
36 – 55: ………………………; fora ………………………
Número de mulheres………………………; fora ………………………
<14 anos: na propriedade 
14 – 18: ………………………; fora ……………………… 
19 – 25: ………………………; fora ………………………
26 – 35: ………………………; fora ………………………
36 – 55: ………………………; fora ………………………

8. Tem empregados contratados permanentes (fora da industrialização) (S/N)…………
Quantos: ……………… 
Sálario mensal (R$/mês): ……………… 

9. Você contrata mão de obra temporária (fora da industrialização) (S/N)…………
Quantos dias por ano (dia homem): ………………
Diária (R$/dia): ………………

Perfil educacional

10. Quantos anos de estudo formal tem?
11. Qual a escolaridade do gestor do estabelecimento?
Sem escolaridade [   ] Incompleto: ano [   ]
Ensino Fundamental completo [   ] Incompleto: ano [   ]
Ensino Médio completo [   ] Incompleto: ano [   ]
Especialização Completo [   ] Incompleto: ano [   ]
Mestrado Completo [   ] Incompleto: ano [   ]
Doutorado completo [   ] Incompleto: ano [   ]

Sustentabilidade política

12. Existe uma associação no assentamento (S/N): …………

13. Você participa dessa associação (S/N): …………

14. Você participa da diretoria dessa associação (S/N): …………

15. Você participa das reuniões da associação:
(  ) 100% das vezes
(  ) 75%  das vezes
(  ) 50% das vezes
(  ) 25% das vezes
(  ) Nunca 

16. O que você acha das atividades da associação?
(  ) Muito ruins
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(  ) Ruim
(  ) Razoável
(  ) Boa 
(  ) Muito boa 

17. Existe uma cooperativa no assentamento (S/N): …………

18. Você participa dessa cooperativa (S/N): …………

19. Você participa da diretoria da cooperativa (S/N): …………

20. Você participa das reuniões da cooperativa: 
(  ) 100% das vezes
(  ) 75%  das vezes
(  ) 50% das vezes
(  ) 25% das vezes
(  ) Nunca 

21. O que você acha das atividades da cooperativa?
(  ) Muito ruins
(  ) Ruim
(  ) Razoável
(  ) Boa 
(  ) Muito boa 

Informação de renda 

22. Quando você se instalou, recebeu algum tipo de financiamento fora da construção da casa (S/N): …………
Qual? ……………………
Valor recebido (R$) ……………………

23. Atualmente você está com algum tipo de financiamento (S/N): …………
Qual? ……………………
Valor recebido (R$) ……………………
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RESUMO
O conhecimento é vasto e com grandes possibilidades de abordagem, onde não cabem somente 
às universidades discuti-lo em suas áreas de abordagem, pois como ele é construído por sujeitos 
vivos e participantes, o faz dinâmico. Dessa forma, objetiva-se com essa discussão preliminar 
compreender como o mundo do licenciado em geografia consegue interagir com as bases teóricas, 
metodológicas e técnicas da Pedologia, por meio de atividades praticas em momentos distintos da 
disciplina. Como um primeiro resultado vislumbrado a partir da análise dos relatórios de campo e 
entrevistas com os discentes, é perceptível que o ganho pessoal, profissional e técnico dos mesmos 
em relação ao aprendizado dessa disciplina foi muito bem visível, devido especialmente ao trato 
com questões das esferas teórico-metodológicas com técnicas modernas e sua vivência cotidiana.

Palavras-Chave: Ensino de geografia. Solos. Aula de campo.

RESUMEN
The knowledge is broad and owns great possibilities of  approach, which doesn’t concerns exclu-
sively to the universities to discuss it in their areas of  approach, given that is constructed by living 
and participating subjects, this characteristics makes it dynamic. In this way, this paperaims, on a 
preliminary way, to understand how does the world of  geography graduates may interact through 
practical activities at different moments of  Pedology discipline and its many bases, such as the-
oretical, methodological and technical. As a first result from the analysis of  the field reports and 
interviews with the students, it was noticeable that their personal, professional and technical gain 
in relation to the learning of  Pedologywas very well visible, due especially to the treatment with 
questions of  many levels, like theoretical-methodological approaches with modern techniques and 
their daily experience.

Keywords: Geography teaching; Soil; Field class.
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INTRODUÇÃO

Os conhecimentos do mundo contemporâneo são vividos e praticados pelo ser humano em todas as 
suas esferas de relações, onde muitos caminhos são trilhados pela escolha de suas vocações e decisões 

momentâneas, mas de reflexo duradouro. Assim, é na formação daqueles que em muitos casos serão o 
exemplo/base para tais escolhas, os professores.

Por essa seara, a constituição de uma sociedade que necessita da compreensão da técnica, do meio e 
da articulação dos sistemas se institui como novo patamar na busca de uma consolidação da raça humana no 
planeta Terra (DREW, 1986).

Nesse contexto, a ciência geográfica que desempenha um papel fundamental para esse debate, vem 
empenhando mudanças em suas próprias formulações como arcabouço das relações/conflitos sociais no 
espaço, onde a mudança na busca de mecanismos teórico-metodológicos propiciou uma nova roupagem para 
essa ciência, especialmente no último quartel do século XX (MOREIRA, 2010; 2012). 

Vilarinho Neto (2002, p.12) afirma categoricamente que a “Geografia é a produção de conhecimento 
mais antiga, isto porque ela aparece com o surgimento do homem na face da Terra”, pois, “mostra que o 
homem quando surgiu na face da Terra já era dotado de mobilidade e, ao tomar contato com a natureza, deu 
início à sua dispersão pela superfície terrestre”. Tendenciado por “um espírito de busca, rompeu todos os 
obstáculos geográficos, como os mares, as cadeias de montanhas, etc., deixando o seu vestígio por toda parte 
do globo terrestre”.

E hoje? Qual é a concepção da geografia nos desafios e mudanças significativas da sociedade moderna. 
Há de fato uma relação complexa e substancial nessa argumentação, já que o espaço geográfico molda-se e 
reorganiza-se em valores e em celeridade cada vez mais coesas.

Assim, a problemática de uma formação social, capaz de lidar com a heterogeneidade da sociedade 
contemporânea, se torna essencial, pois é a partir desse patamar que as possibilidades de compreensão do ser 
social vêm à tona, e assim, pode se construir novas metodologias de interação. 

Nessa perspectiva a geografia, como instrumento de ensino-aprendizagem, necessita de maiores 
inserções das relações técnicas-práticas de atuação, onde o licenciado possa fortalecer-se como ser pensante, 
mas atuante para essa sociedade moderna, não mais cadenciando um pensamento pragmático e pouco eficaz, 
pois, como afirma Justen-Zancanaro e Carneiro:

[...] O ensino de Geografia tem passado por profundas modificações. Muitas vezes a disci-
plina foi concebida como mera descrição e retransmissão de dados e informações, cabendo 
aos alunos memorizá-las. No entanto, após reformulações dessa ciência, questionou-se o 
papel da Geografia para a vida do aluno. Passaram a ser considerados também o saber e a 
realidade que o envolve, aspectos que podem servir de ponto de partida e referência para es-
tudo do espaço geográfico. A Geografia é ainda uma ciência caracterizada pela somatória de 
contribuições multidisciplinares que permitem definir e caracterizar um lugar, possibilitando 
ao indivíduo condições de compreender a paisagem que o cerca (2012, p. 50)

A fala dos autores substancia de modo gradativo as concepções que devem ser abordados na 
reformulação do ensino de geografia, onde somente a mera formalização de um ensino do século XIX deve 
ser superado em estado de urgência, especialmente pelo meio de reconhecimento que o licenciado não é 
apenas um receptáculo de conceitos e teorias, mas sim, um agente ativo e livre na formulação de uma ciência 
em transformação e atualizada.
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Nesse esteio, coloca-se como uma realidade local e pontual, o curso de licenciatura em geografia 
do campus Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso, especificamente com a turma do terceiro 
semestre noturno no semestre letivo de 2017/1, por meio da disciplina de Pedologia. De modo que, as 
concepções teórico-metodológicas da referida disciplina, foram empenhadas no tocante as práticas de campo 
e laboratórios, levando os alunos a reflexões a cerca da realidade social e física de pontos diversos de suas 
próprias realidades.

Dessa forma, o objetivo norteador dessa discussão pauta-se na réplica dos discentes do curso de 
licenciatura em Geografia quanto às atividades desenvolvidas na disciplina de Pedologia, afim de, compreender 
como as práticas e formas de abordagem agiram sobre suas maneiras de ver o mundo, teórico, prático, 
profissional e de formação. Para alcançar essa idéia, foi necessário um feed back dos mesmos, por meio de 
entrevistas estruturadas e leitura dos relatórios de campo onde essas indagações foram abordadas de modo 
coeso e claro.

REFLEXÃO DA VERTICALIZAÇÃO NA GEOGRAFIA

 A ciência, ao se estruturar verticalmente em disciplinas, provocou uma ruptura no conhecimento 
filosófico, ao ponto de ser possível a perda de identidades ligadas à gênese do conhecimento, e, como 
consequência, geraram-se diversas dúvidas, que se orientaram na análise dos métodos em busca da 
compreensão sobre a eficiência das discussões propostas nessa ciência fragmentada (VILARINHO NETO, 
2002; SOUZA, 2009; MORAES, 1994). 

Com a geografia não foi diferente, que desde sua estruturação como ciência, no último quartel do 
séc. XIX até as discussões referentes ao seu estágio atual de modernidade ou pós-modernidade, ainda se 
busca a superação de sua principal lacuna, a questão de um método único que a caracterize como uma 
ciência unitária (VESENTINI, 2008; GOMES, 2011).

Quando buscamos uma contextualização dos passos histórico-conceituais realizados pela Geografia, 
nos deparamos com a situação espaço-temporal que muito do conhecimento produzido (e disseminado no 
mundo ocidental), seja ele “cientifico” ou de senso comum, até o séc. XVIII estava atrelado às discussões 
filosóficas dos gregos, alemães, franceses e russos. Pois, como expõe Moraes (1994), a designação do 
rótulo de Geografia é muito antiga, reportando à Antiguidade Clássica, especificamente ao pensamento 
grego, que,

[...] ficando apenas ao nível do pensamento grego, aí já se delineiam algumas perspectivas 
distintas de Geografia: uma, com Tales e Anaximandro, privilegia a medição do espaço e a 
discussão da forma da Terra, englobando um conteúdo hoje definido como da Geodésia; 
outra, com Heródoto, se preocupa com a descrição dos lugares, numa perspectiva regional. 
Isto para não falar daquelas discussões, hoje tidas como geográficas, mas que não apareciam 
sob esta designação, como a da relação entre o homem e o meio, presente em Hipócrates, 
cuja principal obra se intitula Dos ares, dos mares e dos lugares. Muitas vezes, na obra de um 
mesmo autor, aparece em vários momentos a discussão de temas, hoje tidos como da Geo-
grafia, sem que houvesse a mínima conexão entre eles; é o caso, por exemplo, de Aristóteles, 
que discute a concepção de lugar, na sua Física, sem articulá-la com a discussão da relação 
homem-natureza, apresentada em sua Política, e sem vincular esses estudos com sua Meteo-
rologia (onde ensaia uma classificação dos tipos de clima) e com suas descrições regionais, 
como a efetuada sobre o Egito (p. 11)

 A afirmação do caráter científico do conhecimento geográfico só irá se efetivar no século XIX, ou 
seja, sua efetivação como Ciência só é reconhecida nesse período (VESENTINI, 2008; GOMES, 2011). 
E, não por acaso, mas, como legitimadora do domínio capitalista que se consolida nessa época, com a 
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primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Ou, nas palavras de Vilarinho Neto (2002, p. 15), período em 
que o “capitalismo dava mais um salto qualitativo, passando da fase concorrencial (mercantilismo) à fase 
imperialista (industrial) e todos os ramos do conhecimento ficaram submissos a essa nova fase do modelo 
econômico vigente - o capitalismo”. Nessa fase do capitalismo, o conhecimento do globo terrestre como um 
todo era essencial para sua efetivação concreta e legitimação, quando a Geografia o serviu primordialmente 
para tal proposta.

Dessa maneira, o conhecimento, não deve ser visto sobre um só aspecto, isto é, individualmente, 
retalhado em disciplinas/matérias/formações, mas, deve-se sim, buscar a unidade no sentido mais amplo, 
como nos remete Souza Santos (1988), quando afirma que é através da interdisciplinaridade, baseado na 
dialética do saber que nos transportaremos do local para o total, e nesse movimento o conhecimento apropria-
se das vivências (intra-extra) mundo. 

Aos passos de Leff  (2010), avalia-se que o entendimento do saber sobre a realidade produz-se, como 
efeito de práticas sociais diferenciadas, ou seja, a busca de um método, que, via de regra, caracteriza-se pela 
consolidação das análises de mundo do seu interlocutor, isto é, depende de um contexto de totalidade, 
ancorado nas construções histórico-espaciais do mesmo.

SOLO: A CAMADA DELGADA DE VIDA

  O solo é um dos elementos fundamentais para sobrevivência humana, pois como afirma 
Henri Prat (s/d), citado em Amaral (1984, p. 18), “o homem se encontra na bifurcação do destino: ou tratará 
bem o solo, que, fecundo, alimentará a humanidade, ou, submetendo-o à aventura do domínio egoístico, fará 
com que sejam deglutinados os insensatos”.

Sua conceitualização entre as diversas linhas de trabalho, não são unânimes em defini-lo, isto é, há 
sempre muitas formas de se considerar o solo, principalmente levando em conta sua aplicação e método de 
analise. Dessa forma, Curi et. al. (1993) aborda que o solo é a coleção de corpos naturais na superfície da 
Terra, constituído de matéria mineral e/ou orgânica inconsolidada na superfície da Terra que serve como 
meio natural para o crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres. 

Corroborando, Baize et al., (1990), discorre sobre esse contínuo na paisagem, denominado por alguns 
pedólogos de cobertura pedológica (apresenta uma quantidade enorme de volumes que se diferenciam entre 
si por sua organização, constituição e comportamentos. Assim como, Jenny (1941), que aponta ser ele um 
resultado da ação combinada dos fatores de formação: clima, relevo, material de origem, tempo, organismos. 
E dos processos pedogenéticos: adição, perda, transportes seletivos, transformações (SIMONSON, 1959), e 
representado por um contínuo na paisagem, interrompido apenas por afloramentos rochosos, águas espessas 
e geleiras (OLIVEIRA, 2008).

A definição de maior amplitude nos aportes considerados para esse artigo é o da Embrapa, (2006, p. 
31), onde relata que o solo,

[...] é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, 
dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial 
das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza 
onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas

Nas palavras de Bertoni e Lombardi Neto (2012, p. 13), vislumbraremos uma problemática ao ponto 
que “um profundo desequilíbrio na natureza tem sido provocado pelos nossos agricultores, na sua ignorância 
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ou na sua luta contra limitações de ordem econômica e social”. Alguns cuidados devem ser tomados quanto 
a essa afirmativa, pois não há como generalizar todos os agricultores em um mesmo conceito. 

A uma grande quantidade de formas de uso e ocupação dos solos sendo desenvolvidas pelas diversas 
sociedades ao longo do planeta. Muitas delas, como é o caso do agronegócio brasileiro, e especificamente 
matogrossense, causam tais impactos/danos aos solos, conforme expressam os autores. Porém, em 
contrapartida, temos os métodos praticados pelos movimentos agroecológicos (agroecologia), que pensados 
nessa concepção evidenciada pelos autores, seriam, na verdade, detentores de uma dívida da natureza (com 
eles), já que são antagônicos em métodos de produção em referência ao agronegócio, “devolvendo” ao 
sistema natural e adicionando todos os seus nutrientes. 

Sua conceitualização depende do seu uso nas diferentes atividades humanas desenvolvidas, pois, como 
afirmam Chaves e Guerra (2006, p. 09), para o Agricultor, “o solo é o meio natural onde se desenvolvem as 
plantas”, mas para o Engenheiro de Minas, “o solo é o detrito que cobre as rochas e minerais a serem explorados, 
devendo, portanto, ser eliminado” e, em contrapartida, para o Engenheiro Agrícola e o Agrônomo “o solo é um 
laboratório biológico”. 

Corroborando com essa discussão, Lepsch (2010, p. 19) diz que o solo para o Engenheiro Civil é “parte 
da matéria-prima para construções de aterros, estradas, barragens e açudes”. Os Químicos o veem como “uma 
porção de material sólido a ser analisada em todos os seus constituintes elementares”, o Físico entende-o “como 
uma massa de variações de temperatura e conteúdo de água” e os Ecólogos “como uma porção do ambiente 
condicionado por organismos vivos e que, por sua vez, também influencia esses organismos”.

Dessa maneira, o que mais se busca é a compreensão dos processos de ação sobre esse bem natural e vital 
ao ser humano, pois as ações de depauperamento dos solos causam, atualmente, inúmeros problemas sociais, 
econômicos e principalmente ambientais. O uso do solo praticado vai de encontro com os ideais necessários, pois 
hoje, as práticas provocam destruição da vegetação natural, expondo os solos diretamente a uma série de fatores 
que, associados às suas características físico-químicas, ao clima e à topografia, propiciam cada vez mais uma 
degradação acelerada e praticamente irreversível.

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA: DESAFIO DAS PRÁTICAS E SUAS TÉCNICAS

Ao considerar que a geografia abrange fenômenos econômicos, sociais, políticos, culturais e militares, 
englobando também os aspectos geofísicos e ecológicos, necessita-se entender que as transformações planetárias 
perpassam a geografia e a leitura do mundo por intermédio de um raciocínio geográfico complexo, que permite a 
compreensão de como esses fatores se combinam diferentemente. 

Assim, na geografia ensinada, busca-se desenvolver, desde a infância, a vivência e análise de experiências 
pluridisciplinares (CASTELLAR, 2000) e específicas que propiciem compreender a complexidade dos fenômenos 
humanos sobre o terreno em envergadura planetária (MORIN et al., 2007).

A geografia é uma ciência que estuda as relações entre o homem e o meio. Como disciplina escolar a 
geografia busca a compreensão das relações que se estabelecem entre o homem e a natureza. Cabe ao educador 
estar atendo aos currículos e temas a serem abordados para a melhor compreensão da disciplina. 

Cavalcanti (2002) ressalva que a ciência geográfica como disciplina escolar teve sua estruturação teórica 
baseada numa abordagem tradicional e mesmo que “superada” atualmente ainda possui grandes influências nas 
abordagens escolares.
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Como formulação das normativas, diretrizes e políticas governamentais, em especial no Brasil, a geografia 
apresenta na orientação nacional, o objetivo de explicar e compreender as relações entre a sociedade e a natureza 
e, como se dá a apropriação entre elas,

[...] na busca dessa abordagem relacional, a Geografia tem que trabalhar com diferentes noções 
espaciais e temporais, bem como com os fenômenos sociais, culturais e naturais que são caracte-
rísticos de cada paisagem, para permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua consti-
tuição (BRASIL, 2006, p. 43)

E, como afirma Filizola, (2009, p. 35), é “na prática cotidiana, no espaço de sua sala de aula o professor 
pode favorecer a aprendizagem escolar desenvolvendo ações de modo a ensinar seus alunos a pensar e a aprender”.

Até o século XIX os conhecimentos geográficos ensinados nos estabelecimentos educacionais existentes 
no Brasil não estavam organizados a ponto de constituírem uma disciplina escolar específica.

Callai (2005), debate que a geografia na questão brasileira está atrasada se comparada com o restante dos 
países, onde a educação passou por mudanças significativas nos últimos anos, especialmente no final do séc. XX e 
inicio do séc. XXI, onde segundo a autora,

[...] A educação no Brasil passa por profundas mudanças, talvez não tantas quanto a sociedade 
atual exigiria, mas sem dúvida significativas. Nesse contexto, a geografia, como componente cur-
ricular (tradicional) na escola básica, também se modifica, seja por força das políticas públicas 
(PCNs, por exemplo), seja por exigências da própria ciência. Assim, pensar o papel da geografia 
na educação básica torna-se significativo, uma vez que se considera o todo desse nível de ensino 
e a presença de conteúdos e objetivos que envolvem, inclusive, as suas séries iniciais e a educação 
infantil (p. 228)

Corroborando com a autora, Copatti (2014), acrescenta a discussão, uma perspectiva social derivada das 
disparidades dos processos industriais capitalistas que mudaram as formas de se relacionar em sociedade, pois 
como afirma a

[...] Geografia Escolar, compreendida como uma ciência social, precisa dar conta das relações 
estabelecidas entre o ser humano e o ambiente em que vive. Pensar a Geografia nessas condições 
é desencadear a reflexão sobre a diversidade de espaços, dos quais o homem se apropriou e onde 
passou a realizar uma série de construções e mudanças, desencadeando intensas transformações. 
Assim, tais questões precisam ser incorporadas ao processo avaliativo, considerando também 
quem é o aluno, suas experiências e seu contexto sociocultural, entendendo-o como um ser hu-
mano dotado de capacidades e emoções (p. 170)

PROCEDIMENTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS

Os procedimentos para confecção da proposta desse artigo sustentou-se pela própria execução da disciplina 
de Pedologia, ministrada ao 3º Semestre do curso de Geografia Licenciatura, no transcurso do semestre letivo 
2017/1 da Universidade Federal de Mato Grosso, com um espectro de  30 alunos.

 Conforme regia a Ementa e o Plano de Ensino dessa disciplina, o aluno deveria compreender os aspectos 
teórico, práticos e de ensino-aprendizagem dessa componente de formação, onde o mesmo seja possível de ser 
abordado na formação dos anos iniciais (fundamental) e médio, assim como, ao superior.

Dessa forma, o Plano de Ensino empregado visou integrar os alunos nas bases teóricas dessa ciência, 
mostrando os percursos e construções epistemológicas de sua estruturação, apoiadas nas práticas de laboratório 
e campo, a fim de subsidiar a integração do aluno com formas e técnicas especificas dessa ciência, e condensando 
esses dois momentos, o desafio do modo ensino-aprendizagem para atuação do profissional licenciado em todas 
as esferas que possa atuar, conforme normativas do Ministério de Educação do Brasil.
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As bases dos dados utilizados nesse artigo foram construídas pela coleta de informação diária e vivida 
em sala de aula, nas práticas de campo e laboratório, e nos relatórios avaliativos da disciplina, assim como, na 
resposta de uma pesquisa estruturada enviada a cada aluno, com perguntas estruturadas para subsidiar um melhor 
entendimento da resposta devolutiva deles em relação à imersão do licenciado nas técnicas e práticas de uma 
ciência mais da terra.

A principal prática de campo e laboratório foi a execução de duas atividades de campo, sendo a primeira 
em 29 de julho de 2017 nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, assim como na Região da Usina 
Hidrelétrica de Manso (Fig. 1). Enquanto, a segunda nos dias 04 a 06 de agosto de 2017 nos municípios de: 
Cuiabá, Acorizal, Rosário Oeste, Nobres e Nova Mutum. Apresentando como principal objetivo a coleta de um 
mesomonolito de material pedológico/geológico (Fig. 2)

Figura 1 – Mosaico com os procedimentos de coleta do mesomonolíto entre os pontos de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e UHL Manso

Fonte: LAGEF/UFMT

Figura 2 – Mosaico com os procedimentos de coleta do mesomonolíto entre os pontos de Cuiabá, Acori-
zal, Rosário Oeste, Nobres e Nova Mutum.

Fonte: LAGEF/UFMT.
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 Como parte do laboratório foram feitos 5 visitas ao Laboratório de Geografia Física – LAGEF/
UFMT para procedimentos de limpeza, desbaste e selagem do material coletado em campo, assim como, 
atividades em sala de aula, e procedimentos nos espaços abertos do campus (Fig. 3).

Figura 3 – Mosaico com os procedimentos guarda, limpeza, etiquetagem, desbaste, selagem e secagem do 
material coletado nos trabalhos de campo.

Fonte: LAGEF/UFMT

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O debate proposto para esse ensaio visa primordialmente um conhecimento das relações entre uma 
disciplina de cunho teórico-prático, a pedologia, e como esta é tratada e construída no seio da formação 
dos licenciados em geografia. Para tanto, é necessário primeiramente resguardar que o universo de trabalho 
é limitado a uma única turma, o que de modo geral, dita como esses indivíduos se comprometeram e 
responderam a discussão proposta.

Dessa maneira, os resultados aqui trazidos, serão concebidos em dois momentos, sendo o primeiro 
por meio das práticas do dia a dia em sala e nas aulas de campo, e também com avaliação dos relatórios de 
campo. Enquanto, o segundo momento estará calcado na entrevista estruturada respondida pelos discentes 
que se propuseram a contribuir com o debate.

PRÁTICA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E SUA ESTRUTURAÇÃO

Nesse momento, as observações dos discentes na construção semestral da disciplina de pedologia, 
proporcionam fatos de extremo interesse e plausíveis de bons debates. Principalmente quando se toma 
como foi a receptividade dessa disciplina numa turma de terceiro semestre em licenciatura, que a partir da 
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apresentação do plano de ensino e ementa do curso, denotaram certa apreensividade com a maneira como a 
disciplina seria trabalhada, com atividades práticas densas e imersas em técnicas especificas.

Em uma observação direta do plano de ensino, é possível averiguar que o conteúdo programático e 
a metodologia empregada estão favoráveis a realização da disciplina, com uma base teórica densa, e muitos 
momentos de aplicação de técnicas específicas, sem perder o foco da formação posterior dos licenciados, 
engendrando a busca de bases teórico-práticas do ensino-aprendizagem para a geografia (Fig. 4),

Figura 4 – Recorte do Plano de Ensino da disciplina de Pedologia.

O estranhamento da proposta de execução da disciplina é visível nos relatórios de campo, devido à 
dificuldade em alcançar a metodologia proposta, e assim, aferir as notas avaliativas dos discentes. De modo, 
na obtenção de um amadurecimento individual do discente, onde este deveria construir, pensar, executar 
e se responsabilizar pela sua própria prática, o que em muitos relatos pode ser visto como desafiador, em 
decorrência de suas vidas particulares, com atividades familiares, de labuta e outras.

[...] Na minha opinião e ouvindo comentários dos colegas de sala que foram nas duas aulas de 
campo, é unânime, as aulas foram  excepcionais, o único aspecto que por ventura possa ser 
considerado negativo, é que a coleta do mesomonolito poderia ter ocorrido em grupo de 03 
ou 04 pessoas, todos participando, desde a coleta em si até a captação dos dados referentes 
ao tipo de solo, gradiente, coordenadas, altitude e etc (RELATO 1).

[...] Nas aulas de campo não possuíamos equipamentos como uma escavadeira para abrir o 
nosso buraco com isso foi um trabalho difícil pois contávamos com os equipamentos básicos 
para a coleta como por exemplo possuíamos, picareta, machadinha, pá, enxada entre outros, 
mas nada que impedisse uma boa coleta, a única desvantagem é o tempo que se era gasto para 
cada coleta devido aos equipamentos (RELATO 2).

[...] Mais, destaco que seria ainda mais agregador a possibilidades de atividades praticas apli-
cadas em laboratório, sendo talvez entre 2 a 3 por semestre, mas reconheço todo esforço 
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e empenho pelo professor na tentativa de um conhecimento critico e aplicado, como por 
exemplo a aula onde foi possível manusear os tipos de solos presente em nosso estado (RE-
LATO 3).

[...] Analisando o processo do mesomonilito deste a coleta, preparação dos solos coletados 
até a finalização dos processos de aplicação dos produtos. Fazer a coleta do perfil de solo foi 
uma experiência nova e de grande valor, pois sentimos a dificuldade da coleta, solos difíceis 
de ser coletados e com o sol quente. Descobrir e observar os solos e suas diversidades (RE-
LATO 4).

Esses pequenos relatos são práticos na explicativa da dificuldade da execução das atividades propostas, 
devido principalmente ao desgaste físico e o tempo para realização de todas as etapas.

Assim, outro ponto fundamental na observação dos relatos dos relatórios de campo é a amplitude de 
expectativas e situações observadas pelos discentes, de modo geral, as diretrizes criadas para a disciplina, sem 
nenhuma dúvida foram superadas, e deram novos ares a discussões pertinentes.

[...] O trabalho realizado foi de grande valia para o aprendizado, valorização e uso do solo, 
trabalho em equipe, todos os processos foram realizados em conjunto. Os discentes da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso serão beneficiada com as amostra de  solo preservadas 
que estarão expostas para ajudar no desenvolvimento de trabalhos e projetos (RELATO 5).

[...] A experiência em si e fantástica e de uma didática impar o processo pode e deve ser em-
pregado no ensino da geografia desde o ensino fundamental ao universitário. (RELATO 6).

[...] Este trabalho foi de grande relevância, em virtude de que tivemos a possibilidade de es-
tar indo a campo e vivenciando o trabalho de coleta de materiais, bem como o processo de 
produção de um mesomonolito. O que nos possibilitou conhecer vários tipos de solo que 
não estão presentes na região da grande Cuiabá, agregando ainda mais conhecimento aos que 
participaram. (RELATO 7).

[...] Quando se vai à campo é que fica evidente a deficiência do ensino da pedologia, pois os 
professores de geografia geralmente não dão o devido valor ao estudo do solo pois o solo 
deve ser estudado como um todo, com um ciclo dinâmico e não apenas como paisagens e 
lugares. (RELATO 8)

O que se observa de forma central nas falas supracitadas é que, os objetivos propostos para a disciplina 
foram alcançados, e ao mesmo tempo lançados outros, de modo que, os próprios discentes propuseram uma 
alto-reflexão de suas atuações quanto, futuros profissionais.

[...] Pode se concluir que a experiência de concluir este trabalho, enriquece o campo de co-
nhecimento pessoal, tanto para quem faz para quem participa desta exposição do Mesomo-
nolito, de modo atrativo e diferente, pode desfrutar deste conhecimento para atrair este olhar 
para um estudo mais técnico que humano, a dinâmica que pode ser inserida em sala de aula, 
mesmo com o trabalho que é feito com o manuseio de equipamentos muito das vezes pesado, 
e no intuito de saber que precisamos muito mais do solo que o solo de nós, experiência de 
novas perspectivas, de estudar e conhecer os tipos de solos presente em nossa região, como 
Latossolo, Cambissolo, Argissolo e o Neossolo. Sabendo que podem sim ser trabalhados 
estes assuntos dentro de sala de aula, e interagir estas atividades com trabalho em equipe. 
(RELATO 9).

[...] A falta de leitura por parte do discente, que inclusive foi citado em sala de aula é um 
problema na construção do conhecimento, não talvez por desinteresse, mas pelo cotidiano 
de quem tem seu labor, porem fica o compromisso de desafiar-se a realizar esses estudos dos 
artigos e livros sugeridos pelo mestre (RELATO 10).

[...] Os trabalhos de campo possíveis de realizar nos diferentes níveis de ensino para estudo 
do solo, possibilitam ao aluno uma maior liberdade para conhecer a sua realidade e melhor 
se interpretar como agente capaz de modificar do seu espaço. Essa interação com a vida é 
relevante na educação e formação de uma perspectiva mais sustentável da produtividade 
alimentar, bem como para construção de uma visão do solo como um patrimônio de todos, 
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onde os problemas ambientais fazem parte das tomadas de decisões que impactam a natureza 
(RELATO 11)

Dessa forma, o conhecimento empregado, e discutido nas diversas realidades dos discentes em 
geografia, conduz a uma boa avaliação de disciplinas que integrem teoria, prática e técnicas avançadas, pois 
eles serão de fato trabalhadores desse conhecimento em salas de aula nas suas atividades futuras.

DISCENTES: A IMPRESSÃO DE SUAS AÇÕES EM PEDOLOGIA

No tocante as entrevistas essas apresentaram um alto grau de repetição das respostas dos discentes, 
denotando que a compreensão dos mesmos quanto à execução e elaboração da disciplina de pedologia 
alcançou bons resultados, ao menos no que fora proposto em sua ementa e plano de ensino.

Dessa forma, sistematizá-las em forma de resultados, gerou sobreposição de muitas respostas, sendo 
necessária a escolha de algumas com respostas mais esclarecedoras, para validar as demais. O que não significa 
que as trazidas para o debate é as únicas de fato importantes, mais sim, as que pelas respostas representam 
as demais de forma clara e concisa.

Na primeira questão estruturada foram perguntados aos discentes, sobre a formulação das concepções 
teóricas em sala de aula, e a prática em campo, quais foram os principais pontos integralizadores dessas faces, 
e quais não? As respostas apontam para uma boa assimilação da base teórica proposta, e o desenvolvimento 
de uma sistemática prática a altura da construção da disciplina, sendo possível analisar nas respostas dos 
discentes, quando estes apontam que,

[...] a respeito da formulação teórica apresentada em sala de aula posso dizer que a maneira 
de apresentação do material foi muito satisfatório e didático por ser um elemento do qual 
eu como aluno não tinha conhecimento prévio acredito que como futuro Professor aprendi 
o mais importante na obtenção do conhecimento que é a interação do professor com os 
alunos. O material teórico foi de fácil entendimento não devido a sua simplicidade, mas sim 
através da interação do professor e as articulações por ele feito quanto aos exercícios prático 
no campo posso salientar que realizei em cada explicação em loco que foi passado em sala de 
aula assim como a visualização do real em cada uma. Portanto é muito gratificante quando 
se aprende na teoria e se realiza no vivido, se há algo que posso dizer sobre o que ele não foi 
satisfatoriamente integrador é a questão da falta de mais aulas de Campo que poderia fixar 
ainda mais o conhecimento da matéria (ENTREVISTADO 1).

[...] para mim foi ver em loco as diferenças formas de solos estudados em sala; como arenoso, 
argiloso; calcário, etc.... E quando alguns desses solos se entrelaçam, deixando a mostra suas 
diferenças e potencialidades. Não vi pontos negativos (ENTREVISTADO 2).

[...] penso que as concepções teóricas formaram a base para iniciar os estudos de pedologia 
como qualquer outra disciplina, mas o que diferenciou mesmo em nossa jornada pelo curso 
foi às aulas de campo, que nos proporcionou uma enorme quantidade de material para ser 
explorado (ENTREVISTADO 3).

Em relação à segunda questão, que se embasava sobre a égide, de que como as técnicas aplicadas nos 
trabalhos de campo, possibilitaram visualizar um pouco dos fatores que podem ser trabalhados com dados 
das áreas mais físicas e ambientais da geografia. E como eles viam essas práticas aplicadas em sua formação 
profissional e acadêmica. Nas diversas respostas dialogadas, os pontos principais dessa questão ficaram 
calcados em duas circunstâncias, a primeira na própria descoberta do discente quanto à parte do ambiente, e 
como seus conhecimentos são escassos, diante da diversidade da natureza, e o segundo momento, que essas 
práticas auxiliaram em suas formações acadêmico-profissionais, pois delas derivaram dúvidas, interesse e 
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questionamentos pertinentes ao que é serem geógrafos licenciado, como é possível verificar nas subsequentes 
entrevistas,

[...] com as técnicas aplicadas, foi possível ver e entender melhor, as fragilidades e durabili-
dade de alguns solos, suas diferentes formas de aplicação, seja ela, agricultura, pecuária, ou 
nenhuma dessas. Aprendi também que alguns tipos de solos devem permanecer intactos, 
pois sua remoção e manejo, podem causar instabilidades, desequilíbrios ambientais e destruir 
nascentes, córregos e rios, através do assoreamento e consequentemente secando o mesmo. 
A coleta do perfil foi realmente enriquecedor, cansativo, mas enriquecedor (ENTREVISTA-
DO 4).

[...] Sim foi possível não só ver e visualizar, mas absorver creio que as práticas técnicas fixa 
o aprendizado e  deixa registrado o conhecimento bem como  todo o enredo dessa fixação é 
levado em conta para o futuro principalmente no que diz relação à formação profissional que 
no meu caso é ser um futuro Professor essa construção da obtenção de dados com pesquisa 
feita na prática vendo registrando e quantificando os dados no processo de aprendizagem 
acadêmica implica diretamente na diferenciação do que será repassado por esse profissional 
(ENTREVISTADO 5).

[...] Eu vejo como uma experiência que jamais vou esquecer, pois da forma como foi apre-
sentado e executado á nós, os alunos facilitaram a interpretação e análise dos materiais, já que 
todos tivemos que coletar nosso próprio exemplar de solo para o trabalho, e que juntamente 
com a parte teórica, nos foi fornecido um aprendizado que será muito útil em nossa carreira 
docente, porque não existe melhor trabalho que o prático (ENTREVISTADO 6).

Nesse esteio, a próxima questão estava sustentada exatamente na vivência dos discentes nas atividades 
de campo e práticas da disciplina, sendo que, as respostam apontam fatores muito relativos ao fortalecimento 
da aprendizagem necessária para suas formações, como se observa nas respostas a seguir:

Essa é fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Pois, a geografia está construída em uma relação 
muito grande sua discussão pode ser feita com vários olhares, mas dissociada da realidade de 
conceito ou da prática discutir a geografia agora é ter um olhar crítico Pois para cada análi-
se física feita pela experiência empírica se constrói ou destrói o conhecimento teórico para 
posteriormente reconstruir tornando assim a discussão da geografia algo tão antigo quanto 
a terra e tão nova quanto ela mesmo, no tocante do conhecê-la quando ao que se refere as 
vivências posso dizer que a coletagem dos mesomonolitos Foi algo surpreendente (ENTRE-
VISTADO 5).

As experiências mais impactantes foram descobrir na prática a diversidade de solos que existe 
em uma área relativamente pequena do Brasil, foi impressionante para poder sentir o solo e 
suas características físicas diferenciadas que só podem ser realmente estudadas no seu local 
de origem, e interagir diretamente com o professor, que na medida do possível esclarecia 
nossas dúvidas. Somente com prática de campo a disciplina de Pedologia pode ser completa 
(ENTREVISTADO 7)

 As questões mais enriquecedora para compreender a imersão dos discentes de licenciatura em 
geografia nas práticas e técnicas foram a 4 e 5 da entrevista, onde se nota que os entrevistados se debruçaram 
nas respostas, buscando expor de fato seus sentimentos e vivências do aprendizado, como se vê nas respostas 
a seguir:

Vejo que elas se comunicam bem entre si. Fica muito mais fácil lecionar Geografia quando 
se entende bem, os solos de nosso planeta, pais ou região. O aluno entenderá muito melhor 
a degradação ambiental, os assoreamentos de rios e córregos, o secamento de nascentes, a 
desertificação de regiões, se ele entender de solo, de formação rochosa. Ele entenderá o por-
que dos alagamentos nas ruas de seu bairro, de sua cidade, depois de entender os problemas 
das canalizações de córregos; entenderá o porque sua casa alaga com a chuva; entenderá a 
importância da pedologia dentro da sua formação como cidadão, como pessoa e aprenderá 
que tudo isso engloba a sua disciplina de Geografia, etc... (ENTREVISTADO 1).
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Vejo que não se pode obter uma licenciatura em geografia sem que se possa cursar pedologia, 
pois como descreveremos os diferentes tipos de solo aos nossos alunos sem ao menos ter 
tido um breve contato com eles em seu local de origem (ENTREVISTADO 3).

Eu executaria além das aulas teóricas, as aulas práticas de coletas de perfil de solos. Mesmo 
sendo dentro do estabelecimento estudantil de trabalho; pois percebi que é realmente fun-
damental o estudo dessa disciplina e sua importância para a formação do aluno. Entender o 
nosso planeta através do solo aonde pisamos, plantamos, colhemos nossos alimentos e cons-
truímos nossas casas e nossas vidas, é fundamental para construirmos um senso de analise 
técnica/política, para nosso crescimento (ENTREVISTADO 6). 

Para essa pergunta o que posso dizer é que ficam na cabeça muitas novas ideias a ser traba-
lhadas, mas isso dependerá do momento e da reunião e obtenção de muito mais informações. 
Quanto à pedologia propriamente dita fica o ensinamento de que ha forma de se pensar o 
novo, de se ver e entender conteúdos na prática que foram ministradas em sala de aula indo 
a campo realizar atividades pratica em função do aprendizado e fixação do mesmo. A coleta 
dos mesomonolitos fez com que a perspectiva do quando estiver trabalhando profissional-
mente na área de ensino, possa então se fazer uma interação entre os conteúdos ministrados 
e a prática de cada um deles. Pensando dessa forma coisas simples do dia a dia podem se 
tornar uma importantíssima ferramenta de trabalho com observação e entendimento, no meu 
caso que já trabalha em construção civil será poder mostrar para o aluno a importância de 
conhecer o solo para realização dá fundação de uma casa. Ou que estudos são necessários 
para a fundação de um prédio, e assim por diante (ENTREVISTADO 2). 

Penso que todas as respostas anteriores juntas completam esta resposta. E acrescento que 
geógrafos formados tem a obrigação de poder diferenciar e identificar os tipos diferentes de 
solos, ao menos os mais ocorrentes, e a pedologia nos fornece este conhecimento (ENTRE-
VISTADO 3). 

Para uma compreensão mais completa e detalhada do entendimento dos discentes quanto à vivência 
na disciplina de pedologia, a sexta questão da entrevista estruturada, visou expor sua concepção de mundo, 
de modo que, como essas experiências vividas e praticadas no transcorrer da disciplina impactaram para ele, 
na sua formação como pessoa, profissional em formação e acadêmico em licenciatura geografia,

me forneceram uma visão analítica e critica de tudo. Hoje em dia em penso o meu lugar e o 
mundo de forma mais abrangente, analisando tudo e pensando como isso ou aquilo poderia 
ser melhor, ou poderia ter sido feito de forma melhor elaborada, tipo, construções e asfalta-
mento de rodovias e ruas por exemplo. Muitas dessas são feitas de forma amadora, sem pen-
sar no amanhã e em suas consequências futuras, aonde muitas afundam por conta do tipo de 
solo inapropriado, o são estruídas por enxurradas de chuvas, por conta da colocação irregular 
de dutos e tubos de escoamento; se contar as voçorocas. Esse é só um pequeno exemplo do 
que passa pela minha cabeça após entender nas aulas teóricas e pratica de pedologia, a impor-
tância do solo para nosso planeta e vivência (ENTREVISTADO 1).

Estas experiências me proporcionaram outra visão do solo, materiais e texturas que pensava 
não existir e (ou) sentir em um ambiente tão próximo, imaginando que esta é ainda somente 
uma pequena parte de um imenso campo a ser estudado, e que desafia o profissional em geo-
grafia á decifrá-lo (ENTREVISTADO 6)

É possível notar que a construção de uma disciplina técnica fortemente estruturada por uma base 
teórica traz aos discentes licenciados, ganho em sua formação, ao modo que os impõem desafios de sua 
formação e busca por novas respostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao proceder de forma que vise compreender como uma disciplina de cunho teórico, mais fortemente 
ligada a práticas técnicas e com construção extraclasse de aula é importante na formação de futuros 
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profissionais licenciados, nos deparamos com desafios, e realidades bem complexas, contudo, extremamente 
gratificantes.

O que se observa nesse trabalho inicial é que os desafios de disciplinas cuja ementa apresenta grandes 
construções do raciocínio de formação ao discente deve ser tratado pelo docente como grande desafio, já 
que aos licenciados é incumbida a continuidade dessas técnicas, práticas e métodos em sala de aulas nas mais 
diversas realidades e dificuldades.

Dessa forma, a realidade das universidades não é compatível em grande maioria com as salas de aula 
das escolas públicas e privadas em nosso país, aumentando assim, o desafio dos profissionais licenciados, em 
especial ao que se formam em geografia, uma ciência de complexa interface, trabalhando com as relações da 
sociedade, em sua faceta social, econômica, política e cultural, ao mesmo tempo com toda gama ambiental.

 O que se conclui desse trabalho de forma preliminar, é que os discentes de geografia licenciatura estão 
abertos às novas abordagens de ensino-aprendizagem propostas, onde os levem a realidades do cotidiano, 
capazes de serem empregadas em suas futuras escolhas e atividades docentes, que possam ser práticas, no sentido 
de usar as estruturas e ferramentas acessíveis, e ao mesmo tempo dinâmicas e atuais.
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RESUMO
Este estudo objetivou identificar o nível de Satisfação em relação à Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) de professores membros da Rede Municipal de Educação de Rondonópolis-MT, utilizando 
abordagens quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários 
aplicados a professores de 8 escolas da periferia da cidade. Para análise dos dados, foram utiliza-
dos modelos estatísticos abrangendo análise fatorial e comparativo entre médias, além de análise 
de conteúdo para os dados qualitativos. Os resultados indicaram haver diferenças estatisticamente 
significantes entre a diferença na percepção de satisfação com a QVT e as variáveis demográficas 
como idade, estado civil, tempo de serviço e área de atuação. Ademais, os dados qualitativos apre-
sentaram elogios, críticas e contribuições ao Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). Destaca-se que a QVT dos professores é essencial para o bom desenvolvimento do 
trabalho e para alcançar o objetivo principal do PNAIC que é o de alfabetizar as crianças na idade 
certa.

Palavras-Chave: Qualidade de vida no trabalho. PNAIC. Professores.

RESUMEN
This study aimed to identify the level of  Satisfaction in relation to Quality of  Life at Work (QLW) 
from teachers members of  Municipal Education Network of  Rondonópolis-MT using quantita-
tive and qualitative approaches. Data collection was performed through questionnaires applied to 
teachers from 8 schools from peripheric area of  the city. Statistical models were used covering fac-
torial and comparative analysis between means, in addition to content analysis for qualitative data. 
The results indicate that there are statistically significant differences between the difference in per-
ception of  satisfaction with QLW and the demographic variables as age, marital status, length of  
service, and area of  performance. The qualitative data presents praises, criticisms and contributions 
to National Agreement for Literacy at the Right Age (PNAIC). It should be stressed that teachers’ 
QLW is essential for the proper development of  the work and for achieving the main objective of  
the PNAIC, which is to teach children at the right age.

Keywords: Quality of  life at work. PNAIC. Teachers.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos últimos anos a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos Professores da rede pública do Brasil tem 
sido alvo de estudos que procuram evidenciar ou mesmo compreender os fatores que têm afetado o 

ensino-aprendizagem e a QVT dos docentes. A crescente desvalorização do professor em relação a salários 
precários e ensino deficitário interferem na realização do seu trabalho, prejudicando a qualidade do ensino-
aprendizagem e interferindo na QVT destes profissionais. Ademais, a falta de infraestrutura, de investimentos 
em formações e de uma política salarial de valorização, objetivando aprimorar os conhecimentos do professor 
e fortalecer seu desenvolvimento pessoal e profissional, são causas do momento atual vivenciado pela 
educação brasileira e pelos professores. 

Diante dessas considerações a respeito da QVT, a pesquisa teve como objetivo identificar a partir de 
aspectos demográficos o nível de Satisfação em relação a Qualidade de Vida no Trabalho dos professores da 
Rede Municipal de Educação de Rondonópolis-MT.

Para cumprir o objetivo e responder as questões levantadas, utilizou-se de pesquisa quantitativa e 
qualitativa, com aplicação de questionários para professores de oito escolas públicas da periferia da cidade 
de Rondonópolis-MT. O questionário foi retirado de Oliveira (2010), adaptado do modelo de Walton, em 
que apresenta oito critérios para mensuração da QVT. No tratamento de dados foram utilizados modelos 
estatísticos abrangendo análise fatorial, comparativo entre médias para os dados quantitativos, além de análise 
de conteúdo para os dados qualitativos e a partir disso os resultados são discutidos.

Esta pesquisa contribui de forma teórica à medida que traz novas informações a respeito da QVT 
dos professores identifica por fatores que podem ser utilizados em pesquisas futuras. A contribuição prática 
consiste em informações sobre a percepção de QVT no ambiente escolar que podem ser utilizados por 
gestores do município para tomada de medidas que visem melhorar a QVT dos professores.

No que se refere à estrutura, este artigo é composto por seis partes. A primeira diz respeito à 
introdução, a segunda se destina ao referencial teórico, a terceira apresenta os aspectos metodológicos, a 
quarta se destina à análise e discussão dos resultados, a quinta apresenta as considerações finais e, por fim, 
as referências.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A valorização da Qualidade de Vida no Trabalho tem aumentado nas últimas décadas com o objetivo 
de diminuir a insatisfação do trabalhador de todas as esferas da sociedade e diminuir prejuízos tanto para 
as organizações quanto para a vida pessoal dos colaboradores que desencadeiam com a rotina de trabalho 
frustações, tédio e raiva (WALTON, 1973 apud FREITAS et al., 2016). 

As pesquisas sobre o tema QVT, até 2008, eram de cunho investigativo objetivando apenas 
diagnosticar índices de QVT.  Porém, a partir de 2009, pode-se perceber trabalhos que buscaram avaliar as 
relações entre QVT, responsabilidade social, comprometimento organizacional e, inclusive, desempenho 
(VENSON et al., 2013). Dessa forma, a QVT é considerada um conjunto de ações de uma organização 
que abrange a implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de 
trabalho (LIMONGI-FRANÇA, 2006). Ações para desenvolver a QVT visam integrar o relacionamento com 
a chefia e equipe, horário de trabalho que não prejudique a convivência com os filhos, a igualdade de direitos 
e deveres entre os funcionários, o salário compatível com a função e a estabilidade no emprego (GARCIA, 
2007).
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Assim, a QVT tem buscado conciliar o interesse dos indivíduos e das organizações (FERNANDES, 
1996) objetivando atingir duas intenções: a de oferecer um trabalho qualificado e de relacionar ainda mais o 
trabalho ao homem, não apenas no período em que se encontra na organização, mas também em sua vida 
particular (VIEIRA, 1996).

No entanto, essas ações têm promovido à instrumentalização do indivíduo no trabalho por meio 
de procedimentos cada vez mais sofisticados de controle social, onde as organizações passaram a controlar 
seus colaboradores por meio de instâncias psicológicas e ideológicas que utilizam o amor, a democracia e 
metodologias incitativas que os estimulam a produzir cada vez mais (DOURADO; CARVALHO, 2006).

Diversos modelos buscam avaliar a QVT sob diferentes aspectos. Dentre estes, o modelo de Walton 
de 1973 estabelece oito critérios para a Qualidade de Vida no Trabalho enfatizando questões elementares 
à realização do trabalho, condições físicas, de segurança, remuneração e fatores higiênicos, além disso, é 
um modelo flexível e amplo com critérios “que atendem tanto aos fatores internos quanto aos externos, 
priorizando os fatores higiênicos e motivacionais, dando condições de uma melhor avaliação do nível de 
QVT” (OLIVEIRA, 2010, p.34). Este modelo apresenta oito critérios para a Qualidade de Vida no Trabalho, 
ilustrados no Quadro 1.

Quadro 1. Critérios e indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)

1 – COMPENSACÃO JUSTA E ADEQUADA

Equidade interna e externa

Justiça na compensação

Partilha de ganhos de produtividade

2 – CONDIÇÕES DE TRABALHO

Jornada de trabalho razoável

Ambiente físico seguro e saudável

Ausência de insalubridade

3 – USO E DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES

Autonomia

Autocontrole relativo

Qualidades múltiplas

Informações sobre o processo total do 
trabalho

4 – OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E 
SEGURANÇA

Possibilidade de carreira

Crescimento pessoal

Perspectiva de avanço salarial 

Segurança de emprego

5 – INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO

Ausência de preconceitos

Igualdade

Mobilidade

Relacionamento

Senso Comunitário

6 – CONSTITUCIONALISMO

Direitos de proteção ao trabalhador 

Privacidade pessoal

Liberdade de expressão

Tratamento imparcial

Direitos trabalhistas
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7 – O TRABALHO E O ESPAÇO TOTAL DE VIDA

Papel balanceado no trabalho 

Estabilidade de horários

Poucas mudanças geográficas

Tempo para lazer da família

8 – RELEVÂNCIA SOCIAL DO TRABALHO NA VIDA

Imagem da empresa

Responsabilidade social da empresa

Responsabilidade pelos produtos 
Práticas de emprego

Fonte. Adaptado de Oliveira (2010)

Pensando nos critérios de Walton, será que os professores do Ensino Fundamental estão satisfeitos ou 
insatisfeitos com a QVT? O item abaixo referencia a pesquisas sobre QVT em escolas do Ensino Fundamental 
do Brasil, mostrando as dificuldades, experiências, prazeres e necessidades dos professores.

Autores como Marques, Borges e Adorno (2008) e Amorim (2010) assinalam que atualmente, o 
professor no Brasil, tem executado dentro e fora da sala de aula diversas tarefas. Além disso, a profissão se 
encontra desvalorizada pela sociedade e pelo governo que paga aos profissionais um dos salários mais baixos 
do mundo. 

Esses fatores têm gerado para a profissão um “quadro crônico de depreciação e desqualificação 
social, psicológica e biológica”, comprometendo a QVT dos docentes (ROCHA; FERNANDES, 2008, p. 2). 
No entanto, os profissionais tentam equilibrar os momentos de prazer e sofrimento vivenciados na profissão 
para tentar evitar o estresse e doenças crônicas (MARIANO; MUNIZ, 2006).

Outro fator que tem mostrado a insatisfação dos professores são os poucos recursos tecnológicos 
que são disponibilizados para efetuarem suas tarefas. Além disso, os professores obtêm pouca formação para 
lidar com a inserção da tecnologia, o que provoca tensão na realização das atividades (PIACENTINI et al., 
2014).

Dessa forma, Lima, Stefano e Zampier (2011) corroboram com Rocha e Fernandes (2008) ao frisar 
que o governo e as escolas precisam investir em políticas que visem ao bem-estar de seus docentes e à 
satisfação de suas necessidades em relação à QVT. Nesse tocante, o próximo item discorrerá sobre o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com o objetivo de verificar se o mesmo tem sido visto como 
fator de QVT. 

PESQUISAS SOBRE QVT NA DOCÊNCIA

A profissão de professor passou por diversas mudanças nas últimas décadas. O papel do professor 
era apenas o de ensinar as disciplinas, no entanto, a profissão ganhou novas funções, entre elas, desenvolver 
os hábitos de saúde, prestar assessoramento psicológico, educar para o trânsito, e para questões sociais, 
entre outras. Além disso, o professor lida no seu dia a dia com a burocracia, com a perda de autonomia, a 
falta de infraestrutura do ambiente escolar, os conflitos com alunos e familiares, o baixo salário e problemas 
envolvendo violência. Dessa forma, a profissão tem apresentado um “quadro crônico de depreciação e 
desqualificação social, psicológica e biológica dos professores” (ROCHA; FERNANDES, 2008, p. 2). 

Para Rocha e Fernandes (2008) a atribuição de muitas funções ao professor tem comprometido a 
qualidade de vida dos docentes, o que pode provocar, no futuro, doenças que prejudiquem sua vitalidade e 
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sua capacidade funcional. Os autores que os professores reclamam das más condições de trabalho, do grande 
número de alunos em sala de aula, da má remuneração, do longo período que necessitam ficar em pé e de 
problemas com a voz. Revelam ainda que professores possuem tendência a sofrerem de estresse e doenças 
crônicas, salientando a necessidade de criação de programas que visem a qualidade de vida dos professores.

Outro fator que tem preocupado a classe dos professores é quanto aos ruídos. Libardi et al. (2006) 
realizaram uma pesquisa com 36 professores do Ensino Fundamental de uma escola de Piracicaba e detectaram 
que o ruído causado por ventiladores e alunos podem ao longo do tempo prejudicar a saúde dos professores 
e prejudicar a qualidade de vida no trabalho destes profissionais.

De acordo com Mariano e Muniz (2006), ao pesquisar professoras da segunda fase da rede pública 
do município de João Pessoa-PB, foi constatado que as professoras vivem momentos de prazer e sofrimento. 
Os momentos de prazer são evidenciados na troca de carinho entre os alunos e no prazer de ensinar. Já os 
momentos de sofrimento são sentidos quando são desvalorizados, tanto pelo aluno quanto pela própria 
sociedade, também pela má remuneração e pela intensa jornada de trabalho. Para os autores, as professoras 
tentam equilibrar os momentos de prazer com os momentos de sofrimento para evitar o estresse que é o 
grande causador de doenças nessa área.

Lima, Stefano e Zampier (2011) realizaram uma pesquisa com professores de artes da rede pública de 
um município do estado do Paraná. Os autores enfatizaram que as escolas devem investir em mais políticas 
que visem à satisfação com o bem-estar de seus docentes e à satisfação de suas necessidades em relação à 
QVT. Reforçam os aspectos sociais, onde os professores buscam mais apoio para suas formações continuadas, 
creches para os filhos, lazer, relação de confiança entre chefes e colegas, convênio médico de qualidade e o 
ganho de cesta básica. Salientam também quanto aos aspectos psicológicos que envolvem como o professor 
terá seu desempenho avaliado, sua satisfação com salário e plano de carreira, a união entre as pessoas, a 
interferência em sua privacidade e como se sentem mentalmente no fim da jornada de trabalho. 

Já Marques, Borges e Adorno (2008) destacaram a insatisfação dos professores com as inadequadas 
condições de trabalho e sua crescente desvalorização com os fatores organizacionais voltados para a eficiência 
e para a produtividade da organização escolar. Além disso, a desvalorização por parte da sociedade, do 
governo e a má remuneração têm provocado a insatisfação dos professores gerando uma percepção negativa 
sobre a QVT.

A pesquisa de Piacentini et al. (2014), realizada com colaboradores de escolas públicas da cidade 
de Rolim Moura no estado de Rondônia, analisou como o projeto “Um Computador Por Aluno (UCA)” 
repercutiu na QVT. Na pesquisa, os autores perceberam que os colaboradores da escola estavam insatisfeitos 
com a ergonomia do local onde trabalhavam, já que esta não oferecia estrutura para a implantação do projeto. 
Outro fator que mostrou a insatisfação dos colaboradores foi quanto aos limitados recursos tecnológicos 
que são disponibilizados para efetuarem suas tarefas. Além disso, os autores constataram que os professores 
tiveram pouca formação para lidar com a inserção da tecnologia oferecida pelo projeto UCA, o que provocou 
tensão na realização das atividades. 

A preparação e a formação dos docentes para a realização das atividades da profissão pode ser 
um elemento importante para aumentar a QVT. Para Amorim (2010), as condições e os instrumentos de 
trabalho, a jornada de trabalho, a remuneração e a natureza do trabalho realizado influenciam a QVT. Nessa 
perspectiva, fica evidente a necessidade de conhecer caso a caso as condições de trabalho, do dia a dia, e a 
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percepção sobre a QVT dos professores do ensino fundamental dentro das escolas e, assim, desenvolver 
ações que visam melhorar essa qualidade de vida (ROCHA; FERNANDES, 2008). 

Nesse tocante, o próximo item discorrerá sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
que tem sido desenvolvido nos municípios brasileiros, envolvendo os professores do ensino fundamental.

O PNAIC E A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa do Ministério da 
Educação (MEC), efetivado por meio da Secretaria de Educação de cada município e instituído pela Portaria 
nº 867, de 4 de julho de 2012. O programa é um compromisso firmado entre os governos estadual, federal 
e municipal que objetiva alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 
Fundamental. Para atender o objetivo do PNAIC, uma das principais ações prevista para aumentar os índices 
de alfabetização no Brasil é a formação continuada dos professores alfabetizadores (BRASIL, 2012).

Para Manzano (2015) os cursos de formação continuada de professores viraram uma tendência no 
Brasil, tornando-se um mecanismo do governo para diminuir os índices de analfabetismo, mas apenas isso 
não garante a melhoria do ensino. Nesse sentido, o governo deveria investir no desenvolvimento profissional 
do professor, promovendo sua autonomia de estudo e sua prática reflexiva, o que melhoraria o ensino-
aprendizagem.

Dessa forma, Pereira (2013) enfatiza que programas de formação continuada de professores 
alfabetizadores das redes públicas, como o PNAIC, tornam-se cada vez mais necessários para o desenvolvimento 
do país, para tanto, é imprescindível que a carga horária seja ampliada e que se crie uma política salarial de 
valorização docente que garanta seu aprimoramento profissional, a elevação da qualidade dos processos de 
ensino-aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e profissional do professor. 

Seguindo essa linha, Viédes (2015) destaca que o PNAIC se diferencia de outros programas de 
formação continuada empregada pelo governo, pois foi o único que até o momento ofereceu bolsas para 
os professores se aperfeiçoarem. De acordo com BRASIL (Resolução CD/FNDE nº 4, 2013, art. 17), cada 
participante do programa de formação passou a receber uma bolsa de acordo com o cargo ou função:

I - ao coordenador-geral da IES: R$2.000,00 (dois mil reais); 

II - ao coordenador-adjunto da IES: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

III - ao supervisor da IES: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

IV - ao formador da IES: R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

V - ao coordenador das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e municípios: R$ 765,00 
(setecentos e sessenta e cinco reais);

VI - ao orientador de estudo: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); 

VII - ao professor alfabetizador: R$ 200,00 (duzentos reais). 

Assim, ao coordenador-geral da IES é pago R$ 2.000,00 e ao professor alfabetizador apenas R$ 
200,00. De acordo com Manzano (2015), os pagamentos distintos mostram que há uma hierarquia entre os 
cargos e funções.  Além disso, cursos de formação como o PNAIC não tem levado em consideração “as más 
condições de trabalho e o histórico fracasso escolar de crianças e instituições públicas brasileiras” (MELO 
2015, p.142). A autora ainda enfatiza que o esvaziamento político nas formações tem tornado o professor 
apenas um prático reflexivo e isso não mudará o problema da educação brasileira.  
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Percebe-se assim que, o governo precisa compreender que o professor alfabetizador é agente 
fundamental no processo de alfabetização das crianças brasileiras e precisa ser valorizado (VIÈDES, 2015). 
No entanto, o Estado não tem buscado a transformação da realidade social, em que se encontram os 
brasileiros, por meio dos cursos de formação (MELO, 2015). O que é visto no PNAIC é um privilégio de 
ações formativas hegemônicas “que não consideram a cultura dos professores, suas práticas e concepções e 
ainda as regulam, desvalorizando os conhecimentos sobre as questões humanas, políticas e sociais envolvidas 
na alfabetização” (MANZANO, 2015, p. 103).

No que se refere a Mato Grosso, o trabalho de Cardoso e Cardoso (2016) evidencia que o PNAIC 
apresentou importantes contribuições e impactos nas práticas pedagógicas dos Orientadores de Estudo. As 
trocas de experiências entre os grupos e as orientações de como introduzir o conteúdo na sala de aula e de 
como aplicar a teoria ensinada nas universidades nas práticas de ensino-aprendizagem trouxeram crescimento 
aos professores. Assim, as professoras passaram a utilizar as novas técnicas que aprenderam na formação e, 
aos poucos, foram introduzindo em suas práticas o novo jeito de ensinar (BASTOS, 2016).

Dessa forma, Pereira (2013) afirma que o Pacto apresentou políticas públicas vivas e conectadas com 
a realidade. O programa trouxe para os professores valorização financeira, mais empregos e possibilitou a 
troca de saberes por meio do intercâmbio entre os professores locais e de outros municípios.

Ademais, além da formação continuada, o governo disponibilizou aos professores alfabetizadores 
materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais, mas também passou a regular o professor por 
meio dos eixos avaliação e controle (BRASIL, 2012). Assim, fica claro que o governo utiliza a formação dos 
docentes para manter o controle dos níveis locais pelo nível central de decisão (MANZANO, 2015). 

Diante disso, Melo (2015) demonstra que o PNAIC representou avanço em relação aos saberes 
docentes diante das fragilidades da formação inicial, no entanto o estado não visa a transformação da 
realidade social prezando uma vida humanizada e mais justa através da formação de alfabetizadores. 

A partir da apresentação desse referencial teórico, passa-se a expor os procedimentos e métodos 
adotados para esta pesquisa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada para identificar os níveis de QVT e satisfação entre os professores que 
trabalham na Rede Municipal de Educação do município de Rondonópolis – MT foi adaptada do modelo de 
Walton que levam em consideração os critérios compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso e 
desenvolvimento de capacidades, oportunidade de crescimento e segurança, integração social na organização, 
constitucionalismo, o trabalho e o espaço total de vida e relevância social do trabalho na vida, a partir de 
aspectos demográficos. Os objetivos específicos e as hipóteses do trabalho estão apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2: Objetivos específicos e as respectivas hipóteses sobre as percepções de satisfação com a 
QVT, conforme os dados demográficos.

O universo da pesquisa era composto por 1437 docentes, segundo a área de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Educação. Diante disso, o questionário foi aplicado a 150 professores, com uma 
amostra equivalente a 10,44 % do universo total. Segundo Gil (2010), a amostra significa uma pequena 
parte dos elementos que compõem o universo total. 

O instrumento de pesquisa foi dividido em 3 partes. A primeira parte consistia nos dados 
demográficos dos respondentes. A segunda parte consistia em 30 itens, sendo 27 questões fechadas a 
respeito da satisfação com a QVT adaptadas de Walton, utilizando uma escala de 0 (para totalmente 
insatisfeito) a 10 (para totalmente satisfeito) sobre a percepção sobre Qualidade de Vida no Trabalho. A 
terceira parte continha 3 questões abertas sobre o PNAIC. Ao finalizar a elaboração do questionário foi 
realizado um pré-teste com alguns professores com o objetivo de fazer melhorias no questionário. Após 
o ajuste do instrumento a pesquisa de campo deste estudo foi aplicada entre os dias 20 de fevereiro e 03 
de março de 2017, com os professores da Rede Municipal de Educação de 8 escolas de Rondonópolis-
MT, situadas na periferia do município. As escolas pesquisadas foram: a Escola Edivaldo Zulliani Belo, a 
Escola Vila Paulista, a Escola Bonifácio Sachetti, a Escola Nossa Senhora Aparecida, a Escola Rosalino 
Antônio da Silva, a Escola CPAC São José, a Escola Princesa Isabel e a Escola Gisélio da Nóbrega. Os 
dados da pesquisa foram tratados por meio do software SPSS, utilizando a análise fatorial e comparativa 
entre médias. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Objetivando caracterizar o perfil demográfico dos respondentes, foram utilizados os seguintes 
fatores: Idade, gênero, estado civil, tempo de serviço, grau de instrução, tipo de vínculo e área de 
atuação. Foi verificado que dos 150 respondentes, 123 são do gênero feminino e 27 são do gênero 
masculino, com idade média de 44 anos (desvio padrão de 9,177). Em relação ao estado civil, a maioria 
dos respondentes é de casados, totalizando 71. No que se refere ao grau de instrução, a maior parte dos 
respondentes tem Especialização, totalizando 102, e somente 1 respondente tem Doutorado, sendo a 
maioria efetivo. 

As primeiras análises mostraram que os dados não eram normalmente distribuídos e não havia 
homogeneidade da variância, assim foram utilizados testes não-paramétricos (FIELD, 2009). Foi aplicado o 
teste fatorial que objetiva reduzir a dimensão dos fatores, utilizando o método de análise dos componentes 
principais que leva em conta a variação total dos dados. Na análise fatorial, pode-se verificar que as 

Fonte. Os autores (2017)

Objetivos Específicos Hipóteses da Pesquisa

Comparar idade com QVT (H1) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com a idade.

Comparar gênero com QVT (H2) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com o Gênero.

Comparar estado civil com QVT (H3) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com o estado civil.

Comparar tempo de serviço com QVT (H4) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com o tempo de serviço.

Comparar grau de instrução com QVT (H5) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com o grau de instrução.

Comparar tipo de vínculo com QVT (H6) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com o vínculo.

Comparar área de atuação com QVT (H7) Há diferenças de percepções de satisfação com a QVT de acordo
com a área de atuação.
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27 assertivas que estavam associadas a 8 dimensões se redistribuíram em 4 fatores principais e juntos 
explicam 71,1% da variação total com valores de KMO = 0,902 (excelente qualidade), conforme mostrado 
na Tabela 1.

Tabela 1. Variância Total Explicada

Total
% de 

Variância

% de 
Variância 

Acumulada
Total

% de 
Variância

% de 
Variância 

Acumulada
1 11,0 47,7 47,7 6,9 29,8 29,8
2 2,7 11,8 59,5 4,6 19,8 49,6
3 1,4 6,3 65,8 2,6 11,4 61,0
4 1,2 5,3 71,1 2,3 10,2 71,1

Fatores 

Cargas dos Fatores sem Rotação Carga dos Fatores com Rotação

Fonte: Os autores, 2017

Com a redistribuição das assertivas em 4 fatores principais houve a exclusão de 4 assertivas que não 
se associaram a nenhum dos fatores, sendo necessário a readequação da nomenclatura de dois dos quatro 
fatores. Após a readequação e a reorganização dos fatores foi possível fazer a análise da confiabilidade 
dos fatores, separadamente. A análise apresentou alfa de Cronbach variando de 0,762 a 0,945, sendo de 
acordo com Field (2009), valores confiáveis. Com a reorganização das assertivas, houve a associação 
dos fatores Integração social na organização, Constitucionalismo, Trabalho e espaço total de vida e 
Relevância social da vida no trabalho que resultou no fator “O trabalho e sua organização”. O fator 
“Oportunidade de crescimento” e o fator “Compensação justa e adequada” não se associaram a outros 
grupos. Já o fator “Condições e desenvolvimento das capacidades” foi resultado da associação dos fatores 
condições de trabalho e uso e desenvolvimento das capacidades. Após a readequação dos fatores foi 
calculada a estatística descritiva de cada fator, objetivando verificar os níveis de satisfação e insatisfação 
dos professores, conforme Tabela 2.

Assim, o fator “O trabalho e sua organização apresentou mediana 7. Já o fator “Condições e 
desenvolvimento das capacidades” apresentou mediana 6, o fator “Oportunidade de Crescimento e 
segurança” apresentou mediana 5 e a mediana do fator “Compensação justa e adequada” foi 4. 

Como a escala do questionário possibilitava notas de 0 a 10, o ponto central seria a nota 5, então 
notas menores a 5 indicariam níveis de insatisfação e notas maiores de 5 indicariam níveis de satisfação.

Desta forma, os dados da Tabela 2 sinalizam para a satisfação dos professores em relação ao fator 
“O trabalho e sua organização” e ao fator “Condições e Desenvolvimento das Capacidades”. E sinalizam 
para a insatisfação dos professores em relação ao fator Compensação justa e adequada. 

Após a reorganização dos fatores, foi possível fazer as análises subsequentes, com o intuito de 
testar as hipóteses de pesquisa, atender aos objetivos específicos e responder ao problema de pesquisa. 
Como os resultados mostraram não haver normalidade dos dados e não haver homogeneidade da variância 
da distribuição dos fatores, foram aplicados de acordo com Field (2009) os testes não paramétricos, com 
o objetivo de verificar se há diferenças estatisticamente significativas entre 2 ou mais grupos de medidas

Após a análise fatorial, buscou-se testar as hipóteses formuladas neste estudo envolvendo a 
percepção de satisfação com a QVT e as variáveis demográficas. A Tabela 3 apresenta um resumo dos 
testes de hipóteses e os resultados para cada uma das variáveis.
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Tabela 2 – Fatores influenciadores da Qualidade de Vida no Trabalho

Fonte: Os autores (2017)

De acordo com a Tabela 3, as Hipóteses (H1), (H3), (H4) e (H7) foram corroboradas, ou seja, considerando 
um nível de significância de 0,05, há diferenças estatisticamente significativas entre a percepção de satisfação com 
a QVT com as variáveis idades, estado civil, tempo de serviço e área de atuação. A variável idade apresentou 
diferentes percepções em relação aos fatores “O trabalho e sua organização” e “Condições e desenvolvimento das 
capacidades”. 

Tabela 3 – Testes de Hipóteses, comparativos entre Médias e os Resultados dos Testes.

Fonte: Os autores (2017). Nota. SIG é estatisticamente significativo para valores menores do que 0,050.

Nesse tocante, Garcia (2007), Lima, Stefano e Zampier (2011) destacam que o fator “O trabalho e sua 
organização” associa a QVT a um horário de trabalho que não prejudique a convivência com os filhos, a igualdade 
de direitos e deveres entre funcionários, a estabilidade no emprego, a união entre as pessoas e a interferência em 
sua privacidade. Dessa forma, o tempo de serviço e a idade podem determinar se há ou não Qualidade de Vida no 
Trabalho dos professores, de acordo com o fator “O trabalho e sua organização”.

Fatores Assertivas Alfa Cronbach Média D. Padrão Mediana Mediana
Promove a integração social dentro da escola, por meio do
cultivo ao bom relacionamento entre professores.

6,17 2,465 6

Possibilita aos professores a igualdade de oportunidade dentro
da escola.

5,94 2,715 6

Permite que o professor tenha sua privacidade preservada
quando assim deseja.

6,45 2,511 7

O professor tem sua opinião considerada pela direção. 6,78 2,438 7

As leis e/ou normas trabalhistas são respeitadas pela escola. 7,25 2,431 8

Proporciona aos professores um equilíbrio entre a vida
pessoal e a jornada de trabalho. 

5,7 2,859 6

Oferece aos professores horários estáveis de trabalho. 6,37 2,582 7
A carga horária de trabalho possibilita ao professor um
espaço de tempo adequado para dedicar-se a família e ao
lazer.

5,66 2,629 5

A escola responsabiliza-se pelos serviços prestados pelos
professores a sociedade.

6,34 2,608 7

A escola preocupa-se com sua imagem e consequentemente,
com a imagem de seus funcionários perante a sociedade. 

7,13 2,417 8

Oferece aos professores um ambiente físico seguro e
saudável para o bom desempenho do trabalho.

4,57 2,359 5

Disponibiliza aos professores os materiais e equipamentos
necessários para a execução das tarefas.

5,17 2,471 5

Oferece benefícios importantes para que os professores
obtenham boas condições de trabalho.

4,44 2,347 4,5

Proporciona à professora autonomia necessária para
programar e executar as suas atividades.

6,15 2,553 6

Possibilita ao professor a utilização de toda a sua capacidade,
criatividade e habilidade na execução de seu trabalho.

6,05 2,42 6

Oferece aos professores informações constantes acerca dos
resultados obtidos no trabalho e no processo como um todo.

6,33 2,289 6

Possibilita outras formas de utilização da capacidade humana
do professor como execução das tarefas por completo e
responsabilidade pelo planejamento das tarefas.

6,05 2,222 6

Oferece aos professores oportunidade de crescimento, seja
em termos de escola ou de carreira.

4,96 2,519 5

Possibilita aos professores segurança quanto a estabilidade na
escola.

4,65 2,68 5

Oferece oportunidades para o desenvolvimento dos
professores como financiamento de curso superior, de curso
de pós graduação, de cursos de língua ou outros.

3,29 2,798 3

O meu salário é justo pela quantidade de tarefa que tenho que
executar.

3,51 2,148 4

Os professores da rede tem uma igualdade salarial em
relação às remunerações dos cargos da própria secretaria.

3,51 2,219 4

Em relação ao mercado de trabalho, o meu salário não é
defasado.

3,32 2,178 3

Compensação 
justa e adequada

0,762

7

6

5

4

O Trabalho e 
sua organização

0,945

Condições e 
Desenvolvimento 
das Capacidades

0,918

Oportunidade de 
Crescimento e 

segurança
0,759

Teste de Hipóteses
O Trabalho 

e Sua 
Organização

Condições e 
Desenvolvimento 
das Capacidades

Oportunidade 
de Crescimento 

e Segurança

Compensação 
Justa e 

Adequada

Situação das 
Hipóteses após 

os Testes
Idade (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,032 0,014 0,118 0,088 Corroborada
Gênero (Teste Mann-Whitney) - SIG. 0,365 0,601 0,780 0,190 Não corroborada
Estado Civil (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,139 0,020 0,969 0,852 Corroborada
Tempo de Serviço (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,019 0,203 0,028 0,033 Corroborada
Grau de Instrução (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,873 0,636 0,589 0,105 Não corroborada
Vínculo (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,055 0,806 0,843 0,566 Não corroborada
Área de Atuação (Teste Kruskal-Walis) - SIG. 0,654 0,043 0,471 0,071 Corroborada



422 423

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

A variável estado civil obteve diferentes percepções em relação ao fator “Condições e desenvolvimento 
das capacidades”. Isso pode ser confrontado com o que alguns autores têm discutido em seus estudos. Venson et 
al. (2013) afirmam que as organizações têm promovido a instrumentalização do indivíduo no trabalho por meio 
de métodos cada vez mais sofisticados de controle social, que visam apenas incitar o colaborador a produzir cada 
vez mais. Ainda neste sentido, Mello (2015) enfatiza, ainda, que o governo controla as práticas e percepções de 
professores para obterem resultados satisfatórios em relação ao problema do analfabetismo no Brasil, e assim, 
apenas utiliza a política de incitação com o objetivo de aumentar a produtividade do professor, não valorizando 
as habilidades e conhecimentos adquiridos na prática de sala de aula e não aumentando sua satisfação em relação 
ao trabalho.

A variável tempo de serviço apresentou diferentes percepções em relação aos fatores “O trabalho e sua 
organização”, “Oportunidade de crescimento e segurança” e “Compensação justa e adequada”. De acordo com 
os autores Rocha e Fernandes (2008), Mariano e Muniz (2006), Lima, Stefano e Zampie (2011) e Marques, Borges 
e Adorno (2008) é possível constatar que no fator “Oportunidade de crescimento” a QVT está relacionada com a 
oportunidade de crescer profissionalmente e pessoalmente, levando em conta uma boa remuneração. Dessa forma, 
houve diferença de percepção em relação à QVT, demonstrando que, independentemente do tempo de serviço, 
há diferença de percepção em relação à QVT dos professores. Ademais, de acordo com Pereira (2013), Marques, 
Borges e Adorno (2008), Lima, Stefano e Zampie (2011), a QVT está diretamente ligada ao fator compensação 
justa e adequada. Assim, fica constatado que o tempo de serviço pode influenciar a diferença de percepção em 
relação a QVT. 

E a variável área de atuação apresentou diferentes percepções em relação aos fatores “Condições de 
trabalho e desenvolvimento das capacidades”. 

Marques, Borges e Adorno (2008) também destacaram a insatisfação dos professores com as inadequadas 
condições de trabalho e sua crescente desvalorização com os fatores organizacionais voltados para a eficiência e a 
produtividade da organização escolar. Assim, as variáveis idade, estado civil e área de atuação podem ser determinantes 
para perceber a QVT de acordo com o fator “Condições e desenvolvimento das capacidades”. 

No entanto, as Hipóteses H2, H5 e H6 não foram corroboradas. Considerando um nível de significância 
de 0,05 as hipóteses não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre a percepção de satisfação 
com a QVT com as variáveis gênero, grau de instrução e vínculo. 

Após a análise dos dados quantitativos, alguns dados qualitativos serão discutidos na tentativa de 
complementar as análises deste estudo. Com o objetivo de enriquecer a pesquisa, foram inseridas no questionário, 
3 perguntas abertas. 

Pergunta 1: Nos últimos 5 anos você se lembra de alguma iniciativa desenvolvida pelos governos federal, 
estadual ou municipal em conjunto com a Secretaria de Educação de Rondonópolis que pudesse melhorar o nível 
de satisfação com o seu trabalho?

Pergunta 2: Você participou da formação do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa? 
Se sim, na sua opinião, a formação do Pacto tem ajudado os professores no processo de alfabetização?

Pergunta 3: Para você, quais são os benefícios do Pacto para os professores da Rede Municipal de 
Educação?

Essas perguntas tinham como objetivo verificar se o governo tem apresentado iniciativas que melhorassem 
o nível de satisfação do professor com o seu trabalho e se o PNAIC tem contribuído para a melhoria da QVT dos 
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docentes da Rede Municipal de Educação. Dessa forma, os respondentes tiveram a oportunidade de expressarem 
suas opiniões a respeito dos benefícios oferecidos pelo governo e fazerem críticas, elogios ou contribuições ao 
programa PNAIC. 

Autores como Rocha e Fernandes (2008), Mariano e Muniz (2006), Manzano (2015) salientam em suas 
pesquisas que os professores vêm assumindo muitas funções, se deparando com escolas sem estruturas para 
desenvolver o ensino-aprendizagem, sendo ainda mal remunerados e desvalorizados pela sociedade. Diante disso, 
a Professora 4 destaca que:

[...] a pressão psicológica vem acirrando em cima dos professores de forma que, o que vemos na 
rede é um índice muito elevado de professores vítimas de doenças decorrentes dessa carga de 
estresse como diabetes, câncer, problemas emocionais e outras, inclusive, muitos foram a óbito. 

A Professora 5 ainda salientou que “os professores efetivamente não são valorizados pelas atividades que realizam 
ou pelos projetos que desenvolvem”. Muitos ainda frisaram que ao sair do trabalho os professores levam para casa um 
montante de trabalho que não pode ser realizado na escola. Isso tem ocupado o tempo de convívio com os filhos 
e familiares e, ainda assim, “o peso da desvalorização é grande” (Professora 8).  

A professora 2 desabafa, ao dizer: “Amo ser professora, mas confesso que nos últimos anos tenho me arrependido de ter 
escolhido essa profissão”. Ainda frisa que: 

Se o trabalho realizado pelo professor promove o nome da escola ou da direção, ele pode até 
ser elogiado, mas se algo der errado ele se responsabiliza pelos seus atos, que são considerados 
impensados e mal planejados.  Ai não se leva na maioria das vezes em consideração a responsa-
bilização pelo coletivo. 

Dessa forma, muitos dos respondentes destacaram que o governo não tem oferecido benefícios que visam 
a QVT ou a satisfação com o trabalho dos professores e ainda enfatizaram que o PNAIC só terá êxito mediante o 
envolvimento coletivo de pais, professores e equipe diretiva. A Professor 3 destaca que o PNAIC “necessariamente 
precisa se tornar uma política de formação de professores alfabetizadores para que venha a se consolidar a qualificação destes professores 
alfabetizadores”. Do contrário, o Programa está fadado ao fracasso. Isso é frisado no estudo de Manzano (2015).

Além disso, muitos destacaram que a profissão se encontra desvalorizada tanto pela sociedade quanto pelo 
governo. Com salários precários, muitos trabalham os três períodos, em escolas que não apresentam estrutura para 
desenvolver as atividades básicas com os alunos. A falta de climatização das salas de aula; carteiras desconfortáveis 
para os alunos; falta de tecnologia para desenvolver atividades com os alunos; a desvalorização do professor com 
salários precários são fatores citados por muitos professores o que é similar ao indicado por Mariano e Muniz 
(2006), Marques, Borges e Adorno (2008) e Amorim (2010).

Por outro lado, muitos professores delinearam que o governo tem oferecido benefícios que elevaram a 
qualidade de vida no trabalho. Em geral, os professores citaram os cursos de formação continuada oferecidos pela 
SEMED, sendo o PNAIC o programa de formação de professores mais citado na pesquisa. 

Segundo a Professora 20, o governo tem oferecido aos professores,

Formação continuada a todos os profissionais da rede municipal (ação esta que qualifica o traba-
lho de todos, bem como daqueles que constituem o coletivo de educandos e famílias das escolas 
municipais); investimentos nas estruturas (especialmente a climatização das escolas); investimento 
em material pedagógico (de qualidade).

De acordo com os respondentes, o PNAIC trouxe diversos benefícios para a classe dos professores 
alfabetizadores. Primeiramente, foi o único programa que ofereceu bolsa de estudo para os professores investirem 
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em sua formação continuada, apesar de salientarem ainda ser um valor muito baixo, o que é evidenciado no estudo 
de Viedes (2015).

Além disso, muitos dos respondentes destacaram que o Programa apresenta novas metodologias para serem 
trabalhadas com os alunos, material didático de ótima qualidade, sugestões de atividades e troca de experiências 
entre os professores, propiciando novas formas de resolver os problemas enfrentados em sala de aula. Estes 
benefícios foram evidenciados nos estudos de Cardoso e Cardoso (2016) e de Melo (2015).

Assim, os professores destacaram que o Programa contribui para a prática de sala de aula, pois são 
formações com foco direcionado para a alfabetização, no entanto, salientaram que o mesmo precisa atingir um 
número maior de professores. Ainda indicaram que o PNAIC, assim como outros cursos de formação, precisa 
investir no desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, levando em consideração seus conhecimentos, 
suas habilidades, suas experiências e, ainda, o histórico fracasso escolar de crianças e instituições públicas brasileiras, 
pois existem fatores, dentro da sala de aula, como a indisciplina e a falta de estrutura familiar que estão além das 
formações do PNAIC. Isso foi evidenciado no estudo de Melo (2015).

Ante ao exposto, acredita-se que o Programa apresentará melhores resultados na QVT dos professores 
quando trabalhar formações que visem os problemas recorrentes de cada lugar e procurem considerar, de acordo 
com Viedes (2015), a cultura, as práticas e as concepções dos professores, deixando de ser ações formativas 
hegemônicas que optam apenas por regular suas ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo identificar o nível de Satisfação em relação a Qualidade de Vida no Trabalho 
dos professores da Rede Municipal de Educação de Rondonópolis - MT. Para a construção do questionário foi 
utilizado o modelo de Walton (1973 apud OLIVEIRA, 2010) e para o tratamento dos dados foi utilizado o 
Software SPSS. 

O resultado da análise fatorial deste estudo apresentou a redução de 8 fatores, antes, dispostos posteriormente 
para 4 fatores: “O trabalho e sua organização”; “Condições e desenvolvimento das capacidades”; “Oportunidade 
de crescimento e segurança” e; “Compensação justa e adequada”. 

As Hipóteses H1, H3, H4 e H7 foram confirmadas. Assim, há diferença de percepção de satisfação com 
a QVT de acordo com a idade, com o estado civil, com o tempo de serviço e com a área de atuação. Ou seja, as 
percepções dos professores variam de acordo com a variação da idade, do estado civil, do tempo de serviço e da 
área de atuação. Assim, o nível de satisfação ou insatisfação pode aumentar ou diminuir de acordo com as variáveis 
já citadas.

 Já as Hipóteses H2, H5 e H6 não foram confirmadas. Dessa forma, não há diferença de percepção de 
satisfação com a QVT de acordo com o gênero, com o grau de instrução e com o tipo de vínculo. Ou seja, as 
percepções dos professores não variam de acordo com a variação do gênero, do grau de instrução e do tipo de 
vínculo. 

O estudo mostrou que a QVT está ligada a fatores relacionados com formações continuadas que valorizem 
o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, estruturas de boa qualidade, valorização por parte da 
sociedade, políticas salariais e cursos como o PNAIC, que investe na formação do docente contribuindo, assim, 
com seu crescimento.
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No entanto, programas de formações como o Pacto só terão êxito quando forem mais efetivos e 
possibilitarem que o professor seja protagonista de sua prática, quando forem criadas políticas que verdadeiramente 
valorize o desenvolvimento profissional docente, quando der condições objetivas de trabalho ao professor e 
quando contribuir para o seu desenvolvimento profissional que promoverá sua qualificação visando sua autonomia 
e sua reflexão em relação ao seu trabalho (MANZANO, 2015).

Diante dos dados, é possível afirmar que a QVT diminui a insatisfação do trabalhador de todas as esferas 
da sociedade e diminui prejuízos tanto para as organizações tanto para a vida pessoal dos colaboradores que 
desencadeiam com a rotina de trabalho, frustações, tédio e raiva (WALTON, 1973 apud FREITAS et al., 2016). 

Assim, a questão da qualidade do trabalho está sendo ampliada e dirigida para a busca da qualidade de vida 
no trabalho com duas intenções: a de oferecer um trabalho qualificado e de relacionar ainda mais o trabalho ao 
homem, não apenas no período em que se encontra na organização, mas também em sua vida particular (VIEIRA, 
1996). 

Por fim, o objetivo de identificar o nível de Satisfação em relação a Qualidade de Vida no Trabalho 
dos professores da Rede Municipal de Educação de Rondonópolis – MT a partir de aspectos demográficos foi 
alcançado. 

O estudo contribuiu com a teoria ao reduzir os 8 fatores em 4 fatores e ao apresentar as diferentes 
percepções de acordo com os aspectos demográficos. A contribuição prática deste estudo consiste em informações 
valiosas sobre o PNAIC tanto para os professores quanto para a Secretaria Municipal de Educação, que podem 
se valer desses dados para tomarem medidas para otimizar e edificar as formações continuadas, de modo a trazer 
conhecimentos que valorizem a experiência e saberes já obtidos pelos professores.  

O estudo sugere, ainda, para a Secretaria de Educação, que há uma necessidade de transformar o PNAIC 
em uma política de formação de professores. Além disso, é preciso ampliar a formação com o objetivo de atender 
um maior número de professores e trazer com as formações benefícios que favoreçam a QVT dos professores da 
Rede Municipal de Educação.
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