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O PORQUÊ DA IMAGEM 

A imagem da capa da Revista Eletrônica Documento/Monumento, promovida pelo 
NDIHR- [Vol. 24, n.º 1 de dezembro de 2018] é dedicada aos festejos comemorativos, no mês de 
dezembro, dos 9 anos da REDM e dos 48 anos da UFMT, homenageada através do Núcleo de 
Documentação Informação Histórica Regional (NDIHR), que comemora 42 anos de existência.

O NDIHR - Patrimônio Cultural da Memória Histórica de Mato Grosso foi criado pela 
Resolução N.º CD. 66/1976 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, que considerou 
como fundamentação básica para a sua implantação o valor da historiografia como área 
instrumental da educação superior numa concepção científica interdisciplinar e sistemática capaz 
de fornecer subsídios a outras áreas do conhecimento, além das Ciências Humanas,  constitui-se 
em espaço de pesquisa, ensino e extensão voltado para a revitalização e preservação da memória 
histórica regional, através das prospecções de fontes documentais e pesquisas nas diversas áreas 
do conhecimento, consolida-se enquanto núcleo colecionador e referenciador de fontes e vem 
atuando estrategicamente para compartilhar conjuntos documentais instrumentalizados e obras 
raras, com pesquisadores das áreas de Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas e de outros campos 
do conhecimento que se ocupam das fontes históricas como suporte para os seus estudos, reúne 
sob sua custódia uma diversidade de acervos, em geral são reproduções em microformas, digitais, 
referências virtuais, imagéticas e orais que incluem documentos de diferentes arquivos, coleções 
de acervos de procedência das esferas públicas e pessoais, bem como um acervo impressos 
bibliográficos, incluindo algumas obras raras, com cerca de aproximadamente 2.000 volumes, e um 
considerável acervo de periódicos, sendo que, enquanto editora, é responsável pela publicação da 
Revista Eletrônica Documento Monumento (www.ufmt.br/ndihr/revista); 

O NDIHR, além da participação, promoção e interação com a comunidade científica local 
e do Centro-Oeste amazônico, interage também com pesquisadores dos países fronteiriços, como: 
Paraguai, Bolívia, Chile e Peru entre outros, o que o torna um importante suporte aos cursos 
de graduação, grupos de pesquisa, profissionais liberais, estudantes secundaristas, professores das 
redes públicas e privada e aos Programas de Pós-Graduação de diferentes áreas instalados em 
Mato Grosso, no Brasil e em países vizinhos, ao longo de 42 anos, se transformou em moderno 
espaço de pesquisa e divulgação de acervos, face às parcerias estabelecidas com instituições de 
respeitabilidade regional e nacional, contando, nos últimos anos, com a participação dos Programas 
de Pós-Graduação das áreas de Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas da UFMT, através de 
aquisições compartilhadas de equipamentos e softwares para multiuso para suas atividades afins. 

Nileide Souza Dourado, Doutora em Educação pela UFMT. 
Historiadora da área Técnica e Cientifica do NDIHR/IGHD/UFMT e 

Professora do PROFHISTÓRIA/ UFMT - Mestrado Profissional em Ensino 
de História. Membro efetivo do IHGMT. nileide@terra.com.br

Figuras: Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional –NDIHR

(Fonte: Nileide Dourado, 2015).
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A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM, promovida pelo Núcleo 
de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, do Instituto de Geografia, 
História e Documentação, da Universidade Federal de Mato Grosso, apresenta, no Volume 
24, n. 1, de dezembro de 2018, uma edição comemorativa aos festejos dos 48 anos da 
UFMT, 42 anos do NDIHR e 9 anos da Revista, momento especial para apresentar o 
conjunto de investigações realizadas por professores e pesquisadores de diferentes 
instituições de ensino e pesquisa, públicas e particulares, sem perder de vista o propósito 
do debate técnico-científico, essencial para o amadurecimento do conhecimento. Trata-se 
de revista on-line, um meio amplamente democrático e acessível no meio intra e extra-
acadêmico. O Periódico cria e oferece aos leitores – alunos, professores, técnicos e demais 
pesquisadores – condições para que possam não apenas apreciar os diferentes textos, mas 
publicar seus trabalhos e investigações científicas. Neste volume 24 são estampados 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, Avante, pois, professores! Firmes, coesos e dedicados para a luta que 
também é nossa: profissão Docente no Piauí (1951 a 1961), a autora Jane Bezerra de Sousa busca 
analisar a história da profissão docente no Piauí através das notícias de jornais no período de 1951 
a 1961. Já Renilson Rosa Ribeiro, com o artigo Ensino de História, uma área de saber-fazer em 
movimento, apresenta uma análise sobre a trajetória e as perspectivas temáticas e teóricas do 
Ensino de História enquanto campo de estudos no Brasil, na virada do século XX para o XXI. Os 
autores Juliano Batista dos Santos e José Serafim Bertoloto com o texto Pastoral de rua: uma entre 
muitas entidades filantrópicas voltadas à população de Rua em Cuiabá, procuram mostrar 
quão é difícil se aproximar e estabelecer relações de reciprocidade positiva com pessoas em situação 
de rua – algo que exige não apenas tempo e paciência do pesquisador, mas também sorte. O artigo 
Historiografia das escolas normais regionais rurais do Brasil: estado da arte, autoria de 
Tiago Rodrigues da Silva e Odaléia Alves da Costa, busca analisar a historiografia das Escolas Normais 
Regionais Rurais no Brasil publicadas nas DTs, entre os anos de 2002 a 2017. Em O Colégio 
Franciscano São Miguel em Ladário: Arquivos escolares, fontes e apontamentos germinais 
da pesquisa, Sabrina Sander e Maria do Carmo Brasil apresentam uma discussão sobre a importância 
dos arquivos escolares e a dificuldade de pesquisadores na área da História da Educação em adentrar 
a esses arquivos específicos para estudar as instituições e seus agentes. A indústria nacional em 
perspectiva: uma análise das pautas de importações e exportações brasileiras entre 1990 e 
2014, com foco no setor de bens de capital é o tema do estudo de Polliany Aparecida Lopes de 
Carvalho e Jorge Nogueira de Paiva Britto, que procuram pontuar o desempenho das pautas de 
importações e exportações brasileiras, com foco no setor de bens de capital pós-1990, tendo como 
pano de fundo as medidas de políticas adotadas. Com o estudo Vila Bela e Vila do Bom Jesus do 
Cuiabá: novos embates entre o semeador e o ladrilheiro, Romyr Conde Garcia e Luana Garcia de 
Oliveira procuram debater a questão do espaço urbano dentro do universo colonial da capitania de 
Mato Grosso, tendo como apoio alguns autores centrais e contando ainda com novos documentos, 
como as primeiras cartas do capitão-general Antônio Rolim de Moura, e os relatórios do engenheiro 
Luiz D`Alincourt. Já com o artigo Alforrias de pia e relações sociais: São Paulo do Muriahé, 
1850-1888, a autora, Vitória Schettini de Andrade, procura levantar as alforrias de pia na freguesia de 
São Paulo do Muriahé, Zona da Mata Mineira, entre os anos de 1850 a 1888 e cruzar estes dados 
com outras formas de concessão de liberdade, como os testamentos e as cartas, para perceber as 
aproximações e os distanciamentos entre batizandos, proprietários dos escravos e padrinhos. Os 
autores Maria Westennacássya David Sousa; Eliane Pinheiro de Sousa e Rogério Moreira de Siqueira, com o 



artigo intitulado O papel da merenda escolar na segurança nutricional de crianças de milagres – CE e sua relação 
com as condições socioeconômicas propõem avaliar o papel da merenda escolar na segurança nutricional de crianças de 
7 a 10 anos que estudam em escolas públicas no município de Milagres, CE e sua relação com as condições socioeconômicas. 
Em Sinais da tragédia no cenário da cidade: o monumento aos mortos e desaparecidos na luta contra a ditadura 
militar em Goiânia, Eliézer Cardoso de Oliveira e Kelly Cristina Pereira Condim apresentam a análise e os resultados sobre o 
Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta contra a Ditadura Militar, localizado num canteiro central de uma das ruas 
do centro de Goiânia (GO). Com o estudo Desenvolvimento rural paulista e seus fatores determinantes, as autoras 
Alessandra Maria Gomes Rodrigues; Maria Adriana Meneses Batista; Thais Leite Galvão e Eliane Pinheiro de Sousa propõem mensurar 
o índice de desenvolvimento rural paulista (IDRP), bem como classificá-los conforme suas mesorregiões, identificando os 
fatores determinantes do IDRP. O artigo intitulado Sentidos de escravidão em Rosaura, a enjeitada de Bernardo 
Guimarães, de autoria de Ilka Miglio de Mesquita; Gustavo dos Santos e Luzinete Rosa dos Santos, busca analisar as configurações 
de escravidão no romance Rosaura, a enjeitada. A obra, elencada como fonte para a narrativa, é fruto do cenário político 
oitocentista e condensa conceitos, argumentos e discursos, concebidos como repertório de cultura jurídica, mobilizados por 
Bernardo Guimarães, ao tratar a temática da escravidão. O artigo A informalidade no mercado de trabalho brasileiro 
entre 1992 e 2014: uma interpretação institucionalista, de autoria de Juliano Vargas e Alexandre Ottoni Teatini Salles, aventa 
sobre as possibilidades de ajustes institucionais que possam favorecer a redução do grau de informalidade (GI) existente no 
mercado de trabalho brasileiro. O estudo explicita também os elementos centrais da teoria institucionalista, sua relevância 
para o arranjo do mercado de trabalho e as principais instituições trabalhistas que o compõem nacionalmente. O autor, Wesley 
Henrique Alves da Rocha apresenta um breve panorama sobre a Preservação da memória quilombola na modernidade 
enquanto instrumento de (re) afirmação identitária, especialmente de grupos ditos minoritários e que historicamente 
foram colocados à margem da sociedade, com enfoque privilegiado aos quilombolas. Se quem procura acha, por que 
tantos trabalhadores recorrem ao mercado informal? É o título do artigo de Roberta Teodoro Santos; Angelo Cruz do 
Nascimento Varella; Paula Cristina Gonçalves dos Reis e Claudiano Carneiro da Cruz Neto que procuram determinar a probabilidade 
de um indivíduo estar alocado no mercado de trabalho informal, no estado da Bahia, utilizando um modelo 
Heckprobit com viés de seleção. Além disso, analisam o quanto as características produtivas, pessoais e do próprio mercado 
de trabalho podem influenciar na probabilidade dos trabalhadores baianos pertencer ao setor informal. A proposta de estudo 
de Rodrigo Amâncio de Assis e Evando Carlos Moreira, intitulada A influência Salesiana no sistema educacional da cidade 
de Barra do Garças, MT [1956–1985] busca rememorar a história das irmãs Salesianas e suas contribuições para o sistema 
educacional da cidade de Barra do Garças, MT, entre os anos de 1956 e 1985. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental, 
tendo como base arquivos, agendas, fotografias, registros impressos, atas, dentre outras fontes do Instituto Madre Marta 
Cerutti. O artigo Análise do crescimento econômico pró-pobre no ambiente rural e nas microrregiões de Mato 
Grosso, entre 2000 e 2010, de autoria de Dayanne Darth Ananias e Benedito Dias Pereira, busca investigar a interligação do 
crescimento econômico e da desigualdade da distribuição de renda com a pobreza e extrema pobreza, além de se indagar se 
o crescimento econômico beneficia as pessoas com renda mais baixa no ambiente rural e nas microrregiões de Mato Grosso, 
entre 2000 e 2010. João Henrique Zanelatto e Alexandra Serafim de Souza, com o artigo intitulado Narrativas, educação e 
construção identitária dos índios Guarani da aldeia Tekoá Marangatu, buscam compreender a identidade dos indígenas 
Guarani nos espaços não escolares e também, perceber quais são os processos de produção e transmissão de conhecimentos 
entre o Guarani e de que modo estes podem nos fornecer dados relevantes sobre a educação indígena e sua identidade. Em 
Treinamento em serviço: formação de professoras e professores não titulados no projeto logos II em Alta Floresta, 
Mato Grosso (1980-1993), Rosemary da Luz e Nilce Vieira Campos Ferreira abordam a formação de professoras e professores 
pelo Projeto Logos II em Alta Floresta Mato Grosso, nos anos de 1980 a 1993, e, analisam como se deu a implantação do 
Projeto Logos II no Estado e em Alta Floresta-MT. 

Este número da Revista, como se pode observar, está dedicado aos 48 anos da UFMT que é homenageada através do 
Núcleo de Documentação Informação Histórica Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso, 
pelos seus 42 anos de existência, buscando documentar e registrar evidências históricas socioculturais da contemporaneidade 
e da pós-modernidade, de modo a constituir um acervo de referências sobre a realidade histórica regional que propiciem o 
acesso a dados científicos para subsidiar a montagem e desenvolvimento de projetos de pesquisa cientifica, projetos políticos 
e outros. Portanto, um espaço sempre aberto para receber contribuições de todos os campos do conhecimento, sintonizando 
ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversidade de áreas científicas.

  

Editores 
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AVANTE, POIS, PROFESSORES! FIRMES, 
COESOS E DEDICADOS PARA A LUTA QUE 

TAMBÉM É NOSSA1 : PROFISSÃO DOCENTE 
NO PIAUÍ (1951 A 1961)

1 Frase retirada de uma das notícias analisadas no presente artigo, disponibilizado na referência Professor... 
(1960, p.3)

Jane Bezerra de Sousa
Doutora em Educação

Universidade Federal do Piauí/ CCE/PPGED/DEFE
jane_bezerrasousa@yahoo.com.br
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo analisar a história da profissão docente no Piauí através 
das notícias de jornais no período de 1951 a 1961. Os jornais foram pesquisados no Arquivo 
Público Estadual, Casa Anísio Brito, Teresina, PI, foram: O Dia, Folha da Manhã, O Piauí, 
Jornal do Piauí e Jornal do Comércio. O referencial teórico de análise teve como base: Luca, 
(2015), Catani (2007), Vicentini e Lugli (2009), Brito (1996) e Carvalho (2007). A presente 
pesquisa permitiu a análise das seguintes categorias que compõe a profissão docente, ex-
traídas dos jornais: sindicato dos professores, dia do professor, salários, professor primário, 
concurso, suspensão de professor, homenagens a professoras e bolsas. 

Palavras-Chave: Profissão Docente. Educação. Imprensa

ABSTRACT
This paper aims to analyze the history of  the teaching profession in Piauí through news sto-
ries from 1951 to 1961. The newspapers were searched in the State Public Archive, Casa Aní-
sio Brito, Teresina, PI, were: O Dia, Folha da Manhã, O Piauí, Jornal do Piauí and Jornal do 
Comércio. The theoretical framework of  analysis was based on: Luca, (2015), Catani (2007), 
Vicentini and Lugli (2009), Brito (1996) and Carvalho (2007). The present research allowed 
the analysis of  the following categories that compose the teaching profession, extracted from 
the newspapers: teachers’ union, teacher’s day, salaries, primary teacher, competition, teacher 
suspension, teacher and bag honors.

Keywords: Teaching Profession. Education. Press
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REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO

Durante pesquisa que realizei para o meu doutoramento concluída no ano de 2009, foi 
possível mapear os impressos e discursos educacionais no Arquivo Público Estadual, Casa 

Anísio Brito, em Teresina (PI), esse estudo compreendeu o período de 1910 até o ano de 1951. 
Compreendi, por meio desse mesmo trabalho, que a partir da imprensa, é possível encontrar vários 
discursos educacionais, de professoras, diretores, alunos, membros da sociedade, governantes ou 
estudiosos e, dessa forma, obter uma leitura da educação daquele período específico com riquezas 
de detalhes, uma vez que foi contada por pessoas que a vivenciaram em seus mais variados aspectos. 
Dessa forma decidi dá continuidade a pesquisa para compreender a profissão docente no Piauí 
após 1951, neste artigo realizo uma análise até 1961.

Trabalhar com a imprensa escrita chamou a minha atenção, porque nas páginas dos jornais 
é possível perceber as vozes de pais, alunos, professores e diretores a partir do momento em que 
eles viveram, dessa maneira, a imprensa é um meio privilegiado de investigação para os modos 
de funcionamento do campo educacional e ainda o estudo, por intermédio de periódicos, permiti 
analisar a história da educação local e regional, entendendo não só o contexto educacional, mas o 
processo social que o gerou. 

Dessa forma, verifica-se a importância do estudo da história da educação ligada à imprensa, 
por esta compor-se de documentos com possibilidades de inúmeras dimensões, uma vez que se 
consolida como testemunho de métodos e concepções pedagógicas de determinada época.

Esse estudo que compõe o referido artigo é parte de um projeto de pesquisa desenvolvido na 
Universidade Federal do Piauí a fim de mapear as notícias de jornais referentes ao período de 1951 
a 1971. O recorte cronológico foi escolhido tendo como base o ano de 1951, por caracterizar dois 
aspectos educativos: o início do declínio dos grupos escolares no Piauí por falta de investimentos do 
poder público, e o início do processo de massificação da educação; já o ano de 1971 foi estabelecido 
como término pelo fato de neste período ter sido colocada em vigor a lei 5692/71, que unificou o 
primário e o ginásio, caracterizando as unidades escolares com nomenclatura utilizada até hoje nas 
escolas do nosso Estado. 

Como referencial teórico de análise adotamos os estudos de Vicentini e Lugli (2009) ao 
ler sua obra foi possível perceber a história da profissão docente a partir dos seguintes elementos: 
formação docente e suas instituições; condições de trabalho (seleção, exercício do magistério, 
questões salariais e controle do trabalho); movimento docente e as imagens sociais da docência. 

A fim de absorver a acepção da expressão “história da profissão docente”, também 
referenciamos Catani (2007, p. 587), que aduz:

O que a expressão possui de elucidativo é, justamente a noção unificadora das 
várias dimensões do exercício profissional do magistério, cuja concepção exige a 
análise simultânea e integrada dessas mesmas dimensões: a formação, a institui-
ção, os saberes, o exercício concreto da atividade, as relações com o Estado, as 
formas de organização da categoria profissional

E para fundamentar o uso do jornal como fonte nos amparamos em Luca (2015), que afirma 
que até a década de 1970, o número de trabalhos que se valia dos jornais como fonte de pesquisa 
era pequeno, embora houvesse uma preocupação em escrever sobre a história na imprensa. Nessa 
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época, observava-se uma resistência em registrar a história por meio da imprensa, com a justificativa 
de que “os jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas 
‘enciclopédias do cotidiano’ continham registros fragmentários do presente, realizados sob o 
influxo de interesses, compromissos e paixões” (LUCA, 2015, p.112). Essa explicação baseava-se 
no argumento de que as notícias e imagens eram parciais, distorcidas e subjetivas.

Ainda de acordo com Luca (2015), a escola dos analles trouxe uma crítica a essa concepção e 
à história nova. A partir da sua proposição de alargamento das fontes e de novos objetos, favoreceu-
se o campo epistemológico da história, propiciando o uso de jornais como fonte para pesquisa.

A imprensa periódica vem sendo (re) visitada por pesquisadores pelo fato de na 
maioria das vezes, estar diante de reflexões muito próximas dos acontecimentos. 
A análise da imprensa permite o contato com discursos situados tanto no âmbito 
do macro sistema, como na esfera micro das experiências humanas. É o lugar 
onde a regulação coletiva se faz permanente, pois seus organizadores e produ-
tores procuram equilibrar o que ela quer veicular para o leitor, atendendo ao 
mesmo tempo seus interesses e suas expectativas de consumidor (CARVALHO, 
2007, p. 47)

Por meio das notícias da imprensa, foi possível avaliar reflexões tanto de órgãos gestores 
da educação como outras vozes, a exemplo de jornalistas, professores, alunos e pais de alunos e, 
portanto, melhor entender a constituição do professor no Piauí, os ideais que impulsionaram a sua 
formação, e a organização da profissão docente. 

Em conformidade com Carvalho (2007, p. 48),

[...] a imprensa constitui-se num importante espaço de observação das relações 
sociais, possibilitando acompanhar a trajetória dos vários discursos educacionais, 
demonstrando o desenrolar dos processos históricos que culminaram em “vitó-
ria” ou “derrota” de tais discursos.

É possível compreender aspectos da história da educação por meio de jornais e discursos 
e, assim, preencher lacunas produzidas pela história oficial, além de trazer à cena agentes sociais 
antes desconhecidos. “Trata-se, portanto, de buscar interpretações que valorizam as experiências da 
atividade humana nos seus aspectos particulares” (CARVALHO, 2007, p. 49). 

As páginas de jornais e revistas descortinam o cenário de um tempo e promovem um 
mergulho na memória, nos fatos que determinaram esse universo de se fazer professor e professora, 
imersos nos discursos em circulação, nas mensagens, nas leis, nos currículos que ajudaram a 
constituir a profissão docente numa determinada época. Nesse estudo, utilizaram-se os jornais 
como fonte de pesquisa e ponto de partida. Não se considera a imprensa apenas como meio de 
constatar se o fato realmente aconteceu, mas como forma de perceber os sentidos que foram dados 
à profissão docente em dado momento.

Para Luca (2015), já houve e ainda continuam existindo polêmicas em torno da objetividade 
e neutralidade da imprensa periódica, assim como a distinção de notícia de interpretação. A esse 
respeito, a referida autora afirma que o historiador dispõe de ferramentas originadas da própria 
análise do discurso que identificam a narração do acontecimento no próprio acontecimento. Ela 
sugere que ao trabalhar com periódicos, sejam observados os seguintes pontos: identificar o grupo 
responsável pela linha editorial, recorrer a outras fontes de informações para dar conta do processo 
e inserir fonte e objetos de pesquisa em uma crítica competente.
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A partir desse pensamento, procurou-se realizar essa pesquisa, embora não tenha sido 
possível fazer um estudo mais aprofundado das linhas editoriais dos jornais, uma vez que os 
estudos da história da imprensa no Piauí ainda são incipientes. Todavia, buscou-se recorrer a outras 
fontes de informações, como livros da historiografia local e nacional e a partir deles, produzir uma 
apreciação adequada.

As fontes foram variadas: primeiro, localizaram-se os jornais que estavam disponíveis para 
consulta no Arquivo Estadual do Piauí e tentou-se seguir as dicas que Luca (2015) sugere, quais 
sejam:

encontrar as fontes e constituir uma longa e representativa série; 
localizar a(s) publicação (ões) na história da imprensa;
atentar para as características de ordem material (periodicidade, impressão; papel, 
uso/ausência de iconografia e publicidade);
assenhorar-se da forma de organização interna do conteúdo;
caracterizar o material iconográfico presente, atentando para as opões estéticas e 
funções cumpridas por ele na publicação;
caracterizar o grupo responsável pela publicação;
identificar os principais colaboradores;
identificar o público que se destinava;
identificar as fontes de receita;
analisar todo o material de acordo com a problemática escolhida (LUCA, 2015, 
p. 142)

Considerando as afirmações acima mencionadas, nessa pesquisa optou-se por verificar as 
notícias em vários jornais, tais como: O Dia, O Comércio, Jornal do Piauí, O Liberal e o Estado 
do Piauí. Logo, conseguiu-se catalogar 20 (vinte) matérias referentes ao objeto de estudo, que 
envolviam a profissão docente no período analisado. Importa lembrar que os jornais nem sempre 
eram disponibilizados em uma ordem cronológica. Em seguida, organizaram-se as informações 
por categorias, conforme explicitado no quadro abaixo:

Quadro 1: Notícias dos jornais

Categorias Quantidade

Sindicato dos professores 1
Dia do professor 3

Salários 4
Professor primário 6

Concurso 1

Suspensão de professor 1

Homenagens a professores 3

Bolsas 1

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Sobre a categoria sindicato dos professores, no dia 17 de maio de 1953, catalogou-se uma 
notícia sobre reunião para a escolha de novos dirigentes da Associação Profissional de Professores 
dos cursos secundários e primários e de classes anexas, sobre as disputas entre as chapas, a qual 
mencionava o nome do professor Clemente Fortes como presidente da sessão - era o início da 
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organização sindical dos professores no Piauí: “a eleição de ontem, para escolha dos novos corpos 
dirigentes da Associação Profissional de professores dos cursos secundários e primários e classes 
anexas, de Teresina, foi um tanto tumultuosa” (AGITADO...,1953, p. 3). Por encontrarmos uma 
notícia apenas sobre sindicato encaminha-se para o fato do movimento sindical no Piauí na época 
está sob processo de formação, caracterizando se ainda como associação.

Para Vicentini e Lugli (2009, p. 100), “no período compreendido entre as décadas de 1950 
e 1960, novas associações de professores primários surgiram em diversos Estados brasileiros, 
entre os quais se podem destacar os casos de Pernambuco, Ceará, Piauí [...].” Para essas autoras, 
tal movimento favoreceu a fundação, em 1960, da Confederação dos Professores Primários do 
Brasil (CPPB), representando o magistério primário em nível nacional. Acreditamos que o número 
pequeno de notícias para temática que envolve o movimento docente ocorreu porque na maior 
parte do recorte temporal analisado, havia cerceamentos em se tratando de noticiar as organizações 
sindicais.            

Outra categoria que elegemos foi a comemoração do dia do professor, percebeu-se que as 
notícias referentes à estas comemorações eram uma forma de reconhecimento à profissão, mas 
também um momento de denunciar as mazelas e o descaso com a profissão docente. No Jornal 
O Dia de 17 de outubro de 1957, em uma matéria referente à comemoração do dia do professor, 
relatou-se que a classe estava cansada de tanta miséria: “o governador falou no fim, como sempre, 
a exaltar o heroísmo de nossas abnegadas professoras. Tudo que o governo tem feito em favor 
delas é esse reconhecimento, porque, coitadas, vivessem apenas da ingrata profissão, já teria 
morrido de fome (EMPOSSADA..., 1957, p. 3).” Outra questão a ser analisada nessa notícia é que 
o sentimento de abnegação ainda é evocado para manter professores e professoras em sala de aula, 
com salários baixos e condições de trabalho precárias e ainda a negação do governo na garantia dos 
direitos à classe docente, quando menciona que o evento é o único reconhecimento que pode ser 
disponibilizado.

Conforme Vicentini e Lugli (2009), a comemoração pelo dia do professor fez com que 
fosse dado destaque à luta por melhores condições e prestígio social - era como se fosse uma 
recompensa simbólica e financeira. Então, diversas entidades passaram a organizar solenidades, 
missas, entrega de medalhas, em uma tentativa de recompensar o docente trabalho árduo, como se 
pode observar na notícia abaixo: 

O Colégio Sagrado Coração de Jesus, num gesto dos mais cativantes, fez realizar 
uma sessão especial comemorativa do transcurso da efeméride com bem esco-
lhido programa. Números de declamação, canto recitativo, teatro ligeiro foram 
apresentados ao numeroso público, que lotou o auditório daquela tradicional e 
prestigiosa casa de ensino. Números de canto apresentados pelo coral do colégio 
agradaram sobremodo assistência. As alunas Rosa Ribeiro Guimarães e Ivanildes 
Alves Sá pronunciaram os discursos da noite (DIA DO PROFESSOR..., 1957, 
p. 4)i

As autoras Vicentini e Luigli (2009) chamam a atenção para as notícias publicadas pelo Jornal 
Última Hora, em edição de 17 de outubro de 1960, dando visibilidade aos alunos, ao expressarem 
o carinho e afeto que sentiam por suas professoras. Geralmente, as fotografias apresentadas pelos 
jornais eram imagens idealizadas da docência, com cenas de harmonia, reforçando o caráter de 
sacerdócio, abnegação e vocação do magistério. 
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Outro componente são os salários que também fazem parte da análise da história 
da profissão docente tanto nas análises de Vicentini e Lugli (2009), como de Catani (2007) e 
protagonizam as notícias coletadas nos jornais de 1951 a 1961 são, em maior número, referentes às 
reclamações salariais, onde se percebe uma diferença entre a remuneração concedida ao magistério 
do ensino secundário em relação aos professores primários. Uma hipótese para tal acontecimento 
é que naquele período, os bancos escolares da escola secundária eram ocupados pela elite local. 
“Vem o governador Gayoso e Almendra encaminhar à Assembleia Legislativa mensagem 
propondo elevação de vencimento para os professores do curso secundário, mantidos pelo Estado 
(AUMENTO...,1956, p. 5).”

Podemos também notar isso em outros locais do Brasil como aponta Vicentini e Lugli 
(2009), os atrasos e as dificuldades foram uma constante, principalmente para os professores 
primários, a partir do processo acelerado de expansão da rede de ensino. Segundo essas autoras, para 
compreender a adequação salarial, é preciso analisar o nível de satisfação do grupo, e pelas notícias, 
o que compreendemos é que os valores da remuneração estavam abaixo do que era necessário a 
uma sobrevivência digna.

Sancionou o governador Gayoso e Almendra o decreto legislativo, oriundo de 
mensagem do Executivo, elevando-se os vencimentos dos professores secundá-
rios dos colégios oficiais para CR$ 1.150,00, ao mesmo tempo em que nivelou 
os vencimentos dos catedráticos vitalícios, interinos e efetivos.[...] A esta altura, 
poderemos dizer que a alma do professor piauiense não é um campo santo, que 
a desilusão cobriu de cruzes e cipestres, parodiando Bilac e isto graças ao espirito 
público do Governador Gayoso e Almendra (GOVERNOS..., 1956, p. 6)

O governo piauiense ficou sob responsabilidade do General Jacob Manuel Gayoso e 
Almendra de 1955 a 1959. As notícias revelam que havia uma verdadeira batalha entre governo 
e professores por melhores vencimentos para a categoria. Destarte, pode-se apontar que tantas 
cobranças nos jornais estimularam esse governo, segundo Mendes (2012), a conseguir cursos 
e treinamentos para os professores primários pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(INEP), expandir a rede física de escolas e apoiar a criação do Centro de Estudos e Recreação 
do Magistério Piauiense (CERMAP). Brito (1996) aduziu que o CERMAP foi criado em 06 de 
fevereiro de 1956, congregando os professores do Estado, sendo um centro cultural e de ideias 
pedagógicas.

No período de 1955 a 1956, houve um grande crescimento no número de matrículas. 
Segundo Brito (1996), naquele ano, foram 76.461, e neste, 103.273, o que indica que a expansão da 
rede escolar estava a todo vapor. No entanto, infelizmente, quem pagava o ônus dessa expansão, 
ao que parece, sem planejamento, eram os docentes, uma vez que as reclamações continuavam nos 
jornais, denunciando o desrespeito do governo em relação à categoria.

Por aulas extraordinárias que ministra durante o ano letivo, o professor oficial 
percebe Cr$ 80,00, em trabalho de caráter permanente, que vai de 1º de março 
até o dia do encerramento das aulas. Pretende o mestre perceber nas férias o 
trabalho dessas aulas, mas no entender do governo, ou de alguém do governo, o 
professor pretende uma aberração, porque é sempre aberrante para o governo, 
ou para alguém do governo, os direitos dos que trabalham (NOVA..., 1960, p. 6)
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Por intermédio dessas notícias, é possível concluir que o governo realizava diversas 
promessas aos professores e não cumpria, retardando estudos relativos a aumento e utilizando-se 
de verborragia para continuar enganando a classe docente.

Entretanto, já estamos no fim do mês de junho e nada saiu, a não ser vaga pro-
messa do secretário Afrânio Nunes, de que o estudo já estava pronto e que de-
veria ser encaminhado ao governador. Nesse documento, diz o secretário de 
educação, a proposta para aumento é de 3500,00 inicial e 5,000,00 final, comple-
tamente diferente do pleiteado. Não. O governo não deseja dar, pelo menos ago-
ra, o aumento das professoras e, por isso, tapeia, embora conte histórias de mil 
e uma noites. Só não vê isso os trouxas e os ingênuos. O governador apenas vai 
ampliando para as zelosas mestras sua conhecida verbosidade demagógica, pois 
todo mundo sabe que ele jamais pretendeu ou desejou dar aumento às distintas 
educadoras (GOVERNO..., 1960, p. 8)

Todas essas reclamações em torno do salário, marcadas por uma insatisfação manifestada 
por meio das notícias de jornais, foram apontadas como hipóteses no sentido de influenciarem a 
organização sindical do Estado.

Como podemos notar o professor primário era evidenciado nos jornais, tal nomenclatura 
foi utilizada até a promulgação da lei 5692/71, que unificou o primário e o ginásio. Além disso, 
também havia claramente a partir dos noticiosos uma desigualdade em relação ao tratamento que 
o governo concedia a professores secundários e às professoras primárias, tanto nas condições de 
trabalho e especialmente salarial.

Para Vicentini e Lugli (2009), foi no final da década de 1950 que os professores primários 
começaram a mostrar insatisfação com os seus salários e com a carreira, como visto no item 
anterior. 

O professor primário

As exigências do ensino são cada dia maiores. Requer adaptações a métodos e 
inovações de técnica pedagógica. Exigem-se mil e uma coisa das pobres moças. 
Horário integral, vestuário decente, boa saúde etc., mas não se cogita de lhes pro-
porcionar recursos para atender a todas essas coisas. Francamente, não sabemos 
por que se deseja tão mal à professorinha de hoje, velha matrona de amanhã, que 
tudo faz para alfabetizar, instruir e preparar os homens do futuro.

Já é tempo de ser estabelecido um padrão de salário, superior a dos serventes e 
contínuos para o professor primário (O PROFESSOR..., 1959, p. 6)

A notícia conclama para que não seja cobrada apenas o empenho das professoras primárias, 
como também a garantia dos seus direitos, essas matérias também foram divulgadas em outras 
regiões do país. Vicentini e Lugli (2009) afirmam que em vários Estados, como São Paulo, Sergipe 
e Bahia, elas eram comuns; em outros, a exemplo de Minas Gerais, culminaram com a organização 
de uma greve. As reivindicações davam-se no sentido de estabelecer um piso salarial nacional, o 
que não foi obtido naquele momento e abafado posteriormente pelo golpe militar, que impediu o 
avanço e a mobilização dos professores. Havia uma campanha em torno do melhoramento salarial 
veiculada nos jornais da época, chamando para uma atuação conjunta, como também por uma 
representação sindical, além da falta de determinação de um piso salarial para categoria.
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É por demais compreensível e justificável a extraordinária repercussão que vem 
tendo presentemente a campanha pró-melhoria de salários do professor primário 
piauiense.

O magistério primário de nossa terra sempre constituiu umas das numerosas 
entidades de classe, contudo, jamais possui expressividade de atuação conjun-
ta, iniciativa ou destacada representação no cenário das conquistas sindicais que 
sempre reclamam e pugnam pelos mais legítimos diretos sociais.

Há muito tempo que o professor primário está sem esperança, faz reclamações 
ou protestos, percebe um salário de fome não condizente com sua dignidade de 
criatura humana nesta corrida ascensional de vencimentos provocada pela difi-
cultosa e inflacionária situação econômica financeira que o país atravessa nesse 
momento do capítulo de sua história. A plataforma dos reivindicadores é sim-
ples, despretensiosa e essencialmente democrática, o que reflete o progresso e a 
vitória de uma classe que se corporificou. Afinal eles pedem tão pouco [...] Cr$ 
5.000,00 apenas para quem moureja a fio dando muito de si com amor e dedi-
cação. Esses ilustres responsáveis pela cultura de um povo bem merecem. Deles 
tudo se exige e nada se oferece em troca. “Avante, pois, professores! Firmes, 
coesos e dedicados para a luta que também é nossa” (PROFESSOR..., 1960, p. 3)

Era comum, naquele período, a difusão de notícias conclamando os ideais de amor e 
dedicação à profissão, em nome dos quais os professores deveriam ser melhor remunerados. A 
luta das professoras primárias é comparada ao grande problema chamado abacaxi - e as matérias de 
jornais também mostram que a categoria docente não era bem recebida no Palácio de Karnak (sede 
administrativa do governo estadual piauiense).

Constitui um acontecimento verdadeiramente empolgante o movimento firme e 
bem orientado das professoras piauienses pleiteando, junto aos poderes públicos 
do Estado, um aumento de vencimentos que lhes permita viver com decência 
e manter a subsistência dos filhos. Os olhos dos professores estão abertos e 
com eles, os olhos de todos os teresinenses, que já viram, com pesar, um desses 
secretários se negar a acompanhar as professoras em Karnak, prometendo-lhes 
recebê-las na entrada para fazer a pretendida apresentação, só aparecendo em 
Palácio quando já não era mais preciso, e assim mesmo com cara ruim e dizendo 
que aquilo ia ser um abacaxi. Pois bem, abacaxi vai ser para o partido que ele 
representa e que vinha tendo preferências eleitorais do professorado primário do 
Estado (AS PROFESSORAS...,1960, p. 1)

Até mesmo os pais engajaram-se na luta e escreveram cartas para o governador, com o intuito 
de que este resolvesse a situação das professoras primárias, o que corrobora com o pensamento 
de Nóvoa (2002, p. 13), ao inferir que “o senso comum que perpassa as páginas dos jornais e das 
revistas ilustra uma das qualidades principais de um discurso educativo que se constrói a partir dos 
diversos atores em presença (professores, alunos, pais, associações, instituições etc.).”

Diante da situação educacional de 1960, em consonância com Mendes (2012), o governador 
Chagas Rodrigues contratou um escritório especializado em planejamento governamental, do Rio 
de Janeiro, para apontar as diretrizes educacionais que resultariam em: melhoria da rede física, 
instalação de oficinas de artes industriais em Teresina e Parnaíba, bolsas de estudos para professores 
leigos, abertura de concurso público, vacinação de estudantes, entre outras. Entretanto, a questão 
salarial e as reivindicações das professoras primárias continuaram sem atendimento.

Teresina, 21 de dezembro de 1960.

Desejo, por intermédio desta carta, como pai, pedir, em nome de tantas crianci-
nhas que precisam de ajudam e educação, que os senhores governador Chagas 
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Rodrigues e deputados estaduais não se omitam na justa pretensão das professo-
ras primárias, que se esforçam e dão todo o seu tesouro de ternura e bondade, a 
felicidade dos meninos nas escolas, procurando incutir-lhes a prática de virtudes 
morais e preparando-os para as necessidades da vida. Mas o motivo principal 
desta, professor Arimathea, é apelar para os que governam esta terra no sentido 
de que aprovem as leis e derrubem vetos injustos, no caso dos vencimentos das 
dignas professoras primárias e que precisam dos estímulos de todos e também 
do poder público para ingrata e imensa tarefa de educar criancinhas neste país 
de analfabetos. Elas bem que ganham um salário de fome e é justo que sejam 
amparadas (TERESINA, 1961, p. 3)

A imprensa constitui-se, portanto, como espaço de debate, representando não somente a 
vontade individual, mas também a coletiva. Para Nóvoa (2002, p. 13), “a controvérsia não deixa 
de estar presente no diálogo com os leitores, nas reivindicações junto aos poderes públicos ou nos 
editoriais de abertura.”

Vale ressaltar que segundo Souza (2008) desde os anos 1950 havia grandes problemas no 
ensino primário, denunciados pelos educadores na grande imprensa, a precariedade das escolas 
públicas, prédios improvisados, “Além disso, havia o problema da má qualidade da formação dos 
professores primários, os baixos salários, as precárias condições de trabalho, o tradicionalismo nas 
práticas de ensino e a inexequibilidade dos programas escolares” (p. 243). Esse cenário requisitava 
uma transformação com urgência da escola primária bem como da profissão docente

Dando continuidade à análise das categorias elencadas através da coleta nos jornais, o 
tema concurso, foi outro evidenciado na época. Em todo o período da pesquisa em notícias de 
jornais, de 1951 a 1961, não foi possível catalogar outras matérias sobre concurso, apenas a que é 
mostrada abaixo, direcionada à Escola Normal, uma das realizações do governo Chagas Rodrigues, 
na tentativa de demonstrar preocupação com a educação piauiense. 

Vale lembrar que o estabelecimento do concurso e a sua realização eram de suma importância 
para a carreira docente porque proporcionavam estabilidade no cargo. Daí a importância de que 
eles ocorressem com maior frequência e regularidade, rompendo com a dependência aos chefes 
políticos locais.

Secretaria da Educação e Saúde

Edital de concurso nº 7/59.

D. órdem do Sr. Dr. Paulo Ferraz, D.D. secretário de Estado da educação e saúde, 
torno público para conhecimento de quem interessar possa, que na forma do art. 
382 do dec.1.438l, de 31.1.1933, se acham abertas, pelo prazo de 60 sessenta dias, 
a contar da primeira publicação deste, as inscrições para o concurso de professor 
catedrático padrão ZL, da cadeira de Sociologia Educacional da Escola Normal 
“Antonino Freire” que se acha vaga.

Os candidatos deverão apresentar:

a) prova de ser brasileiro, maior de 21 anos de idade e menor e 45;

b) prova de idoneidade moral;

c) prova de ter sido vacinado e não sofrer de moléstia contagiosa ou repulsiva;

prova de não ter defeito físico que incompatibilize com o exercício do ministério;

e) prova de ter pago a taxa de Cr$10,00;
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f) 40 exemplares de tese sobre assuntos da cadeira.

Além dos documentos acima poderão os candidatos apresentar ainda quaisquer 
outros trabalhos ou títulos julgados úteis e que lhes sirvam de títulos de habita-
ção.

S. E. E. S., em Teresina 21 de agôsto de 1959. José Torquato de Araújo. Chefe do 
S. A. Visto. D. Paulo Ferraz (SECRETARIA..., 1959, p. 6)

Percebe-se, pela notícia, o requisito da idoneidade moral ainda como forma de ingresso na 
carreira. A partir do exposto, há duas hipóteses para o número mínimo de notícias sobre concursos: 
ou eles não eram realizados ou não eram divulgados como deveriam.

A notícia abaixo chamou bastante atenção e trata da suspensão do professor em virtude de 
uma reclamação na diretoria sobre o papel de inspetores de alunos. Pode-se mencionar que foi algo 
de destaque social, assim como a expulsão do advogado do docente do gabinete do diretor, o que 
leva a cogitar que a gestão não era democrática e, de certa forma,  truculenta.

O Sr. Cunha e Silva, diretor do colégio Estadual, acaba de aplicar pena de sus-
pensão por 15 dias ao ilustrado Prof. João Borges de Alcobaça, membro da con-
gregação daquele educandário, que tem 18 anos de serviço público sem uma pe-
nalidade. Há poucos dias, segundo diz o advogado, o prof. Alcobaça compareceu 
à diretoria para fazer uma justa reclamação e foi pôsto para fora do Gabinete do 
Diretor.

A reclamação do professor girou em tôrno do fato de haver denunciado a im-
possibilidade de dar aulas com quadros negros sujos, sem que os inspetores de 
alunos quisessem limpá-los, como é de seu dever (ILEGAL..., 1960, p. 6)

Concomitante a esse quadro acima descrito também era noticiado várias homenagens a 
professores nas páginas dos jornais, como: Martins Napoleão, Arimateia Tito Filho, a Vilma dos 
Santos Cardoso e José Camilo Filho. As homenagens eram em maior número ao corpo docente 
masculino, uma vez que estes, mesmo com o magistério primário feminizado, eram quem ocupavam 
os cargos administrativos, da Secretaria da Educação ou como diretores de escola.

O corpo docente está devidamente constituído, quase totalmente de valores mo-
ços, que passaram por sua oficina didática da qual foi um dos expoentes máximos 
e sempre lembrado e nunca esquecido Professor Martins Napoleão, glórias das 
letras piauienses. Tem como diretor a figura inconfundível de grande pedagogo, 
que é sem nenhum favor, o professor José de Arimateia Tito Filho (COLÉ-
GIO..., 1954, p. 6).

Deve vir a esta capital nestes dias a Professora Vilma dos Santos Cardoso, proce-
dente de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, onde se encontra atualmente 
regendo uma cadeira na faculdade de Filosofia contratada pelo governador José 
Américo de Almeida (PROFESSORA..., 1955, p. 3).

Viajou quinta feira com destino à capital da república o professor José Camilo Fi-
lho, que ali tratará junto ao Ministério da Educação de assuntos relativos a nossa 
projetada faculdade de filosofia. Sabe-se que o professor Camilo é portador do 
relatório do inspetor-verificador daquele ministério, que esteve recentemente em 
Teresina (FACULDADE, 1957, p.5)

Outra temática abordada nos jornais, foi as bolsas recebidas para a formação contínua do 
professorado, embora essas chamadas fossem em menor número o que nos leva a pensar que não 
havia tantos cursos oferecidos, Brito (1996) afirma que em 1956 foi realizado o primeiro curso 
da Cades para qualificar o ensino secundário. Em seguida, em 1957, para professores primários, 
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e em 1958, para diretores de grupos escolares e inspetores de ensino. Esses cursos estimularam a 
participação do magistério piauiense na busca por qualificação. No final da década de 1950, mais 
de 200 professores tinham participado de diversos cursos em diferentes regiões do país. “Para se 
conseguir esse objetivo, serão distribuídas durante o corrente ano, bolsas de estudo e realizados 
estágios e cursos nos centros regionais do INEP, estando os gastos previstos em mais de cem 
milhões de cruzeiros”. (APERFEIÇOAMENTO..., 1955, p. 4).

RIO - A Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CA-
PES) estabeleceu seus planos de trabalho para o ano em curso renovando con-
trato de quatro professores de língua e literatura francesa (BOLSA..., 1956, p. 5)

A exposição e análise de todas essas notícias nos leva a perceber a profissão docente no 
Piauí no período de 1951 a 1961, num processo de organização para a cobrança dos seus direitos, 
infelizmente a classe do magistério era mantida em sala de aula sob o discurso de abnegação e 
sacerdócio que envolveu o país no final do século XIX e inicio do século XX, as reclamações 
salariais, a diferenciação entre professor primário e professor secundário, além das condições de 
trabalho insatisfatórias, o que culminou nas denúncias na imprensa local sobre salários. O dia 
do professor foi um artifício tanto para comemorações e também como denuncias da situação 
enfrentada pelo magistério, apontamos ainda a formação continua incipiente através de apenas 
uma notícia em destaque sobre o recebimento de bolsas para realização de cursos e esta ainda 
direcionada para o ensino secundário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa, verificou-se o quanto é importante a utilização das notícias de jornais 
como fonte para pesquisa em história da educação. É possível indicar a participação de diversos 
atores do processo: pais, alunos, professores, diretores e intelectuais, a partir dos quais se obtém 
vozes de vários segmentos sociais.

A presente análise permitiu concluir que as denúncias e os chamamentos realizados por meio 
de jornais possibilitaram aos governos a realização de cursos, concessão de bolsas, homenagem a 
professores, expansão da rede escolar, embora em relação ao aumento salarial não tenha sido 
possível encontrar notícias favoráveis, a não ser para o ensino secundário.

Havia uma presença marcante nos jornais do período estudado (1951 a 1961) de reclamações 
salariais, frutos da insatisfação com os vencimentos não condizentes com as necessidades da 
profissão, além da diferenciação entre professores primários e secundários, o que leva à ideia de 
que a elite ainda ocupava os bancos escolares da escola secundária.

As professoras primárias, termo já feminizado quanto ao magistério em seu nível 
primário, não tinha tanta atenção do governo, levando a acreditar que a expansão da rede escolar, 
principalmente a partir dos anos 1950, aconteceu sem planejamento e qualidade, e que quem pagou 
o ônus foi a profissão docente, com salários baixos, atrasados e salas de aula lotadas. As matérias 
sobre concursos eram quase inexistentes, concorrendo para duas possibilidades: ou não era dada 
ampla divulgação ou não havia concurso.

O dia do professor era utilizado de forma compensatória e também como momento 
de denúncias acerca da situação precária da profissão. As bolsas e homenagens concedidas aos 
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professores não silenciaram as denúncias das mazelas, o que levou ao início da organização sindical 
da categoria no Estado.

NOTAS

i A matéria trata sobre escola privada, mas através dela é possível percebermos a programação 
que as festas ´para comemoração do dia dos professores adotavam com recitais, teatros e 
declamações
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ENSINO DE HISTÓRIA, UMA ÁREA DE 
SABER-FAZER EM MOVIMENTO

* Texto originalmente apresentado na mesa redonda “Relações entre o passado e o presente: construção 
identitária e orientação temporal”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Kátia Maria Abud (FEUSP), no IX Encontro 
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em Belo Horizonte/MG, em abril de 2015. Esse ensaio é uma homenagem a duas importantes historiadoras do 
Ensino de História – que nos deixaram no ano de 2015 – Arlette Medeiros Gasparello e Maria Carolina Bovério 
Galzerani.
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RESUMO
O presente artigo realiza uma análise sobre a trajetória e as perspectivas temáticas e teóricas 
do Ensino de História, enquanto campo de estudos, no Brasil na virada do século XX para 
o XXI. Nesse sentido, reconhece o papel dos referencias da História Social inglesa e Nova 
História francesa, nos anos 1980 e 1990, como marcas constituintes dos objetos, problemas 
e abordagens das pesquisas sobre a história ensinada nas universidades, e aponta os des-
dobramentos possíveis a partir das questões teórico-metodológicas lançadas pela Educação 
Histórica e Didática da História a partir dos anos 2000.

Palavras-Chave: Ensino de História; História do Brasil; Teoria da História; Historiografia.

ABSTRACT
This article analyzes the history and thematic perspectives of  History Teaching as a field 
of  study in Brazil at the turn of  the 20th century. In this sense, it recognizes the role of  the 
references of  English Social History and New French History, in the years 1980 and 1990, as 
constituent marks of  the objects, problems and approaches of  the researches on the history 
taught in the universities, and it indicates the possible unfolding from the questions theoreti-
cal and methodological studies launched by the Historical and Didactic Education of  History 
from the 2000s.
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Nesta última etapa do túnel, certas precauções ainda devem marcar as nossas passadas. Só que 
não guardam mais a mesma natureza em relação àquelas que tivemos que ter ao longo desta 
caminhada de 20 anos, no espaço que nós é reservado ou no qual combatemos, nós historiadores.

É que o destreinamento que sofremos, tateando pelas paredes daquele espaço, iluminados às 
vezes apenas pelo tempo de duração da chama de um fósforo, pode cegar-nos agora diante da 
plena claridade que se entrevê e que, com certeza, deve haver lá fora. Por outro lado, não é 
desmedida prudência, neste trajeto final, perder de vista o risco de uma “meia-volta-volver”.

José Roberto do Amaral Lapa (1981)

A área de Ensino de História surgiu ao final dos anos 1970 e início dos 1980, no período da 
abertura política e do processo de democratização do Brasil. Nesse contexto histórico de 

intensa movimentação intelectual, cultural e política, cheio de expectativas acerca do retorno da 
democracia e do tipo de sociedade em que uma educação crítica poderia auxiliar nesse contexto. 
Os historiadores se voltaram de um modo mais efetivo para pensar o ensino de História e o papel 
desempenhado por essa disciplina escolar – e também campo de saber – nesse processo.

Ao analisar esse momento histórico dentro da História da Educação no Brasil, Elza Nadai 
considerou que as

[...] respostas ao desafio de se pensar em práticas não tradicionais do ensino de 
História bem como o de construir uma escola democrática foram surgindo em 
decorrência e paralelamente à ampla participação que os “excluídos do poder” 
– amplos setores da sociedade civil – promoviam a respeito da própria socieda-
de brasileira com o objetivo de superar o regime instaurado em 1964 (NADAI, 
1986, p. 11)

A maior parte das publicações acadêmicas sobre a história ensinada no Brasil surgiu nesse 
instigante e incerto contexto intelectual, cultural e sociopolítico. Nesta ocasião, três níveis de 
acontecimentos influenciaram a constituição inicial de um campo de pesquisa do ensino de História.

Em primeiro lugar trata-se do influxo de uma nova historiografia nas universidades brasileiras, 
receptiva à história cultural, marcada pela Nova História francesa que vislumbrava a introdução de 
novos objetos, novas abordagens e novos problemas no campo disciplinar da história. O impacto 
das obras de Jacques Le Goff, Georges Duby, Philippe Ariès, Michel de Certeau, Michelle Perrot, 
Michel Vovelle, Jean Delumeau, François Furet e o “simpatizante” Michel Foucault, tornava 
relevante temáticas anteriormente negligenciadas pelos historiadores brasileiros como o casamento, 
a família, a sexualidade, a mulher, a infância, a morte, a doença, a cultura popular, os imaginários, a 
vida privada, etc. Outro impacto significativo veio da historiografia marxista proveniente do grupo 
de intelectuais ingleses ligados a New Left Review, destacando-se entre eles Christopher Hill, Eric 
Hobsbawm, Perry Anderson e, sobretudo, Edward P. Thompson. Este último responsável por 
uma crítica contundente ao marxismo estruturalista que negava a capacidade de ação dos sujeitos 
históricos. Essa perspectiva permitiu, no Brasil, uma possibilidade de crítica às vertentes marxistas 
de interpretação histórica mais economicistas, além de salientar a relevância da noção de sujeito 
histórico e uma possibilidade de construir “uma história vista de baixo”, na linha dos estudos 
subalternos.
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Num segundo nível de acontecimentos, havia um desejo latente na sociedade brasileira 
de ruptura com o regime militar e com tudo o que este havia proposto em termos de educação 
cujas reformas buscavam, como principal objetivo, reformular e adaptar o sistema educacional 
aos objetivos políticos e ideológicos implantados pelo golpe de 1964. As medidas provenientes da 
Reforma Educacional de 1971 haviam reduzidos os conteúdos de História e Geografia sintetizando-
as nos Estudos Sociais, com possibilidade de formação acelerada do professor por intermédio da 
Licenciatura Curta, assim como havia introduzido na grade curricular escolar Educação Moral 
e Cívica (EMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), disciplinas com caráter de 
doutrinação ideológica. No que se refere ao ensino de história, portanto, a ditadura civil-militar 
havia imposto uma história positivista, que reivindicava o estatuto da veracidade, objetividade e 
imparcialidade, mas cujas características intrínsecas eram a de uma narrativa celebradora do Estado-
nação, do culto aos seus mitos fundacionais, aos símbolos pátrios e a seus heróis fardados. As 
vertentes historiográficas que estavam chegando aos círculos acadêmicos iam à contramão dessa 
histórica política oficial, sem contradições. As temáticas postas em pauta pela “terceira geração” 
dos Annales dessacralizava a história oficial ao tornar relevante o cotidiano, as pessoas comuns, a 
sexualidade, o imaginário e tudo aquilo que de certa forma não cabia naquele esquema da história 
nacional pomposa. Dar aos de baixo o protagonismo histórico era ainda mais herético, pois 
significava retirar o quadro de Duque de Caxias da parede.

Por fim, um terceiro desdobramento aqui é o questionamento da concepção de escola como 
eficiente meio de domesticação das massas e mecanismo de manipulação ideológica predominante. 
Esta concepção era, por um lado, um pressuposto ideológico do próprio regime que, ao exercer 
um esforço de controle curricular e das práticas escolares, apostava na capacidade de doutrinação 
da escola. Os militares haviam encomendado um ensino de história cujo objetivo, era a formação 
de súditos da pátria, e nesta perspectiva, a escola era visto como mecanismo para domesticar as 
massas. Por outro lado, as críticas realizadas a essa educação coercitiva e de doutrinação ideológica 
do regime, recheada de denuncismo acadêmico do projeto manipulador e maquiavélico do poder 
constituído, muitas vezes salientava a eficácia da escola como aparelho ideológico do Estado. 
Esse posicionamento, apesar de crítico, não conseguia vislumbrar os espaços de autonomia e 
resistência dos sujeitos no universo escolar, negando humanidade a professores, alunos e agentes 
educacionais, compreendendo-os de modo reducionista como autômatos do Estado, reprodutores 
da lógica educacional imposta de cima para baixo. Ambas as posições refletiam uma concepção 
conservadora do ensino, pois do ponto de vista pedagógico os entendimentos giravam em torno 
da educação bancária, do aluno encarado como ser passivo. Neste ponto, as contribuições do 
pensamento pedagógico de Paulo Freire reapareceram com força no contexto do final dos anos 
1970 e início dos anos 1980. Ao compreender o aluno como ser ativo, Paulo Freire o humanizava 
e o colocava como um protagonista relevante do processo de ensino-aprendizagem. As teorias 
educacionais da aprendizagem passaram a ser mais intensamente debatidas, principalmente a 
partir de dois relevantes referenciais: Jean Piaget e Lev Vygostky. Apesar de Piaget e Vygotsky 
partilharem algumas crenças, como por exemplo, que o desenvolvimento é um processo dialético 
e que as crianças são cognitivamente ativas no processo de imitar modelos em seu mundo social, 
suas teorias divergem muitos aspectos. Em Piaget a criança possui fases biológicas de maturação 
que condicionam a aprendizagem de modo escalonado, por meio de fases que permitem uma 
evolução do concreto até alcançar conceitos abstratos. Para Piaget, o desenvolvimento antecede a 
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aprendizagem. Vygostky, por sua vez, apontou para o peso das relações sociais com o meio, pois 
cria na “abstração e generalização” desenvolvida no indivíduo através da comunicação social que 
este tem com o meio que vive. Deste modo, para Vygotsky a aprendizagem pode (e deve) anteceder 
ao desenvolvimento. 

Esse debate contribuiu para que na relação ensino-aprendizagem, o pêndulo teórico 
deslocasse do ensino para a aprendizagem. Este deslocamento permitiu que o aluno não fosse mais 
concebido como tábula rasa. Esta valorização do aluno como sujeito pedagógico e histórico entrou 
em perfeita sintonia com as tendências historiográficas que voltavam o olhar para os “de baixo”, 
ou mesmo aquelas que introduziam temas de relevância na história que não estavam no âmbito 
da grande política. Apesar das divergências entre as tendências historiográficas em questão, ambas 
traziam como ponto comum: uma história dessacralizada, despojada do oficialismo estatal, que era 
prerrogativa da narrativa invocada pela ditadura civil-militar.

Esses três níveis de acontecimentos influíram decisivamente na construção de um campo 
de saber destinado à análise da história ensinada e que foi se estruturando ao longo dos anos 1980, 
promovendo um processo crescente de revisão dos esquemas globalizantes e homogeneizadores, 
os quais, por muito tempo, nortearam as teorias e as práticas historiográficas, a exemplo da herança 
positivista da história escolar (marcada pela criação de uma cultura da percepção da história como 
exterioridade, do fato pelo fato, do estatuto da veracidade e da objetividade etc.) ou mesmo do 
aprisionamento estruturalista a uma concepção marxista de caráter econômico-evolucionista que 
limitava a história a uma sequência cronológica de alteração dos modos de produção. Nesta direção, 
podemos incluir o surgimento da área “Ensino de História” como fruto do processo de ampliação 
temática da História, marcada pela busca de novos problemas, novas abordagens, novos objetos e 
também pela dinâmica das discussões acerca da educação como um dos pilares de sustentação da 
democracia que se buscava construir após a queda da ditadura.

No âmbito das lutas sociais, os professores se defrontaram com a política de descaracterização 
e desvalorização da disciplina História no ensino de 1o e 2o graus (atual Ensino Fundamental e 
Médio). Diante de um contexto que vislumbrava a democracia, a insatisfação com um modelo 
que pregava a ideia de cidadania submissa e subserviente ao Estado crescia. A democracia exigia 
cidadãos críticos e ativos. Neste contexto, o ensino de história era algo debatido, questionado, 
pensado e vivido. Estava com um pé nas universidades onde se tornou um objeto de pesquisa nas 
pós-graduações que se estruturavam e outro pé na rua, nas mobilizações sociais e políticas dos 
professores e estudantes. Ao analisar esse momento histórico dentro da história da educação no 
Brasil, Elza Nadai (1986, p. 111) afirmou que as “respostas ao desafio de se pensar em práticas 
não tradicionais do ensino de História bem como o de construir uma escola democrática foram 
surgindo em decorrência e paralelamente à ampla participação que os “excluídos do poder” – 
amplos setores da sociedade civil – promoviam a respeito da própria sociedade brasileira com o 
objetivo de superar o regime instaurado em 1964.”

Enfim, os professores e os estudantes de História começaram a partir desse mo-
mento, a vislumbrar um raio de luz que os conduzia a um novo tempo, em que 
as únicas convicções eram as incertezas e a necessidade de repensar as práticas 
escolares e de reescrever a história, ou melhor, escrever outras histórias.
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Neste ínterim, intensificaram-se os debates acerca do conhecimento histórico, dando início 
a um diálogo aberto entre espaços e formas de produção, por intermédio de trocas de experiências 
cada vez mais frequentes na academia e no ensino de 1o e 2o graus. As lutas profissionais, desde 
a sala de aula até as manifestações públicas, pelo retorno das disciplinas de História e Geografia 
nos currículos escolares e pela extinção dos cursos de Licenciatura Curta e Plena de Estudos 
Sociais multiplicaram-se neste período, sendo num segundo momento encampadas também pela 
Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPUH (atual Associação 
Nacional de História).

A natureza dessas discussões e lutas profissionais, expressas em diferentes trabalhos, 
divulgados em encontros, livros e periódicos, possibilitou a apresentação de diversas perspectivas 
que foram constituindo as dimensões do ensino da História dentro da realidade educacional 
brasileira.

A literatura referente ao tema foi se tornando profícua nos anos 1980. As propostas 
curriculares de História que emergiram nos âmbitos estadual e municipal traduziram e, ao mesmo 
tempo, incentivaram a crítica a forma positivista e a busca de modelos alternativos. Entre estes 
modelos destacaram-se as abordagens marxistas dos currículos (notadamente o de Minas Gerais) 
e dos livros didáticos, ainda marcados pelo viés do determinismo econômico, mas que aos poucos 
foram cedendo lugar para as perspectivas mais centradas na atuação dos sujeitos, principalmente 
dos oprimidos. Também já se discutia a possibilidade de uma história cultural, com viés na história 
do cotidiano, mas essa perspectiva apareceu mais significativamente a partir dos anos 1990.

Uma quantidade de publicação e temas que orbitavam em torno do Ensino de História 
apareceu auxiliando no processo de construção da área: história do ensino de História, análise 
de livros didáticos e paradidáticos, produção do conhecimento, construção de currículos, ensino 
temático, diferentes linguagens, novas tecnologias, propostas alternativas, entre outros. Esse 
crescente interesse pelo assunto fica evidente na quantidade de livros, coletâneas e dossiês em 
periódicos científicos publicados no país, entre os anos 1980 e 1990, dentre os quais se destacaram: 
Repensando a História, organizado por Marcos Silva (1984), O ensino de História: revisão urgente, de 
Conceição Cabrini (1986); O ensino de história e a criação do fato, organizado por Jaime Pinsky (1988); a 
tese de doutorado História, que história é essa – uma análise dos livros paradidáticos de história? de Ernesta 
Zamboni (1991); Caminhos da História Ensinada, de Selva Guimaraes Fonseca (1993); O saber histórico 
na sala de aula, organizado por Circe Bittencourt (1997); a tese de doutorado Produzindo livros didáticos 
e paradidáticos, de Kazumi Munakata (1997). Alguns artigos publicados em periódicos científicos 
foram também referenciais: A formação do profissional de História e a realidade de ensino, de Déa Ribeiro 
Fenelon (1981), A escola pública contemporânea: os currículos oficiais de História e o ensino temático, de Elza 
Nadai (1986), O ensino de história como fator de coesão nacional: os programas de 1931, de Kátia Abud 
(1993), O ensino de História Local, de Joana Neves (1994), entre outros.

Essa crescente de publicações relativa ao ensino de história ganhou uma dimensão maior 
com a criação de eventos científicos relevantes dedicados exclusivamente ao tema, caso do Seminário 
Perspectivas do Ensino de História, realizado pela primeira vez em 1988 na cidade de São Paulo (USP) 
a partir de uma proposta da professora Elza Nadai, e do Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino 
de História, iniciado em 1993, na cidade de Uberlândia. Assim, os dois eventos específicos da área 
de Ensino de História têm sido realizados no Brasil, em diferentes instituições, com o objetivo de 
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contribuir para o debate, o diálogo, a formação permanente de professores e pesquisadores na área 
do ensino de História. Ao longo desse processo se formou a Associação Brasileira de Ensino de 
História (ABEH), tendo a professora Ernesta Zamboni (Unicamp) como presidente-fundadora. 
A criação do Grupo de Trabalho História e Educação na ANPUH, em 1997, também intensificou o 
processo de consolidação do campo.

A valorização das pesquisas nesta direção também se refletiu nas reformas curriculares 
dos cursos de licenciatura em História no Brasil com a ampliação do espaço das disciplinas de 
didática, práticas e estágio supervisionado na sua carga horária, apontando para a necessidade de 
se investir na formação de professores, sem deixar de lado a dimensão da pesquisa histórica como 
componente formativo.

Apesar da qualidade dos trabalhos produzidos sobre a história da disciplina ao longo 
das últimas três décadas, apontando para o reconhecimento da prática da sala de aula e dos 
personagens que compõem este cenário – professores e alunos – identificamos ainda a presença 
de distanciamentos, preconceitos e estereótipos nas representações produzidas no próprio meio 
acadêmico, escolar e na sociedade sobre o papel da escola e do ensino da História. Mesmo nos 
cursos de licenciatura nas universidades e faculdades, após as recentes reformas curriculares, o 
universo da sala de aula permanece ainda um grande enigma para os futuros professores.

Em parte, tal atitude decorre de uma forte tradição de pensamento que toma a escola como 
um espaço incapaz de criar algum tipo de produção intelectual própria, como se essa fosse apenas 
um receptáculo de ideias de uma cultura que lhe é exterior – reprodutora de ideologias. Segundo 
André Chervel (1990, p. 182), “a concepção da escola como puro e simples agente de transmissão 
de saberes elaborados fora dela está na origem da ideia, muito amplamente partilhada no mundo 
das ciências humanas e entre o grande público, segundo a qual ela é, por excelência, o lugar do 
conservadorismo, da inércia, da rotina.”

Procurar decifrar os meandros do ensino de História na educação básica brasileira, a 
partir da análise restrita de leis, currículos e livros didáticos, desconsiderando os saberes e práticas 
presentes no fazer de professores e alunos, pode revelar a persistência dessa visão da escola como 
espaço de reprodução ou vulgarização do conhecimento. Essa contestação da escola apenas como 
um aparelho ideológico do Estado cresceu também em decorrência das teorias da recepção trazida 
por diferentes intelectuais da história cultural em suas diversas colorações, como Michel de Certeau, 
Roger Chartier, Robert Darnton, entre outros. Essa perspectiva historiográfica, que destaca a 
autonomia do processo de leitura, aliada a crescente valorização do processo de aprendizagem 
pelas teorias pedagógicas, permitiu o desenvolvimento de um olhar mais cuidadoso sobre a escola.

Para Antonio Almeida Neto (1996, p. 13), não se trata de desconsiderar o peso desses 
objetos do cotidiano escolar, mas sim de entender que mesmo a legislação mais inovadora não 
mudará, por si só, a educação e o ensino da história; que o melhor livro didático, forjado a partir de 
novas concepções historiográficas e pedagógicas, pode ser subutilizado ou mesmo deixado de lado; 
que um decreto autoritário pode ser acatado formalmente e burlado quando a porta da sala de aula 
se fecha; que o aluno alfabetizado da estatística oficial, às vezes, só sabe assinar o próprio nome. 
Em linhas gerais, “a desconsideração da prática da escola, incorre num empobrecimento da análise 
da educação, por analisar a história não pelas mudanças concretas, mas pelas proposições ideais.”
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Embora tenhamos uma significativa produção acadêmica em coletâneas, revistas e anais de 
eventos dedicados às tramas do fazer histórico na sala de aula, há ainda persistência de discursos 
e práticas que apresentam professores e alunos como personagens marginalizados ou coisificados. 
Assim, as análises que buscam se contrapor às imagens idealizadas desses sujeitos presentes nos 
textos oficiais e livros didáticos, muitas vezes recorrem à descrição dura e crua da realidade escolar, 
com professores mal qualificados e alunos semianalfabetos, apresentando, desse modo, um caráter 
denunciador. Esse duelo entre o ideal e o real acaba soterrando a diversidade e complexidade do 
universo escolar e do ensino da História no Brasil.

A partir do final dos anos 1990, tem havido uma preocupação por parte pesquisadores 
do ensino de História, de forma mais detida e problematizada, com a prática da sala de aula: a 
formação e a prática do professor de História e a construção do conhecimento pelos alunos, 
decorrentes em parte da consolidação das perspectivas históricas e pedagógicas de valorização 
dos sujeitos. Nesse sentido, merecem destaque nesse vasto e rico “leque” de tonalidades teóricas 
os estudos de Antonio Simplício de Almeida (1996), Selva Guimarães Fonseca (1997), Marizete 
Lucini (2000), Ana Maria Monteiro (2007), Sonia Regina Miranda (2007), Maria Aparecida Lima 
Dias (2007), Flávia Eloisa Caimi (2008), Raquel Sena Venera (2009), Ronaldo Cardoso Alves (2011) 
e Regina Maria de Oliveira Ribeiro (2012). Tais estudos passaram a considerar a escola como 
espaço de produção de cultura, e não apenas transmissora e difusora de conhecimentos prontos; 
o professor de História e os alunos como criadores de interpretações de mundo no ensino da 
disciplina. A análise deste universo tem sido auxiliada pelo uso de fontes documentais como relatos 
orais (de professores e alunos), manuscritos (registros internos de escolas, registros de professores, 
relatórios de estágios, atividades e textos dos alunos), além das impressas (documentação oficial e 
livros didáticos).

Uma consequência desta ênfase na aprendizagem, a guisa de ilustração, foi o surgimento de 
uma área específica para pesquisar e avaliar a aprendizagem da história dentro e fora do universo 
escolar denominada de “Educação Histórica”.

Este campo constituiu-se durante os anos 1970, em especial, no Canadá, Estados Unidos 
e Inglaterra. Questionava a perspectiva cognitiva que opunha pensamento concreto versus 
pensamento abstrato e propunha avaliar o processo cognitivo específico acerca da História. Os 
estudos pioneiros de Alaric Dickinson, Peter Lee, Rosalyn Ashby e Dennis Shemilt debruçaram-se 
sobre compreensão conceitual, estruturação da explicação, possibilidade de interpretação e impacto 
de narrativas históricas variadas. Estas análises permitiram trazer a tona os critérios epistemológicos 
fundantes e constituintes do raciocínio histórico. Esse caminho aproximou o campo da própria 
teoria da história, já que conceitos como significância histórica, mudança, evidencia e narrativa, 
ganharam centralidade.

Nesta aproximação entre a didática e a teoria da história o nome do historiador alemão 
Jörn Rüsen se destaca. Entre as suas preocupações a educação histórica questiona: como os alunos 
compreendem a disciplina História? Qual o papel da mídia, das tecnologias de informação, da 
família e dos grupos sociais em que estão inseridos os indivíduos na aprendizagem da história e 
dos seus conceitos? Como a escola poderia articular o processo de desenvolvimento do raciocínio 
histórico sem desconsiderar essas outras fontes, levando em conta essa dinâmica de múltiplas 
referências históricas? No Brasil, o campo de investigações da Educação Histórica tem crescido de 
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modo significativo e se institucionalizado a partir de meados da primeira década do século XXI, 
trazendo assim, novas contribuições para a área de ensino de história (COSTA; OLIVEIRA, 2007, 
p.155-156).

Em síntese, há hoje uma interação entre as fontes clássicas de pesquisa e os saberes e 
práticas produzidos no contexto escolar por professores e alunos.

Nessa perspectiva, o cotidiano escolar e o fora dele não são mais visto apenas como ilustração 
ou idealização, mas sim como recursos analíticos. Em linhas gerais, passa-se a dar importância à 
ação dos sujeitos; o individual e o coletivo no tempo e no espaço.

Este começo de século vê uma área de saber – Ensino de História – em nítido 
desenvolvimento, constituindo um lugar de referência para pensar uma multiplicidade de temas e 
problemas relacionados à história do ensino de História no Brasil.

*               *               *

Diante dos dilemas e desafios do ensino de História – enquanto área e prática – na 
contemporaneidade, a sala de aula como espaço inventivo continua a requerer do docente o 
entendimento de que partir do universo de interesse do aluno não significa apresentar-se aos alunos 
de mãos vazias, fazendo a seguinte pergunta: “O que vocês gostariam de (não) aprender na aula 
de hoje?” Como nos lembra Flávia Caimi (2007, p. 24), em sua crítica aos jargões e modismos de 
área que povoam os manuais, cursos de formação inicial e continuada e reuniões de planejamento 
pedagógico, “levar em conta o universo da criança ou do adolescente não é, pois, abdicar do 
rigor intelectual ou do valor do conhecimento histórico, mas garantir que a apropriação deste 
conhecimento ocorra permeada de sentido e significação, resultando em sólidas aprendizagens”.  

Embora tenhamos consciência da burocracia inerente ao funcionamento da escola, das 
péssimas condições de trabalho, dos baixos salários e, consequentemente, do excesso da carga 
de atribuições, que são uma combinação de fatores que prejudicam qualquer proposta de ensino-
aprendizagem, não podemos nos esquivar dos significados e desafios da sala de aula para o 
profissional docente da área – quem em sua maioria teria de assumir a sua condição de pesquisador 
de um campo de saber.

A aula de História é antes de tudo uma tomada de consciência do professor, daquilo que 
ele entende como seu fazer. É o lugar da constituição permanente da identidade de uma área de 
saber, do seu profissional e também dos alunos, que buscam ali sentidos e significados diversos 
para a sua vida. A sala de aula é a tradução para o professor de História da sua formação, vivências, 
experiências e, principalmente, escolhas. 

Segundo Maria Auxiliadora Schmidt, a aula de História é o cenário em que o professor, 
tendo consciência do saber que possui e representa para a sociedade, pode oferecer a seu aluno a 
apropriação do conhecimento histórico existente, através de um esforço e de uma atividade com 
a qual ele retome a atividade que edificou esse conhecimento. É também o espaço em que um 
embate é travado diante do próprio saber: de um lado, a necessidade do professor ser o produtor 
do saber, de ser partícipe da produção do conhecimento histórico, de contribuir pessoalmente. 
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De outro lado, a opção de tornar-se apenas um eco do que os outros já disseram (SCHMIDT, in 
BITTENCOURT, 1998, p. 57)

Feitas essas considerações, cabe-nos aqui a pergunta incômoda e necessária: “Que 
professores de História somos ou almejamos ser?” As repostas possíveis para este questionamento 
são fundamentais para a formulação das concepções do que seja a história, seu ensino e seu papel 
na vida dos alunos.

E ensinar é lembrar, lutar e resistir... E como não lembrar daqueles que partilham/
partilharam essa jornada. A construção do nosso campo está intimamente ligada à história da 
resistência contra a ditadura civil-militar no Brasil, final dos anos 1970 e início dos anos 1980. A 
democracia foi uma das balizas que orientaram o engajamento dos professores de História, nas 
escolas e universidades, na formulação de novos currículos, práticas e pesquisas. 

Essa é a nossa causa, e haveremos mais uma vez de resistir contra a toda alcateia de ladroes 
“intitulados homens de bem” em nome do Estado democrático de direito e de uma educação plural, 
pública e universal. Como nos recorda o inesquecível Eduardo Galeano, “A memória guardará o 
que valer a pena. A memória sabe de mim mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo.” E 
o que vale guardar são as lutas e certeza de que combatemos o bom combate.
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RESUMO
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa etnográfica realizada entre os anos de 
2016 e 2017 em Cuiabá, Mato Grosso. Em um primeiro momento, é apresentado o levanta-
mento de entidades filantrópicas com ações voltadas somente ou especialmente à população 
de rua na capital. Em seguida, há a descrição sobre a minha experiência como voluntário em 
uma dessas ONGs: a Pastoral de Rua. Por fim, é mostrado quão é difícil se aproximar e esta-
belecer relações de reciprocidade positiva com pessoas em situação de rua – algo que exige 
não apenas tempo e paciência do pesquisador, mas também sorte.  

Palavras-Chave: Pastoral de Rua. Filantropia. População de Rua. 

ABSTRACT
The present work it’s the result of  a etnographic research carried out between the years 2016 
and 2017 in Cuiabá, Mato Grosso. At first, it’s introduced philanthropic entities with actions 
focused only or especially on the street population in the capital. Then there is a description 
of  my experience as a volunteer at an NGOs: the Pastoral de Rua. Finally, it’s shown how 
difficult it’s to approach and establish relationships of  positive reciprocity with people on the 
street - something that requires not only the time and patience of  the researcher but also luck
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 1 Introdução

Em Cuiabá, as Políticas Públicas Sociais dirigidas à população de rua são insuficientes para 
atender a todos, o que coloca muitos dos financeiramente vulneráveis à mercê da própria 

sorte que, no dia a dia, costuma se materializar por meio de ações filantrópicas, ligadas ou não 
a igrejas. Entre os anos de 2016 e 2017, identifiquei várias dessas ações, com motivações bem 
distintas, inclusive entre membros de um mesmo grupo, de um mesmo projeto, em um mesmo ato 
solidário.

Há pessoas que participam das ações motivadas pela sociabilidade e apoio ao grupo, ou por 
se sentirem bem em ajudar ao próximo, ou por curiosidade e desejo em conhecer quem são e como 
vivem os moradores de rua, ou por pretensões políticas futuras, ou para acompanhar alguém, ou 
até mesmo porque os pais obrigaram; mas, em geral, as motivações são advindas da sensibilidade ao 
infortúnio dos outros e ao cumprimento do evangelho cristão para alcançar junto a Deus o perdão, 
a salvação e o Reino dos céus. 

Os projetos filantrópicos são heterogêneos nos atos, nas doações e na frequência que 
ocorrem. Alguns atuam durante o dia (manhã e/ou tarde), e outros à noite; alguns atuam de segunda 
a sexta-feira, e outros apenas aos finais de semana; alguns distribuem alimentos e/ou mantimentos 
ao menos uma vez por semana, e outros apenas uma vez por mês. Existem também aqueles que 
esporadicamente, quase sempre motivados por questões espirituais, saem às ruas para distribuir 
refeições a quem não tem o que comer, alegando estarem a pagar promessas em agradecimento a 
graças recebidas. 

As refeições oferecidas podem ser um café da manhã, um almoço, um lanche ou uma janta. 
Às vezes, junto as refeições, há doações de roupas, de cobertores, de remédios e kits de higiene. 
Outras vezes há cabeleireiros para resgatar a autoestima, ou carrinhos de engate adaptados para 
banhos quentes, ou há apenas rodas de conversas ao som das músicas mais tocadas no momento, 
interação que nas ações é vista como de extrema importância na recuperação e resgate da população 
de rua, talvez até mais do que as refeições – afirmam os voluntários mais experientes –, já que 
olhar e ser olhado, falar e ser ouvido, abraçar e ser abraçado são alimentos para a alma, como nos 
mostram os depoimentos a seguir de três moradores de rua: 

Mineiro: Dói viver nas ruas. As pessoas só veem a gente quando a gente incomoda. Mesmo 
com dinheiro que ganho catando latinhas ou fazendo algum bico para alguém, eles [os co-
merciantes] não deixam [pessoas em situação de rua] entrar [nos estabelecimentos] 
para comprar. Não culpo eles, tem muito roubo e a gente quase sempre anda sujo e cheira mal 
(Caderno de campo, agosto de 2016)

Je: Sou usuário de crack. Não, não! Já fui usuário. Agora uso só um pouco, de vez em quando, 
só pra curtir. Antes [do vício] eu tinha casa, mulher, trabalho fichado, uma vida normal. 
Perdi tudo, por causa do crack. O crack é... [suspiro e silêncio]. Agora vivo na rua e venho 
aqui comer [na Pastoral de Rua]. Eu acho que na rua só tem coisa ruim: fome, frio, medo, 
doença, mas o pior pra mim é ser ignorado [invisível] e não ter ninguém [solidão]. É foda! 
(Caderno de campo, novembro de 2016)

Neguinho: Sou sozinho sabe?! Puxei cadeia, sou preto e ninguém gosta de preto, ainda mais 
preto pobre. Não roubo mais [risos], não quero voltar pra casa do cão [presídio]. Mas não 
gosto quando me olham torto [desconfiado] como se eu fosse fazer alguma coisa com você. 
Tem cara aí [transeuntes] que quando chego, ele sai fora. Fico cabreiro! Sou gente também, 
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professor. Tem que respeitar, mas quem respeita malandro, não é verdade?! [risos] (Caderno 
de campo, maio de 2017)

É incrível o que o conjunto das ações filantrópicas proporcionam às pessoas em situação 
de rua em Cuiabá. Depois de frequentar por quase dois anos a Praça da República na Região Centro 
Norte da capital, local com grande incidência de indivíduos vulneráveis socioeconomicamente, 
pude aprender o que os moradores de rua sabem há muito tempo: é difícil um dia em que não 
recebem nenhum tipo de doação, independentemente do dia da semana. 

Tal solidariedade, ao contrário dos a que condenam, não implica em passividade ou 
comodidade dos beneficiários, pois as necessidades básicas à dignidade da pessoa humana não se 
resumem somente ao que é doado. Quer dizer, o que é doado é bem menos que o essencial, além de 
que para receber o que é ofertado os moradores de rua precisam conhecer a cidade onde habitam 
e os locais e horários em que normalmente as ações solidárias ocorrem.

Nesse contexto, os moradores de rua precisam caminhar se querem sobreviver, se querem 
alívio e almejam mudanças (GROS, 2010). In loco, constatei que em feriados, terças e domingos 
à noite são os dias com a menor incidência de filantropia, o que opera como um alerta sobre a 
importância de se alimentar nos dias anteriores, principalmente quando os feriados são prolongados. 

Em contrapartida, quando os recessos estão relacionados a eventos cujos festejos são 
comemorados com muita comida e bebida, a exemplo das festas de Santos, cabe aos moradores de 
rua escolherem o lugar adequado e o momento certo para pedirem refeições como nos explicam 
Mineiro e Piauí, respectivamente:

___ Tem que esperar a ceia. Têm que esperar eles comerem primeiro. Ninguém 
vai te dar comida se ainda não comeu. Tem que ter paciência. Dependendo da 
hora a gente até ganha uma cervejinha [risos] (Caderno de campo, dezembro de 
2016).

___ É muito difícil alguém negar um prato de comida. Mas se a pessoa da casa, 
principalmente se for mulher, se sentir insegura ela vai negar. Tem que chegar 
sozinho, passar humildade e mostrar que não é bandido (Caderno de campo, 
dezembro de 2016)

Após fazer o levantamento dos projetos filantrópicos mais recorrentes na Região Centro 
Norte, entrei em contato com muitos deles. Alguns permitira-me acompanhar seus bastidores, 
atividades e ações solidárias, outros não. Ao todo identifiquei dezenove projetos voltados às pessoas 
em situação de rua em Cuiabá, dos quais sete estabeleci aproximações em diferentes níveis de 
intimidade que, ora de perto e de dentro, e ora só de perto, pude observar e/ou participar e, por 
conseguinte, conhecer o que não é revelado a quem está longe e de fora (MAGNANI, 2002).

Não vou aqui comentar cada um dos dezenoves projetos, ou mesmo os sete, seria 
demasiadamente extenso e inoportuno à ocasião. Minha pretensão é outra, a saber: escrever sobre as 
ações solidárias do único projeto filantrópico voltado as pessoas em situação de rua em Cuiabá que 
conseguiu, ora pelo formato e proposta, ora pela dificuldade e dimensão, ora pela iniciativa e motivação, 
ora pelo tempo de existência e capacidade de mobilização, despertar em mim a sensibilidade para a 
causa a que se dedicam, ao ponto de eu me tornar um voluntário também.



35

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

2 Pastoral de Rua: ação solidária que alimenta quem a procura

Dos sete projetos filantrópicos que tive a oportunidade de acompanhar, em seis deles eu 
utilizei como método de investigação a observação participante e, apenas em um, o da Pastoral de Rua 
(ou Pastoral do Povo de Rua), empreguei a participação observante. A diferença quanto a metodologia 
empregada não se deu ao acaso. Para Durham (2004), envolver-se com os sujeitos estudados é 
benéfico, mas participar de suas ações é melhor ainda, pois permite ao pesquisador interagir com 
indivíduos “estranhos” em um universo desconhecido de modo a “tornar visível aquelas situações de 
vida que estão escondidas” (CARDOSO, 2004, p. 95).

A diferença, entre um e outro método na etnografia, é basicamente o tipo de relação 
estabelecida com os sujeitos estudados e o grau de envolvimento psicológico do pesquisador nos 
processos de construção. Na observação participante existem interações próximas entre pesquisador, 
os demais sujeitos e seus ritos, entretanto não há envolvimento ou sentimento de pertença às ações, 
enquanto que na participação observante além de existir as interações, o pesquisador, em alguma 
medida, se sente parte do grupo, se envolve no processo e assume responsabilidades (BORGES, 
2009).

Antes de falar sobre as ações da Pastoral de Rua e de minha experiência nela como colaborador-
pesquisador, é importante advertir que o objetivo da redação à frente não é tanto apresentar uma 
ficha técnica de quando e como o projeto nasceu, o número de voluntários envolvidos, a quantidade 
de pessoas atendidas, a maneira de arrecadação de donativos, ou os custos financeiros das ações, 
embora algumas dessas informações apareçam.

O objetivo é mais falar do processo de construção que antecede as ações, as lutas e 
dificuldades enfrentadas no cotidiano, bem como a materialização dos esforços dos voluntários 
nas ruas da capital. Tudo escrito a partir de minha perspectiva que não é única, absoluta, correta 
(ou incorreta), e sim a expressão e descrição de um olhar entre tantos olhares possíveis, como nos 
ensina o poeta: “Há tantos quadros na parede / Há tantas formas de se ver o mesmo quadro” 
(GESSINGER, 1992).

A Pastoral de Rua é um projeto da Igreja Católica que, baseando-se em ensinamentos 
bíblicos, busca ofertar gratuitamente refeições a todos os sujeitos que se encontram situação de 
vulnerabilidade social e econômica, especialmente os moradores de rua. Nela há também concessão 
de refeições para dependentes químicos, desempregados, imigrantes, portadores de deficiência(s), 
aposentados, pensionistas, trecheiros, mochileiros e outros.  

Como nas demais pastorais, a de Cuiabá funciona graças as doações de fiéis, aos subsídios 
de empresas parceiras e ao trabalho de voluntários, principalmente de mulheres. No início de 
minha pesquisa ao levantamento de ações assistencialistas na capital, voltadas especialmente à 
população de rua, eu não sabia da existência da Pastoral de Rua ou de quaisquer outras organizações 
filantrópicas do gênero. Quem me falou sobre ela pela primeira vez foi um morador de rua, quando 
eu o indaguei sobre onde almoçar quando se está totalmente sem dinheiro. Ele respondeu:

Mineiro: Tem a pastoral que fica ali do lado da Igreja Nosso Senhor dos Passos na Prainha. 
Como lá quando não consigo marmita [nos restaurantes próximos] (Caderno de cam-
po, maio de 2016)
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Para conhecer e ter acesso às ações da Pastoral de Rua em Cuiabá, tive que solicitar 
autorização da coordenadora do projeto na cidade, apresentando uma série de documentos pessoais 
e estudantis. A burocracia, segundo ela, é para evitar fraudes e pessoas mal-intencionadas, uma 
vez que o funcionamento e continuidade do projeto não enfrenta somente dificuldades em si; no 
entorno há pessoas e comerciantes que lutam para encerrar as atividades da pastoral, recorrendo 
inclusive à justiça por meio de ações que alegam ser a oferta gratuita de refeições a causa do 
aumento da criminalidade na região.

Após esperar alguns dias, recebi da coordenadora autorização para acompanhar os atos 
solidários da pastoral, materializados na oferta de refeições no horário do almoço, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados, em um espaço relativamente pequeno, anexo à Igreja Nosso Senhor 
dos Passos, com dois portões de acesso, um para os voluntários na Rua 7 de Setembro (Cf. Figura 
1) e outro para as pessoas em situação de vulnerabilidade social na Rua Galdino Pimentel, aos 
fundos da igreja (Cf. Figura 2).

Figura 1

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

Figura 2

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

As diferentes entradas não é uma questão de apartheid. Elas estão ligadas à logística do 
local e à preocupação em evitar contratempos entre os que esperam para almoçar e os devotos 
que chegam na igreja para rezar e/ou acompanhar as celebrações. Não podemos esquecer e nem 
sermos ingênuos em acreditar que o gesto de ajudar a quem precisa impedirá, os beneficiários da 
solidariedade, de cometerem crimes no espaço onde as refeições são servidas, na própria igreja, ou 
em seus arredores. Um bom exemplo disso são os viciados que quando motivados pela abstinência 
rompem os valores legais e morais para a obtenção e uso de drogas. 

Nas primeiras visitas à pastoral fiquei um pouco acuado, meio que sem um lugar para estar 
e observar. Percebi que quem estava a ser observado por voluntários e vulneráveis era eu. Olhavam-
me desconfiados, depois cochichavam com as pessoas ao lado e às vezes riam um pouco. Sentia-
me profundamente incomodado com isso. Sentia-me, em termos sartreanos, coisificado. Sabia 
que precisava fazer algo para mudar a minha condição e recepção naquele ambiente, mas o quê? 
– Perguntava-me.
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Voltei-me às leituras sobre metodologias de pesquisas etnográficas e não demorou muito veio 
o insight com uma ideia tão clara e obvia que me fez sentir feliz e irritado. Deveria eu participar para 
observar e não observar para participar. Em outras palavras: a ideia era se envolver no processo como 
voluntário e não como um estranho; esquecer por alguns instantes que se é pesquisador, deixando-se 
capturar pela aura que alimenta o projeto; e, acima de tudo, demostrar compromisso por meio do 
envolvimento e admissão de responsabilidades (FAVRET-SAADA, 1991 apud SIQUEIRA, 2005).

É bom lembrar que não se faz etnografia de longe e de fora, e sim de perto (observação 
participante), ou melhor ainda, de perto e de dentro (participação observante) (MAGNANI, 
2002). Na Pastoral de Rua o de perto não fora suficiente como nas demais organizações filantrópicas. 
Estar com eles, acompanhá-los, mesmo depois de algumas semanas, não os impediram, graças a 
fachada social disponível, de atuarem com representações cínicas – como num teatro de máscaras 
que insiste em esconder e/ou camuflar o que é real. Cenário que para Goffman (1999, p. 29) é 
entendido como a 

[...] parte do desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma ge-
ral e fixa com o fim de definir a situação para os que observam a representação. 
[...], portanto, é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 
inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação

Para romper com as encenações frias e enxergar o que é real, optei por agir em duas frentes. 
A primeira, por meio do emprego de discursos que expressam respeito e admiração pelo projeto, 
uma encenação que tem certo grau de verdade, mas que normalmente não costumo publicizar. A 
segunda, por meio de meu envolvimento em atividades que ora exigiam força, ora organização, ora 
persuasão, ora vigilância, ora orações.

Em etnografia os discursos que demonstram o lado bom de algo ou de alguém funcionam 
como uma ponte para o universo onde se pretende entrar, o que não implica em chave para abrir 
sua porta de acesso (SIMMEL, 1973), justificando, pois, a importância de em algumas pesquisas 
não apenas observar, como também se envolver nos processos e ritos observados (CARDOSO, 
2004).

Em Cuiabá, a Pastoral de Rua conta em média e diariamente com dois voluntários homens 
e seis mulheres. Eles cuidam mais da vigilância do local e dos serviços pesados, e elas do preparo 
dos alimentos. Não há um número exato de refeições oferecidas por dia. A média é de 40 a 60 
pratos, podendo chegar a 80 ou mais dependendo da época do ano. A comida preparada é para 
atender cerca de 50 pessoas por dia. Se o número de vulneráveis é maior do que o previsto, os 
pratos são montados com uma quantidade menor de alimentos, sem direito a repetições.

Na fala dos voluntários, o discurso comum é que as refeições oferecidas devem ser sempre 
suficientes para atender a todos que procuram. A advertência, e não a recusa de refeições, ocorre 
nos casos em que se descobre que o sujeito não é carente e nem está em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. Na prática o que está em jogo é, antes de mais nada, o postulado cristão de amor 
ao próximo, não no sentido de se estabelecer vínculos afetivos expressos em contatos físicos (como 
apertos de mãos, abraços, beijos e afagos), e sim como ato de abrir mão de si para ajudar os mais 
necessitados.

As refeições doadas são compostas por no mínimo quatro itens: arroz, feijão, carne e salada 
(geralmente tomate, cenoura e/ou repolho). Quando as doações são generosas, os pratos ficam 



38

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

ainda mais variados, coloridos e caprichados. Houve dias em que presenciei nas refeições macarrão, 
batata (cozinha ou frita), purê (de batata ou de abóbora), banana (in natura, frita ou cozida com 
carne), farofa (pura ou com outros ingredientes), milho refogado, azeitona, abobrinha, chuchu, 
calabresa (no arroz, feijão e/ou macarrão), strogonoff  e angu.

O espaço onde são preparadas as refeições é bem pequeno, tem cerca de 35 m² (Cf. 
Figuras 3 e 4). Nele há uma dispensa relativamente grande, uma pia com duas torneiras, dois 
fogões industriais (um de quatro e outro de duas bocas), uma geladeira, dois balcões, um armário 
embutido e algumas cadeiras para descanso. Entre a cozinha e o local das refeições há uma porta 
que, do momento em que os vulneráveis entram para se alimentarem até irem embora, permanece 
fechada. Segundo os voluntários, nem sempre foi assim. Antes todos os espaços eram abertos, 
porém desentendimentos, confusões e tentativas de furtos levaram a adoção de medidas restritivas 
de acesso à cozinha.

Figura 3

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

Figura 4

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

A área do refeitório é pequena também, tem aproximadamente 67 m² (Cf. Figuras 5 e 6). 
Nela há trinta e três cadeiras, oito mesas de quatro lugares, três bancos de madeira (com três, quatro 
e cinco lugares), dois bancos de concreto (de quatro lugares), totalizando cinquenta e três assentos, 
número que na maioria das vezes é suficiente para atender a todos. Na falta de cadeiras alguns 
permanecem em pé, outros optam por sentarem nas escadas ou no chão. Nesse mesmo ambiente 
há também um banheiro, um lavabo, um tanque e um bebedouro, tudo muito apertado.
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Figura 5

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

Figura 6

Fonte: Acervo dos autores, 2018.

O portão de acesso dos vulneráveis ao refeitório abre às 11 horas e fecha às 11h30, 
impreterivelmente. Os atrasos não são raros. Muitos que não conseguem chegar a tempo, na tentativa 
de entrarem à força, gritam, xingam, batem, chutam e/ou penduram-se no portão. Certamente um 
tipo de intimidação comum nas ruas, mas que não funciona na pastoral. As regras quanto aos 
horários e a polidez são rígidas e desobediências não são toleradas, muito menos blasfêmias contra 
Deus e o catolicismo. Nos casos mais graves de indisciplina, recorre-se a polícia.

As refeições só são servidas após as orações que duram de 5 a 15 minutos. A maioria das 
pessoas presentes, mesmo os não católicos, costumam realizá-las, mais por respeito do que por fé. 
Às vezes, durante as preces, há tumultos. Alguns provocados por conversas, brincadeiras e bate-
bocas, outros por reações contrárias as doutrinas católicas, principalmente no que diz respeito 
as concepções que afirmam ser Maria (mãe de Jesus) e os Santos intercessores dos pedidos dos 
homens a Deus.

As reações contrárias às orações geralmente ocorrem durante as rezas voltadas a Maria 
e aos Santos, ou quando uma das voluntárias, uma senhora de idade bem avançada, com ramos 
mergulhados em água benta, sai benzendo a todos, mesmo que contra a vontade de alguns. As 
reclamações e descontentamentos às vezes são tão intensos que há discussões, insultos e ofensas 
(verbais e gestuais) como mostram as falas transcritas abaixo:

___ Só Jesus cura e salva. Maria e Santo não cura e nem salva ninguém. Eu só 
louvo Jesus. Só Jesus

___ Santo... não existe santo. Só Jesus é Santo. O homem é pecador. Não tem 
como ele ser santo. Isso aí é tudo mentira

___ Católico só sabe ficar adorando imagens, por isso não tem milagre na igreja 
deles. Nas evangélicas têm milagre todo dia. Pode ir lá... todo dia alguém é curado 
e recebe uma graça

___ Essa velha é doida. Fica jogando água em todo mundo. Eu não quero... eu 
não acredito nisso. Que falta de respeito!

___ De novo essa velha louca! Todo dia joga água na gente. Vai a merda! Que 
saco! (Caderno de campo, fevereiro de 2017)
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Mesmo diante da tensão prevalece o que é determinado pela Pastoral de Rua: a realização 
de orações tradicionais do catolicismo antes das refeições, independentemente da crença dos 
sujeitos presentes, deixando claro aos que não acreditam e/ou se opõem às preces, que eles não são 
obrigados a estarem ali e nem a fazerem as orações, mas que devem respeitar os cânones da Igreja 
Católica e a fé de seus crentes.

Figura 7

 Fonte: Acervo de Marilza Guia Monteiro de Moura, 2017.

Os que desejam usar o banheiro e/ou o lavabo devem chegar cedo e contar com a sorte. 
Muitos são os interessados em tomar banho e cuidar da higiene. Optar por um banho no momento 
da refeição pode implicar na perca do almoço. A maioria, diante do risco, prefere comer, ou mesmo 
tentar convencer os voluntários a guardar sua refeição para depois – tática que, dependendo do dia 
e horário, pode dar certo. Outros auxílios oferecidos pela pastoral, embora seja exceção e não regra, 
são produtos de higiene (pasta de dente, escova, papel higiênico, sabonete, xampu, absorvente), 
e, encaminhamentos para o CREAS, postos de saúde e casas de recuperação para dependentes 
químicos.

Depois de ganhar a confiança dos voluntários, passei a buscar com mais afinco a confiança 
das pessoas em situação de vulnerabilidade social que costumam frequentar a pastoral, dando 
preferência aos moradores de rua. As primeiras tentativas falharam. Minha opção em escolher com 
quem conversar mostrou-se ineficaz. Percebi então que quando se trata de pessoas em situação de 
rua não somos nós que decidimos com quem e quando conversar, e sim eles. 

Para ganhar sua confiança e atraí-los para uma boa conversa, passei a oferecer a todos 
que almoçam no local, independentemente do tipo de vulnerabilidade, ajuda na elaboração de 
currículos. Entre a pluralidade de interessados, apareceram alguns moradores de rua que, após o 
almoço, assim como os demais, contavam-me brevemente sobre suas experiências profissionais e 
suas histórias de vida. 
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Entre todos os vulneráveis com os quais conversei, os moradores de rua foram os mais 
fechados, os mais resistentes para falar sobre suas vidas, sobre seu passado e as motivações que os 
levaram a viver nas ruas. Por mais que eu tentasse e insistisse, seus relatos eram sempre muito curtos, 
sem detalhes e as vezes confusos em razão de eu não conseguir enxergar sentido no que diziam. 
Muitos deles, em meio as minhas especulações, diziam não querer mais o currículo, obrigando-me 
a recuar e a me contentar com o pouco de informação que conseguia.

Apesar de as conversas com os moradores de rua na pastoral revelaram-se pouco frutíferas, 
pude perceber que a forte resistência aos diálogos, em especial sobre questões particulares, não 
acontece por acaso; ela é na verdade um dispositivo de proteção ao desconhecido. Nas ruas, 
esconder o passado é uma das táticas de preservação do corpo e da vida cuja lógica se baseia numa 
ideia muito simples: quanto menos se sabe sobre alguém, menores são as chances de prejudicá-lo. 
Tal cuidado não é à toa, nas ruas qualquer vacilo pode desencadear problemas como perseguições, 
cobranças, agressões e até assassinatos.

Na maior parte dos relatos a motivação para morar e permanecer nas ruas está no vício, na 
criminalidade, no desemprego, na desqualificação profissional, na baixa escolaridade, na loucura, na 
desilusão (consigo, família e/ou sociedade) e, às vezes, embora muito raramente, na própria opção. 
Nos relatos, é comum o sentimento de culpa pela situação em que se encontra e/ou decepção 
(acompanhada de muita tristeza) pelo fato de terem ou se sentirem abandonados pelos familiares e 
amigos no momento em que mais precisavam de auxílio para enfrentar e superar seus problemas. 

O desejo de morrer ou de se matar é outra constante. O suicídio, ao que parece, enfrenta 
duas barreiras fortíssimas: o medo e a religião. O primeiro trata da possibilidade da tentativa de 
suicídio ser malsucedida e deixar sequelas físicas e/ou psicológicas tornando pior uma vida que já 
é bastante ruim. A segunda, muito mais coercitiva do que a primeira, é a moral judaico-cristã que 
prega que o suicídio nunca é perdoado por Deus e que seu ato causa sofrimento eterno aos espíritos 
suicidas, desencorajando ações do gênero como mostram os depoimentos abaixo de pessoas em 
situação de rua que almoçam na pastoral: 

Les [ora cristã, ora agnóstica]: Não acho certo tirar a própria vida. Se existir algo 
após a morte eu não sei. O que acredito é que uma vida honesta traz coisas boas 
e uma vida errada traz coisas ruins aqui ou em qualquer outro lugar (Caderno de 
campo, novembro 2016).

Je [católico]: Já estou no inferno. De inferno pra inferno, eu fico aqui que é pas-
sageiro... Tem que aguentar, Deus sabe o que faz. Ele te dá a cruz que merece 
(Caderno de campo, janeiro de 2017).

Lu [umbanda]: Eu sofro demais. Mas confio em Deus. As vezes quero morrer... 
só penso em morrer, pra acabar com tudo. Mas tenho medo demais... os espíritos 
ruins não me deixariam em paz eu me matasse (Caderno de campo, janeiro de 
2017).

Ju [evangélico]: Minha mãe morreu quando era pequeno. Meu pai casou com mi-
nha madrasta que não gosta de mim. Daí eu sai de casa, me envolvi com droga, 
fiz coisas erradas, me perdi... Agora estou limpo, sou crente, mas ainda moro na 
rua, do lado da igreja lá no [bairro] Verdão. Os irmãos [membros da igreja que 
frequenta] me ajudam muito. Foi Deus quem me salvou... me libertou. Eu creio 
em Deus. Creio muito... você crê? É Ele que me mantém de pé, senão já tinha 
metido um tiro na cabeça... O pastor falou que estou passando por uma prova-
ção... que Deus está testando minha fé (Caderno de campo, fevereiro de 2017)
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Suicídio em Durkheim (1982) é sempre social. No caso dos moradores de rua, as motivações 
produzem ou o suicídio egoísta ou o suicídio anômico. Contudo, se matar é a última das opções 
que, mesmo reprimida pela moral e pela religião, não está descartada. A opção primeira, segundo 
os próprios vulneráveis, é ser reinserido na sociedade, ou como preferem dizer, de voltar a ter uma 
vida normal – algo que apesar de ser considerado um sonho distante, não é visto como impossível. 

Quem está nas ruas, em geral, acredita na possibilidade de resgate social. Todavia, admitem 
que sem o auxílio do poder público e de entidades filantrópicas, dificilmente conseguirão. Para eles, 
é preciso, antes de mais nada, a criação de lugares em que o corpo e a mente possam recuperar 
a saúde física e psicológica, respectivamente; de um lugar em que os profissionais entendam que 
mais importante do que o número de reinserções sociais é o seu sucesso; de um lugar em que os 
moradores de rua não são tratados como subumanos que pouco ou nada contribuem com o social-
coletivo; um lugar que de fato se preocupe com o bem-estar dos vulneráveis, respeitando o tempo 
de cada um no processo de recuperação

Tais declarações são preocupantes, pois demonstram a descrença no modo como as 
estruturas socioassistenciais estão organizadas, permitindo-nos pensar na incompatibilidade entre 
o que legisladores e administradores públicos de um lado e, moradores de rua de outro, entendem 
ser necessário às abordagens de rua, à recuperação da saúde física e mental, à reinserção social e 
ao resgate da cidadania – divergências que não deveriam ser ignoradas dado que construções 
conjuntas, de opiniões dialeticamente opostas, tendem a encontrar um denominador comum 
quando confrontadas.

3 Conclusão

Mesmo diante das dificuldades como voluntário na pastoral, pude conhecer e escrever um 
pouco sobre seu projeto e ações filantrópicas. Sei que não é o ideal no sentido de que poderia ter 
apreendido mais. Entretanto, é bom lembrar que nem sempre conseguimos os resultados esperados em 
uma pesquisa, o que não diminui a sua importância uma vez que é graças aos esforços empreendidos 
frente às dificuldades que outros e novos caminhos se revelam (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Aliás, quando entramos em um mundo desconhecido, quase tudo é novidade e as informações 
são tantas que não conseguimos apreendê-las completamente. Dia após dia o novo, aos poucos, vai se 
naturalizando, torna-se banal e corriqueiro. Comigo não foi diferente. Depois de cinco meses como 
voluntário na pastoral*, dei-me conta de que havia caído em sua rotina pois já não conseguia mais me 
atentar às possíveis novidades. 

Cheguei então a conclusão de que era a hora de encerrar a minha participação como 
colaborador-pesquisador, consciente de que mais importante do que conhecer a rotina e os desafios 
da Pastoral de Rua, foi aprender quão difícil é se aproximar e estabelecer vínculos de amizade com 
os moradores de rua, mesmo na condição de filantropo. Aproximações e vínculos que não exigem 
somente tempo e paciência do pesquisador, mas também sorte no sentido que é oferecida pela deusa 
grega Tique, ou como os romanos preferem chamá-la, deusa Fortuna. 
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NOTAS
1Para garantir o anonimato dos sujeitos pesquisados que se apresentaram a mim com os seus 
nomes e não com seus vulgos ou apelidos, optei por utilizar pseudônimos, alternativa que vai ao 
encontro do que é exigido pela ética no estudo “sobre” e/ou “com” seres humanos: o anonimato 
dos sujeitos estudados e confidencialidade dos dados pessoais obtidos (PADILHA et al., 2005).
2Alguns projetos filantrópicos têm nomes, outros não. Os projetos com nomes oficiais são: Pastoral 
de Rua, Projeto Acordar, Entrega por Cuiabá, Projeto Solar, Banho Solidário, Varal Solidário, Café 
da Manhã Solidário, Pés Descalços de Jesus, Missões Urbanas, Amigos do Caldo, Alimentando 
Físico & Salvando Almas, e Salvando Vidas & Curando Almas. Os projetos sem nomes, citados 
aqui com nomes fictícios, são: Lírio dos Vales, Café da Manhã Católico, Refeições Janeth Luz, Luz 
da Sabedoria, Igreja Adventista, Senhoras de Luz, e Marlene Alves Café.
3Pastoral de Rua, Projeto Acordar, Entrega por Cuiabá, Banho Solidário, Varal Solidário, Café da 
Manhã Solidário e Pés Descalços de Jesus.
4A marmita normalmente não é garantida no ou depois do almoço: entre 11 e 14 horas; mas antes, 
muito antes. Para tanto, o morador de rua tem duas estratégias: ou passa em algum estabelecimento 
bem antes da chegada dos primeiros clientes para perguntar se pode pegar uma marmita depois 
das 14 horas, ou em dia anterior, no momento em que for pegar a marmita doada, já deixar nova e 
previamente combinado de voltar nos dias seguintes para pegar outras refeições, até que o pedido 
seja negado.
5Trocar o gás de cozinha, encher o galão de água de 20 litros, pegar e mover panelas grandes e 
cheias de alimentos.
6Cuidar da saída e entrada de vulneráveis no portão de acesso, auxiliar na distribuição das refeições, 
controlar a distribuição de roupas e calçados.
7Pedir silêncio, apaziguar conflitos, acalmar os mais exaltados.
8Preservar o patrimônio local contra depredações, furtos e roubos.
9Fazer leituras bíblicas e orações tradicionais católicas: Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Glória ao Pai 
e Salve Rainha.
10Coordenadora da Pastoral de Rua em Cuiabá. Está como voluntária na instituição desde 1999.
11Aqui temos um paradoxo que é o seguinte: a opção por morar nas ruas nem sempre é uma opção. 
Muitas vezes ela é vista como a pior das opções, porém a única entre as alternativas possíveis em 
meio a anomia social. Não é difícil encontrarmos casos em que a pessoa foi morar nas ruas por 
entender que seria melhor, não para ela, e sim para a família.

* De outubro de 2016 a fevereiro de 2017.
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RESUMO
Objetiva-se apresentar o estado da arte sobre a historiografia das Escolas Normais Regionais Rurais 
em âmbito nacional. Assim, trata-se de um estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa. O 
levantamento de dissertações e teses (DTs) foi feito na base de dados da Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações. Foram localizadas 36 dissertações e 10 teses entre os anos de 2002 e 2017. As aná-
lises das produções acadêmicas basearam-se nos seguintes aspectos: ano de publicação, distribuição 
geográfica dos trabalhos, locus da pesquisa, periodização, metodologias, referencial teórico, análise 
lexicográfica e de similitude, utilizando o software IRAMUTEQ. Os resultados da revisão mostram 
que as produções são mais realizadas na região Nordeste com 16 DTs (=35%) e Sul com 14 (=30%). 
No entanto, das 53 Escolas Normais Regionais Rurais identificadas nos estudos das DTs, 21 (=40%) 
instituições escolares estão localizadas na região Sul e 17 (=32%) no Nordeste. Também se destaca 
o uso predominante da História Oral (=70%) como procedimento para coleta de dados nas metod-
ologias e História Cultural (=65%), em relação à abordagem histórica. A análise lexicográfica e de 
similitude evidenciam as fortes conexidades das Escolas Normais Regionais Rurais como espaços do 
ruralismo pedagógico, bem como o papel da Igreja Católica na formação de professores primários 
rurais. O mapeamento das DTs contribuiu para compreender o atual campo de pesquisa e vislumbrar 
as novas perspectivas nos estudos sobre a história e memória das Escolas Normais Regionais Rurais. 

Palavras-Chave: Escola Normal Regional. Formação de professores. Ruralismo pedagógico. 

ABSTRACT
The objective is to present the state of  the art on the historiography of  the Regional Rural Normal 
Schools at the national level. Thus, it is a descriptive study with a qualitative-quantitative approach. 
The collection of  dissertations and theses (DTs) was done in the database of  the “Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações”. A total of  36 dissertations and 10 theses were located between 2002 and 
2017. The analyzes of  the academic productions were based on the following aspects: year of  publi-
cation, geographic distribution of  studies, locus of  research, periodization, methodologies, theoret-
ical reference, lexicographic analysis and similitude, using IRAMUTEQ software. The results of  the 
review show that productions are more performed in the Northeast, with 16 researches (=35%) and 
South with 14 (=30%). However, 21 (=40%) of  the 53 Normal Regional Schools identified in the 
studies of  the DTs are located in the South region and 17 (=32%) in the Northeast. The predominant 
use of  Oral History (=70%) is also highlighted as a procedure for data collection in methodologies 
and Cultural History (=65%), in relation to the historical approach. The lexicographical and similar-
ity analysis shows the strong connections of  the Regional Normal Schools as spaces of  pedagogical 
ruralism, as well as the role of  the Catholic Church in the formation of  primary rural teachers. The 
mapping of  the DTs helped to understand the current field of  research and to glimpse the new per-
spectives in the studies on the history and memory of  the Regional Normal Schools.

Keywords: Regional Normal School. Teacher training. Pedagogical ruralism.
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INTRODUÇÃO 

A institucionalização dos programas de pós-graduação em educação no Brasil iniciados no final 
da década de 1960 e início dos anos 1970 fez crescer o número de pesquisas em História 

da Educação (VIDAL; FARIA FILHO, 2003; RODRÍGUEZ, 2008; SAVIANI, 2008). Embora, a 
consolidação de estudos direcionados a história das instituições escolares tenha se desenvolvido 
somente a partir dos anos de 1990 (NOSELLA; BUFFA, 2013). 

Não obstante, a produção acadêmica sobre os programas de pós-graduação em História 
da Educação materializam as instituições escolares como locus de pesquisa capaz de compreender 
o sistema educacional amparado nos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais de uma 
determinada época. Por isso, Vidal e Faria Filho (2003), Rodríguez (2008), Saviani (2008) e Nosella 
e Buffa (2013) mencionam a crescente produção nacional, apontando a história de instituições 
escolares como tema recorrente nas pesquisas sobre História da Educação. 

É nesse contexto que estão presentes as dissertações e teses (DTs) que investigaram as 
Escolas Normais Regionais Rurais, espaços que materializaram as ideias do ruralismo pedagógico e 
do curso normal regional na formação dos professores primários rurais do Brasil durante os anos 
de 1930 a 1970. Com a produção do campo iniciada e crescente, torna-se necessário delinear o 
panorama da atual historiografia das Escolas Normais Regionais Rurais. Isso fez surgir as questões 
que norteiam a pesquisa: quais as metodologias, abordagens históricas que os pesquisadores da 
História da Educação mais utilizam nas pesquisas sobre as Escolas Normais Regionais Rurais? 
Qual a distribuição geográfica das DTs? Quais regiões e Estados do Brasil apresentaram o maior 
número de Escolas Normais Regionais Rurais investigadas?  

O objetivo deste artigo é analisar a historiografia das Escolas Normais Regionais Rurais no 
Brasil publicadas nas DTs entre os anos de 2002 a 2017. Com isso, a pesquisa identifica e examina 
a configuração inicial do estado da arte dos estudos sobre a formação dos professores primários 
rurais do país em meados do século XX. De modo amplo, o estudo sistematiza as investigações 
sobre as Escolas Normais Regionais Rurais no Brasil já realizadas, evidenciam as concepções, 
perspectivas e possíveis temáticas que podem ser adotadas nas pesquisas sobre a história e memória 
dessas instituições escolares. 

Para essa análise em uma perspectiva de estado de arte, o mapeamento das DTs foi realizado 
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) coordenada pelo Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), uma vez que esse banco de dados disponibiliza 
online a versão completa das DTs produzidas nos programas de pós-graduação das universidades 
públicas e privadas do país. O período proposto para o mapeamento tem como marco inicial o 
ano de 2002 por corresponder o ano de criação da BDTD e encerra-se em 2017 por permitir um 
panorama atual da historiografia das Escolas Normais Regionais Rurais. No entanto, o recorte 
temporal da pesquisa não deve propor um engessamento das fontes averiguadas, uma vez que 
podem existir DTs em outras bases de dados do país ou produzidas anteriormente a 2002.  
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BREVE HISTÓRICO DAS ESCOLAS NORMAIS REGIONAIS RURAIS

Em meados dos anos 1930 houve o fortalecimento de ideias e propostas no Brasil para 
criar instituições especializadas na formação de professores primários rurais, em função de alguns 
fatores: a) por conta do aumento da população urbana desde o final do século XIX; b) conter o 
êxodo rural e c) fortalecer e valorizar os costumes e trabalhos do homem do campo (PRADO, 
1995; ARAÚJO, 2008; WERLE; BRITO, 2006).

Em tal perspectiva, o sistema educacional brasileiro em meados dos anos 1930 se fortaleceu 
nas ideias do ruralismo pedagógico defendidas inicialmente por Sud Mennucci em seu livro A crise 
da Educação Brasileira. Para o autor, o professor primário rural ministrava as aulas nas escolas rurais 
com uma valorização e enaltecimento às cidades, o urbano. O docente ignorava os costumes do 
trabalhador do campo, combatia e inferiorizava a vida rural, bem como desconhecia o modo de 
vida de seus alunos. Em sua opinião “o nosso professor rural sente-se mal no campo, quer sair, 
quer que todos saiam” (MENUCCI, 1930, p. 119). 

Havia, portanto, a necessidade de criar um novo perfil de professor para o magistério rural, 
voltado diretamente para o campo e formar uma consciência agrícola na população. O educador 
apontou como solução a criação das Escolas Normais Rurais para formar o professor primário 
rural baseado em três aspectos: formação geral, pedagógica e do campo. A formação para a zona 
rural, por sua vez, devia ser baseada em três diretrizes: entendimento de agricultura, saúde, higiene 
e incentivador do progresso no campo (MENUCCI, 1930). 

Essa proposta de Mennucci se inseriu no Estado Novo (1937-1945) que se apropriou do 
pensamento ruralista pedagógico e das ideias escolanovistas para a educação rural, desenvolvimento 
do campo e contenção do êxodo rural (PRADO, 1995). Em 1934, ocorre a materialização das 
ideias de Mennucci com a criação e implantação da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte 
(ENRJ) no Ceará, considerada a primeira do país, dedicada à formação do professor primário rural 
(ARAÚJO, 2008).  

A partir disso, nos decênios seguintes foram criadas outras Escolas Normais Rurais, 
intensificando a formação de professor (as) primários rurais no Brasil entre os anos de 1930 a 1970 
(TANURI, 2000; SAVIANI, 2008; CHALOBA, 2017). Com a Lei Orgânica do Ensino Normal 
(Decreto-Lei nº 8.530/46) os estados brasileiros passaram a ter um modelo de ensino normal e 
expandiram a sua rede de escolas primárias rurais, instalando as Escolas Normais Regionais Rurais 
(ROMANELLI, 1988).  

O decreto-lei de 1946 oficializou a divisão do ensino normal em dois graus: primeiro, 
o curso normal regional, que formava o professor regente de ensino primário que funcionou 
nas Escolas Normais Regionais, e tinha duração de 4 anos. O segundo, com duração de 3 anos, 
responsável pela formação do professor (a) primário nas Escolas Normais (BRASIL, 1946). A 
referida lei, desse modo, serviu de pilar para expandir e interiorizar o ensino normal no país, por 
meio do curso regional nas Escolas Normais Regionais ou Rurais.

Os anos iniciais da década de 1970 marcam o fim da história das Escolas Normais Regionais 
Rurais em decorrência da Lei Federal nº 5.692/1971, segundo o capítulo V, artigo 30 que extinguiu o 
ensino normal, substituindo a formação dos professores primários a uma Habilitação Específica do 
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Magistério (HEM) (BRASIL, 1971). A nova reforma do sistema educacional brasileiro estabelecida 
pelo Regime Militar (1965-1985) desestruturou e descaracterizou as Escolas Normais Regionais 
(SAVIANI, 2008). Desta forma, “a tradicional escola normal perdia o “status” de escola e, mesmo, 
de “curso”, diluindo-se numa das muitas habilitações para o ensino” (TANURI, 2000, p. 80). Em 
consequência, nos anos seguintes à promulgação da lei ocorreu o fechamento das escolas normais 
do país. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa caracteriza-se como uma investigação do tipo estado da arte que consiste em 
uma revisão bibliográfica das produções acadêmicas de uma determinada temática da área do 
conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Os critérios que levaram os pesquisadores a realizar 
o mapeamento e análise de DTs ocorreu pelas seguintes justificativas: 1) as produções acadêmicas 
sobre as Escolas Normais Regionais Rurais estarem vinculadas aos programas de pós-graduação 
em mestrado e doutorado nas Instituições de Ensino Superior (IES); e 2) de modo geral, os artigos 
publicados em revistas e nos eventos, tais como congressos, seminários e simpósios são derivados 
de DTs em andamento e/ou defendidas.

A coleta de dados foi averiguada na BDTD criada em 2002 e coordenada pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Assim, o levantamento das DTs 
abrangeu os anos de 2002 a 2017. O recorte temporal para a pesquisa foi em razão de 2002 ser o 
ano de lançamento da BDTD, e se encerra em 2017 como uma forma de dar visibilidade mais atual 
sobre o tema.

Inicialmente, fizemos uma pesquisa buscando pelos seguintes descritores entre aspas: “escola 
normal rural”, “escola normal regional”, “curso normal regional” e “professor primário rural”. Na 
base de dados a busca foi realizada por todos os campos (título, assunto e autor). Ao colocarmos as 
palavras-chave na plataforma da BDTD (http://www.bdtd.ibict.br) foram localizados 14 trabalhos 
com o descritor “escola normal regional”, 06 para “escola normal regional”, 06 com “curso normal 
regional” e 65 para “professor primário rural”. Foram identificadas 91 DTs na base de dados da 
BDTD. Ao filtrarmos as DTs voltados à História da Educação, com base na leitura exploratória do 
título e resumo proposta por Lima e Mioto (2007) excluímos os trabalhos repetidos e selecionamos 
46 produções acadêmicas entre os anos de 2002 a 2017. 

Tendo em vista, que o critério de inclusão das 46 DTs ocorreu porque esses trabalhos 
respondem ao problema de pesquisa proposto, o próximo passo foi a leitura específica das DTs 
priorizando a captura das informações pertinentes à nossa investigação. A leitura seletiva dos 
trabalhos delimitou os dados mais relevantes, determinado o material que de fato mais interessa 
para relacioná-los diretamente aos objetivos da pesquisa (LIMA; MIOTO, 2007). 

As DTs foram analisadas em três categorias: 1) aspectos gerais, estabelecendo o nível de 
pós-graduação, ano de publicação e distribuição por Unidade Federativa (UF) e universidades; 2) 
natureza do trabalho, que delimitou o locus da pesquisa,  periodização, metodologias e referencial 
teórico e 3) análise lexicográfica básica e de similitude dos resumos das DTs utilizando software, 
gratuito e com fonte aberta, Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textos et de Questionnaires 
(IRAMUTEQ) desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009).
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O IRAMUTEQ realiza uma análise textual (material verbal transcrito) por meio do corpus 
textual1 para processar sua composição estatística e conexão entre as palavras essenciais contidas 
em materiais textuais (CAMARGO; JUSTO, 2013a). Apesar da análise textual ser quantitativa, os 
dados obtidos com o IRAMUTEQ possibilitam uma abordagem qualitativa, tornando possível 
comparar as diferentes DTs, o que permite um domínio do estado da arte. 

Para realizar a análise no IRAMUTEQ foi necessário, inicialmente, organizar e salvar os 
resumos das DTs em um único texto – corpus textual – no LibreOffice, conforme estabelecido por 
Camargo e Justo (2013b). Os resumos são separados por linhas de comando com asteriscos que 
servem para identificá-los. Nesse caso, se utilizou a linha de asteriscos, por exemplo, **** *diss_01 
e **** *tes_01 para a variável cujo resumo era da primeira dissertação e tese, respectivamente. 

Em seguida, o arquivo do corpus textual foi inserido no IRAMUTEQ para ser processado e 
gerar algumas análises de dados textuais. Para este estudo, optamos pela nuvem de palavras e análise 
de similitude por serem simples, complementares e de fácil visualização. Ambas trabalham com 
representações gráficas. A nuvem de palavras expressa o cálculo da frequência de palavras ativas2 
presente no corpus textual, enquanto a análise de similitude determina o grau de conectividade entre 
elas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao observamos 46 trabalhos selecionados, 36 dissertações (=78%) e 10 teses (=22%) 
defendidas ao longo dos últimos 15 anos, verifica-se a configuração da historiografia das Escolas 
Normais Regionais Rurais. O campo de pesquisa se apresenta como um domínio recente, datando 
a partir de 2002, havendo um patamar significativo na produção acadêmica no ano de 2011 (=15%) 
(Tabela 1). 

Tabela 1 - Distribuição da quantidade de DTs por ano 

Ano Dissertações Teses Total
2002 01 - 01
2004 01 - 01
2006 01 01 02
2007 01 01 02
2008 03 01 04
2009 03 - 03
2010 03 - 03
2011 04 02 06
2012 04 - 04
2013 04 01 05
2014 05 - 05
2015 03 01 04
2016 01 02 03
2017 02 01 03
Total 36 10 46

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir dos dados analisados da BDTD
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Consideramos que o número de pesquisas ainda é reduzido quando comparado com pesqui-
sas da historiografia das escolas normais urbanas. Em primeiro lugar, pela quantidade de Escolas 
Normais Regionais Rurais instaladas no país, somente no ano de 1951 funcionavam 112 cursos 
normais regionais, espalhadas por todas as regiões rurais do Brasil (LOURENÇO FILHO, 2001).  
Assim, as Escolas Normais Regionais Rurais são espaços de formação de professores com poucas 
menções na história da educação brasileira (WERLE; BRITO, 2006).

Porém, também é notório que o número de escolas com cursos normais foi superior àquelas 
destinadas ao normal regional. Dados de Lourenço Filho (2001) mostram que no ano de 1951 o 
país possuía 434 escolas normais. Também temos o fato que as instituições escolares urbanas, que 
possuem maior prestígio social costumam ser as mais estudadas (NOSELLA; BUFFA, 2013). 

Notamos que a produção das DTs está em maior número na região Nordeste com 16 traba-
lhos (=35%), seguida com Sul 14 (=30%), Sudeste com 11 (=24%), Centro-oeste com 04 (=9%) e 
Norte com 01 (=2%). Na Figura 1 é possível observar a localização das universidades brasileiras e 
a quantidade de trabalhos que possuem pesquisas sobre as Escolas Normais Regionais Rurais. As 
46 DTs foram produzidas em 29 IES distribuídas em 15 estados do Brasil. 

Figura 1 – Localização das universidades do Brasil com sua quantidade de pesquisas sobre as Escolas Normais 

Regionais Rurais

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir dos dados analisados da BDTD.

Nota-se, que a maioria das DTs foram defendidas nas universidades do Sul e Sudeste do 
país, uma vez que nessas regiões está concentrada a maioria dos programas de pós-graduação em 
educação no Brasil, nas linhas de pesquisas de História da Educação (NOSELLA; BUFFA, 2013). 
Sendo assim, recebem pesquisadores de todo o país. Além disso, tem-se o fato que uma dissertação 
ou tese pode ser elaborada em uma região do país, embora tenha como locus de pesquisa outras 
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realidades e regiões do Brasil. Quanto à distribuição geográfica, o Nordeste por ter concentrado 
a maior quantidade de trabalhos produzidos nos últimos 10 anos em razão da ampliação dos 
programas de mestrado e doutorado nas IES da região (BRASIL, 2004). Ao mesmo tempo, tem-se 
a proximidade do Nordeste com a temática, provocando o desenvolvimento de projetos e grupos 
de pesquisas direcionados em estudar as diferentes abordagens da educação rural (DAMASCENO; 
BEZERRA, 2004).

Apesar de prevalecer a concentração de trabalhos produzidos na região Nordeste, o Sul 
do país concentra a maior quantidade de Escolas Normais Regionais Rurais investigadas. Das 53 
instituições escolares – locus das pesquisas – nas DTs analisadas, o Estado do Paraná detém o maior 
número com 16 escolas (=30%), seguido do Ceará com 7 (=13%), e Minas Gerais e Pará com a 
mesma quantidade com 4 (=7%). A Tabela 2 auxilia na descrição, distribuição e quantidade de 
Escolas Normais Regionais Rurais investigadas entre os anos de 2002 a 2017 no país.

Tabela 2 - Distribuição de Escolas Normais Regionais Rurais pesquisadas por UF 

UF Nº de escolas
PR 16
SC 03
RS 02
RJ 01

MG 04
GO 01
MS 02
MA 02
CE 07
RN 02
PE 01
PB 02
SE 02
BA 01
PA 04
RR 01
AC 01
RO 01

18 estados 53

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir dos dados analisados da BDTD.

Compreende-se que a região Sul detém o maior número de instituições escolares 
pesquisadas, com o total de 21 escolas (=40%). Seguido do Nordeste com 17 (=32%), Norte com 
07 (=13%), Sudeste com 5 (=10%) e Centro-Oeste com 3 (=5%). Como se vê até aqui, são 46 
DTs e 52 Escolas Normais Regionais Rurais investigadas. Há estudos que buscam analisar mais de 
uma instituição escolar, como por exemplo, Araújo (2006), Coelho (2008), Pinho (2009), Schneider 
(2008), Hervatini (2011), Facchi (2013) e Faria (2017).

Na leitura das DTs foi verificado que as Escolas Normais Regionais Rurais funcionaram em 
localidades que ficavam distantes dos principais aglomerados urbanos da época3. No Paraná nos 
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municípios de: Apucarana, Cascavel (com duas escolas) Cianorte, Cornélio Procópio (com duas 
escolas), Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, 
Marechal Cândido Rondon, Piraquara, Rolândia e Sertanópolis; em Santa Catatina: Bom Retiro, 
Itajaí e Praia Grande; no Rio Grande do Sul: Osório e Piratini; em Minas Gerais: Diamantina, 
Betim (com duas escolas) e Santo Antônio do Monte; no Rio de Janeiro: Cantagalo; em Goiás: 
Quirinópolis; no Mato Grosso do Sul: Dourados e Ponta Porã, no Maranhão: Caxias e Guimarães; 
no Ceará: Crateús, Iguatu, Ipu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Quixadá; no Rio 
Grande do Norte: Assu e Mossoró; em Pernambuco: Belo Jardim; na Paraíba: Catolé do Rocha 
e Mamanguape; em Sergipe: Estância e Itabaiana; na Bahia: Feira de Santana; no Pará: Alenquer, 
Óbidos, Santa Izabel e Santarém; em Roraima: Boa Vista; no Acre: Cruzeiro do Sul e em Rondônia: 
Porto Velho.

A implantação de Escolas Normais Regionais Rurais nesses municípios seguiu o modelo de 
interiorizar as instituições de ensino especializadas em magistério para a zona rural. De fato, isso 
tem sido apontado como um dos fatores de peso para uma formação de professores alinhada aos 
hábitos, atividades e cultura do homem no campo. Ou seja, o nome “rural” nas escolas não era para 
expressar, puramente, sua localização estratégica, mas sim evidenciar o seu papel na formação de 
professores primários para o mundo e realidade agrícola presente em seus alunos da escola primária 
rural (TANURI, 2000; WERLE; BRITO, 2006). 

É importante mencionar a ausência, até o momento, de estudos que investigam a história 
e memória de Escolas Normais Regionais Rurais nos Estados de Alagoas, Amazonas, Espírito 
Santo e Piauí que, conforme Lourenço Filho (2001) também possuíam instituições escolares para 
o magistério que ofertavam o curso normal regional. Uma observação interessante consistiu na 
diferença da quantidade de estudos sobre as Escolas Normais Regionais Rurais de Santa Catarina 
quando comparado com o número de instituições que apresentava. Em 1951, o Estado possuía 38 
escolas normais com o curso normal regional (LOURENÇO FILHO, 2001). Todavia, foi localizado 
somente o estudo de Schneider (2008), ao abordar as três escolas citadas na Tabela 02. 

Chama a atenção também a não instalação de Escolas Normais Regionais Rurais pelo 
Estado de São Paulo, o qual optou por uma formação de professores para as escolas primárias 
rurais através de cursos de especialização (CHALOBA, 2017). Embora, conforme Tanuri (2000) 
e Chaloba (2017) ocorreu em caráter experimental a implantação da Escola Normal Rural de 
Piracicaba em 1956.

Como já mencionado, o Paraná lidera o ranking de Escolas Normais Regionais Rurais 
estudadas em função de dois fatores: primeiro, foi perceptível que as pesquisas realizadas que buscam 
historiografar essas instituições escolares são feitas nas próprias IES do Estado, consolidadas em 
trabalhar com História da Educação em cursos de mestrado e doutorado. Isso, por si só, vislumbra 
uma ampliação dos mestrandos e doutorandos paranaenses terem como recorte regional as Escolas 
Normais Regionais Rurais do Estado. O segundo pode-se dizer que estava relacionado com a 
política educacional do Paraná durante os decênios iniciais do século XX, que viu a necessidade de 
expandir, especificar e interiorizar sua rede de formação de professores primários rurais. 

A criação de cursos de formação de professores na zona rural do Paraná ocorreu em um 
momento de intenso povoamento do interior do estado, sobretudo, nas regiões norte e oeste para 
inseri-las na economia estadual (MIGUEL, 2011; SBARDELOTTO, 2015; RUCKSTADTER, 
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2017). Era necessário, portanto, que o poder público estadual realizasse uma institucionalização 
e expansão dos cursos normais regionais em suas zonas rurais, impulsionando, principalmente, 
na difusão do ideário da Pedagogia da Escola Nova (MIGUEL, 2011). Desta forma, havia uma 
urgência de formar regentes de ensino para que atuassem nas escolas primárias rurais isoladas do 
estado (SBARDELOTTO, 2015). Devido ao grande número de Escolas Normais Regionais Rurais 
no Paraná, quando comparadas com outras UF, Faria (2017) defende a tese que o estado possuía 
uma “vocação agrícola” em razão da expansão e consolidação do curso normal regional como uma 
maneira de interiorizar as escolas normais e garantir a formação do professor primário rural. 

A iniciativa mais visível na implantação de instituições de ensino para formar professores 
direcionados para o sertão nordestino ocorreu por parte do Estado do Ceará, materializando 
o idealismo do ruralismo pedagógico. Em tal perspectiva, a Escola Normal Rural de Juazeiro 
do Norte, a partir daí, pelo seu pioneirismo na formação de professores para a educação rural 
encabeçou e serviu de modelo para a expansão das Escolas Normais Regionais Rurais por diversos 
estados do Brasil, em especial aos da região Nordeste (ARAÚJO, 2006). Tratava-se aqui, por meio 
do ruralismo pedagógico de solucionar também o êxodo rural da população, uma vez que a partir 
da década de 1930 na região Nordeste prevalecia o movimento migratório da população nordestina 
para os núcleos industriais da região Sudeste (VALE; LIMA; BONFIM, 2004). 

Pode-se dizer que as DTs que trazem como locus da pesquisa as Escolas Normais Regionais 
Rurais nas regiões Nordeste, Norte, Centro-oeste, Sudeste e nos Estados de Santa Catarina e Rio 
Grande de Sul há uma apropriação maior do movimento ruralista concebido por Sud Mennucci 
para justificar as políticas estaduais responsáveis pela criação, implantação e interiorização do curso 
normal regional com o objetivo, de acordo com Prado (1995) de valorizar o homem e seu trabalho 
no campo.

A exceção do Estado do Paraná foi fruto da constatação de que o aumento na oferta de cursos 
e das escolas formadoras de professores primários rurais terem sido influenciadas, principalmente, 
pelo movimento escolanovista, apesar das DTs fazerem menções tímidas ao ruralismo pedagógico. 
Além do mais, isso também é evidenciado nos estudos de Miguel (2011), Sbardelotto (2015), Faria 
(2017) e Ruckstadter (2017). 

Ainda, verifica-se que a maioria das DTs não trazem uma análise comparativa com outras 
Escolas Normais Regionais Rurais, do próprio Estado ou de outra localidade do Brasil. Também 
são encontradas lacunas em historiografar as instituições escolares formadoras de professores 
rurais com escolas de outros países Ibero-americanos, como por exemplo, as Escolas Normais 
Rurais do México, como aponta Castilio (2011). 

De modo geral, as investigações não mostram em seu esboço comparações, por exemplo, 
das práticas pedagógicas, currículo e materiais didáticos entre instituições escolares que estavam 
no mesmo alicerce regional, nacional e/ou internacional. Resultados semelhantes são encontrados 
também por Faria (2017), que analisou 08 dissertações e 01 tese sobre Escolas Normais Regionais 
Rurais no país. Para a autora, uma das causas que limitam a história comparada dessas instituições 
escolares são as condições inadequadas ou inexistência dos acervos históricos das escolas, 
precariedade das fontes documentais, curto tempo e ausência de financiamento para realizar as 
pesquisas. Essas barreiras são entraves que refletem na produção acadêmica e podem restringir a 
criatividade e inovação científica dos pesquisadores e das pesquisadoras.
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 O recorte temporal dos estudos averiguados nas DTs se constitui como um dos elementos 
essenciais para compor a história e memória das Escolas Normais Regionais Rurais. Na leitura 
dos trabalhos foi possível identificar que as periodizações utilizadas para estudar essas instituições 
escolares foram as décadas de 1930 a 1970. O período é abrangente e parte da premissa do contexto 
econômico, social e político brasileiro e, às vezes, internacional. Frequentemente, entre as DTs, 
ocorre o reconstituição da história da instituição escolar de sua gênese até a extinção. 

Na esfera nacional, as análises a partir das décadas de 1930 são em função dos debates de 
grupos de governantes no Estado Novo que legitimavam e impulsionavam o ruralismo pedagógico 
como proposta para solucionar os problemas sociais e urgentes do sistema educacional brasileiro 
(PRADO, 1995). É nessa época que Mennucci (1930) destaca a necessidade da formação de 
professores com valores agrícolas e propõe o que mais tarde seriam as Escolas Normais Regionais 
Rurais. 

O recorte temporal analisado nas DTs também se articula aos momentos históricos da 
formação de professores brasileiros proposto por Tanuri (2000): I - as primeiras iniciativas ainda 
no século XIX na criação das primeiras escolas normais; II – expansão e consolidação das escolas 
normais no início da República; III – definição do modelo, a partir do movimento da Escola Nova 
e ruralismo pedagógico com base nas Leis Orgânica do Ensino de 1946 e IV – descaracterização 
do modelo através das mudanças na legislação do regime militar pela Lei 5.692/1971 que extinguiu 
as escolas normais ao reduzir a formação de professores a uma Habilitação Específica para o 
Magistério (HEM). 

As políticas educacionais do Brasil foram a força motriz do movimento de criação, 
institucionalização e interiorização do curso normal regional. Em razão das DTs estabelecerem, 
constantemente, o viés político nas investigações das instituições escolares, concordamos com Vidal 
e Faria Filho (2003), ao destacar que a história política e administrativa do Brasil serve também para 
periodizar a compreensão da história das escolas do país.

No âmbito internacional, ainda são poucos os trabalhos que analisam e conectam o recorte 
temporal com as políticas internacionais de educação, bem como comparações com a formação 
de professores rurais em outros países latinos, como por exemplo, México, Argentina e Colômbia. 
Hoje, sabe-se que o aparato legal brasileiro seguiam recomendações da UNESCO para países da 
América Latina, dentre as quais orientava “para que fosse assegurado o mesmo nível de formação 
para os professores das zonas rurais e das zonas urbanas” (MIGUEL, 2011, p. 23). Autores como 
Miguel (2011) e Souza (2013) também reforçam que a educação rural no México foi uma referência 
para o Brasil.

Quanto à metodologia utilizadas nas DTs para construir a história e memória das Escolas 
Normais Regionais Rurais, se nota um domínio da História Oral. Dos 46 trabalhos, 32 (=70%) fazem 
uso de entrevistas, sobretudo, semiestruturadas, como procedimento para coleta de depoimentos 
de ex-normalistas, professores, diretores e inspetores escolares. Os 14 (=30%) trabalhos restantes 
estão focados em narrar a história das instituições escolares com base em pesquisas de cunho 
histórico-documental. Faz-se presente a coleta de dados por pesquisas documentais (diários e 
cadernos de alunos, leis, decretos, mensagens de governador, diplomas, boletins, dentre outros), 
fontes iconográficas (fotografias de acervos pessoais e públicos) e hemerográficas (jornais e revistas 
da época).
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Destaca-se a importância dos acervos e arquivos públicos e privados na busca da construção 
da memória coletiva acerca das instituições escolares formadoras de professores. Os estudos 
mostram que a sistematização das entrevistas, documentos, fotografias e jornais da época são 
consideradas as fontes de pesquisa mais tradicionais que existem na História da Educação.

As análises das fontes primárias e secundárias levam as DTs a possuir uma característica em 
comum, uma espécie de roteiro para construir a história e memória das Escolas Normais Regionais. 
Desta forma, as análises costumam abordar os seguintes aspectos: a criação, implantação, práticas 
escolares e as trajetórias de ex-alunos. Embora, há também estudos que focalizam a origem social 
dos discentes, o processo emancipatório de alunos, as representações e informações da escola que 
eram vinculadas em jornais da época, os currículos, entre outras abordagens. 

Paralelamente as metodologias utilizadas nas DTs, há articulações com o referencial 
teórico para construir a história e memória das Escolas Normais Regionais Rurais. As pesquisas 
desenvolvidas entre os anos de 2002 e 2017 estão fundamentadas, sobretudo, na Nova História 
Cultural com 30 trabalhos (=65%), Marxismo com 15 (=33%) e Formação de Professores com 01 
(=2%), conforme observado na Tabela 3. 

 Tabela 3 – Fundamentação teórica utilizadas nas DTs

Referencial teórico Quant. %
História cultural 30 65

Marxismo 15 33
Formação de professores 01 02

Total 46 100

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir dos dados analisados da BDTD.

Os trabalhos demonstram que nas pesquisas sobre as Escolas Normais Regionais Rurais 
realizadas na História da Educação, a Nova História Cultural é o aporte teórico mais utilizado pelos 
pesquisadores. Verifica-se, que os estudos citam autores brasileiros, como por exemplo, Francisco 
José Calazans Falcon, José D’Assunção Barros, Rosa Fátima de Sousa, entre outros, que trabalham 
com a abordagem da História Cultural na História da Educação. Há também as DTs que mesclam 
as referências nacionais com os autores clássicos dessa abordagem histórica, tais como Peter Burke, 
Jacques Le Goff  e Roger Chartier. 

Com a utilização da História Cultural, as DTs flexibilizaram as categorias de análise na 
historiografia das Escolas Normais Regionais Rurais, estabelecendo olhares diferenciados para 
determinadas realidades sociais, econômicas e políticas. Trata-se de identificar os diferentes 
momentos e razões que criam uma realidade social (CHARTIER, 1998). Em síntese, a historiografia 
das Escolas Normais Regionais Rurais com enfoque na História Cultural busca uma representação 
social da instituição escolar, através das práticas escolares e políticas que podem ser notadas 
pelos grupos do mundo social da época (CHARTIER, 1998). Desse modo, o conjunto dessas 
representações possibilita compreender a realidade, significados, objetivos e práticas das Escolas 
Normais Regionais Rurais no contexto social, econômico e político que estavam inseridas. 

No segundo lugar, a abordagem marxista nas DTs converge para historiografar as Escolas 
Normais Regionais Rurais com base nas relações intrínsecas que a sociedade estabelece ao criar 
suas instituições escolares e, com isso, compreender as práticas e objetivos sociais das instituições 
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escolares. Portanto, as investigações com enfoque no marxismo atribuem a importância de explicar 
as relações dialéticas do particular, com base nas relações econômicas, políticas, sociais e culturais 
da época, com o geral (NOSELLA; BUFFA, 2013). Isto é, as DTs no método histórico dialético, 
exploram os contextos locais e regionais, as Escolas Normais Regionais Rurais, para depois tecer 
explicações sobre os movimentos e realidades na sua totalidade, no contexto nacional e/ou 
internacional. 

Entretanto, na conjuntura das DTS a diminuição na quantidade trabalhos com aporte 
teórico no Marxismo, entre os anos de 2002 e 2017, ocorreu porque a historiografia das instituições 
escolares a partir dos anos de 1990 procurou desconstruir a história e a memória crítica da educação 
brasileira de cunho marxismo, em razão da acomodação das produções acadêmicas produzidas 
entre as décadas de 1970 e 1980 (SAVIANI, 2008). 

Nogueira (2008) em sua dissertação defendida pela Universidade Estadual do Ceará usa, 
predominantemente, um referencial teórico voltado para a formação de professores, e seu lugar na 
categorização ficou como exceção por ponderamos o seu estudo de pouco cunho histórico, apesar 
das pequenas concepções sobre a Nova História Cultural. Contudo, isso não retira as contribuições 
de suas investigações sobre a formação da cultura docente para a zona rural estabelecida pela 
Escola Normal Rural Juazeiro do Norte. 

Com o objetivo de uma melhor compreensão das DTs foi utilizado o software IRAMUTEQ 
para uma análise lexicográfica. O programa IRAMUTEQ identificou as formas ativas e a força das 
palavras, o que corresponde as suas frequências no corpus textual das DTs analisadas no software. 
Observa-se, que dentre as palavras reconhecidas com maior força são escola (=200), normal (=183), 
professor (=116), rural (=106) e formação (=105). Essas palavras por serem as mais evocadas nos 
trabalhos reforçam o ideário que as Escolas Normais Regionais Rurais foram o principal local de 
formação de professores para o ensino primário nas zonas rurais, durante os anos de 1930 a 1970.  

A frequência dessas palavras, dentre outras, formam a análise lexicográfica básica, que 
vislumbra as palavras-chave junto com seus conceitos e significados, dentro dos contextos das 
pesquisas em história e memória da formação de professores primários rurais. Assim, também 
foi possível notar outras formas ativas sobre a historiografia das instituições escolares formadoras 
de professores: curso (85), história (72), ensino (68), regional (62), primário (56), normalista (25), 
docente (25) e regente (4); quanto à importância de analisar o contexto que a escola estava inserida: 
político (33), social (31), econômico (16), cultura (16) e histórico (02); metodologia e fontes da 
História da Educação: documental (30), documento (25), lei (25), jornal (21), oral (19), entrevista 
(18), memória (17) e temporal (14); locais com maior número de estudos sobre Escolas Normais 
Regionais Rurais: Paraná (30) e Juazeiro do Norte (14); influência da Igreja Católica nas instituições 
escolares: religioso (14), congregação (05), irmãs (07), cristão (04), confessional (05); e feminização 
do magistério: mulher (22) e feminino (09). 

Desta forma, a nuvem de palavras (Figura 2) detém as palavras de maior relevância do corpus 
textual analisado, apresenta um resumo, de fácil compreensão e visualização, das palavras mais 
representativas das DTs.
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Figura 2 – Nuvem de palavras ativas das DTs

Fonte: IRAMUTEQ, 2018 com base nos resumos das DTs

Outra análise realizada no IRAMUTEQ foi a de similitude. Com ela tornou-se possível 
identificar as ocorrências e conectividades entre as palavras, uma “força de ligação” entre as formas 
ativas do corpus textual das DTs. A árvore máxima com ramificações (Figura 3) gerada pelo software 
apresenta quatro “raízes” ou blocos: escola, professor, normal e rural. Isso significa dizer que, 
essas são as palavras com maior foco e vínculo na construção da história e memória das Escolas 
Normais Regionais Rurais. 

Figura 3 – Árvore de conectividades das formas ativas das palavras das DTs 

Fonte: IRAMUTEQ, 2018 com base nos resumos das DTs.

Os blocos de palavras com maior ocorrência se ramificam, são as sub-ramificações ou 
“galhos” da árvore máxima. Na “raiz” escola, a maior de todas e com conectividade com as demais, 
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percebe-se ao seu redor, por exemplo, os “galhos” com as palavras: expansão, trajetória, cotidiano, 
extinção, professorado, agrícola e ruralismo. Em professor as sub-ramificações são: profissão, 
primário, atuação e formação, com forte ligação com a “raiz” rural. A menção dessas palavras 
demonstra que as Escolas Normais Regionais Rurais estudadas nas DTs investigam a história da 
formação de professores nessas instituições escolares de sua criação até a extinção, bem como o 
processo de instalação da cultura do mundo rural nos alunos que atuaram no magistério das escolas 
primárias rurais. 

Também foi observada a conectividade do bloco normal a partir de suas ramificações 
em regional e ensino. Nesse sentido, esses “galhos” dizem respeito ao curso normal regional que 
funcionavam nas Escolas Normais Regionais Rurais e tinha por função formar o professor regente 
de ensino primário. Entretanto, como o curso normal regional, por muito tempo, foi a única 
profissionalização docente em localidades distantes dos centros urbanos, passou a ser o principal 
caminho para formar professores primários (ROMANELLI, 1988). 

O resultado foi professores que cursavam somente o 1º ciclo do ensino secundário (curso 
normal regional) atuando nas escolas primárias rurais, revelando o “caráter eminentemente 
profissional desse curso” (ROMANELLI, 1988, p. 164). De fato, percebe-se nas DTs que a 
formação dos professores rurais, muitas vezes, se restringia apenas ao 1º ciclo do ensino secundário 
(curso normal regional), como denotava o artigo 7º, capítulo I, da Lei Orgânica do Ensino de 1946. 

A nuvem de palavras e análise de similitude mostram as palavras igreja, católico, cristão, 
religioso, missionário e congregação, ligadas à “raiz” escola. Torna-se nítida a participação da Igreja 
Católica na história da formação dos professes primários rurais do Brasil. Para Werle e Brito (2006) 
após a Proclamação da República a Igreja Católica começou a perder espaço de destaque no Estado, 
com isso, ampliou suas ações para o campo educacional. Por isso, com “objetivo de resgatar a 
catolicidade brasileira, desembarcaram no país diversas ordens religiosas [...] que direcionou suas 
ações para a formação do magistério” (BEZERRA, 2010, p. 121). 

Deste modo, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, ordens religiosas foram as 
instituições mantenedoras ou dirigentes de escolas responsáveis em formar os professores para as 
zonas rurais. Por exemplo, temos as seguintes Escolas Normais Regionais Rurais: Sagrado Coração 
de Jesus em Quixadá, CE (ARAÚJO, 2006); Dom Joaquim Silvério de Souza em Diamantina, MG 
(PINTO, 2007; NEVES, 2015; DIAS, 2017); Santa Clara em Santarém, PA (COELHO, 2008); 
Nossa Senhora Aparecida em Piraquara, PR (TESSEROLLI, 2008); Santa Terezinha no Cruzeiro 
do Sul, AC (BEZERRA, 2010); São José em Óbidos, PA (BARROS, 2010); Sagrado Coração de 
Jesus em Estância, SE (GRAÇA, 2012); Nossa Senhora do Carmo em Belo Jardim, PE (SOUSA, 
2013); Nossa Senhora da Conceição em Dourados, MS (IRALA, 2014); São José em Caxias, MA 
(MOURA, 2014); Nossa Senhora de Belém na Guarapuava, PR (PALHANO, 2014); Nossa Senhora 
da Assunção em Guimarães, MA (SANTIAGO, 2015) e Nossa Senhora Auxiliadora em Porto 
Velho, RO (PRADO, 2017). 

Ou seja, os próprios nomes das Escolas Normais Regionais Rurais expressavam sua ligação 
com a Igreja Católica. Nota-se, portanto, que das 52 instituições escolares, 14 (=27%) foram 
escolas fundadas, mantidas ou dirigidas por ordens religiosas. Entende-se aqui que 38 instituições 
escolares restantes (=73%) apresentaram como patronos figuras públicas e/ou intelectuais, sendo 
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mais presentes nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, com algumas exceções em 
Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. 

As análises das DTS sinalizam que as instalações das escolas normais confessionais em 
cidades do interior articularam a formação do professor rural também com as finalidades religiosas, 
com os valores e princípios das congregações. Estas relações propuseram “uma valorização de 
parâmetros culturais rurais sob a visão do catolicismo” (ALMEIDA, 2007, p. 99). É importante, 
ressaltar que há estudos, tais como Araújo (2006), Bezerra (2010), Graça (2012), Sousa (2013), 
Moura (2014), Santiago (2015) e Prado (2017) que elucidam as ações das ordens religiosas na 
formação dos professores rurais.

Comumente, nota-se que o quadro discente das Escolas Normais Regionais Rurais, 
em especial as religiosas eram compostos por mulheres com o objetivo de realizar além da 
profissionalização para o magistério, uma educação para o lar e a sociedade dentro dos valores e 
costumes da Igreja Católica. Assim, outro ponto peculiar que a análise lexicográfica mostrou foi o 
emprego das palavras, feminino e mulher conectadas com a “raiz” escola. 

De um lado, Tanuri (2000) argumenta que a feminização do magistério foi uma solução 
empregada para formar mão de obra barata para as escolas primárias. De outra parte, Werle 
(2006), Werle e Brito (2006) e Almeida (2007) argumentam que as Escolas Normais Regionais 
Rurais também serviram como um contraponto na feminização da docência, em função dessas 
instituições escolares possuem turmas exclusivas para homens. Entretanto, como a força ativa da 
palavra homem foi igual a 3, as DTs trazem a formação de professores mulheres para as escolas 
primárias rurais como um dos principais locais de profissionalização e emancipação feminina 
durante o século XX. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As DTs aqui analisadas entre os anos de 2002 e 2017 são características de um esforço na 
História da Educação em construir uma história da formação de professores primários rurais no 
Brasil dos decênios iniciais do século XX. Tal tendência, no entanto, apresenta lacunas ainda a 
serem preenchidas: a) história comparada das Escolas Normais Regionais Rurais no âmbito local, 
regional, nacional e internacional; b) relações na análise do recorte temporal com as políticas e 
movimentos internacionais para uma educação rural e c) aprofundamento de estudos sobre os 
currículos e práticas pedagógicas durante a formação dos professores primários rurais.

Ao se tratar da distribuição das 46 DTs, percebe-se que estão sendo produzidas e defendidas 
com maior frequência na região Nordeste com 16 trabalhos (=35%) e Sul com 14 (=30%). Em 
relação às 53 Escolas Normais Regionais Rurais investigadas, percebe-se que há uma predominância 
de trabalhos com locus da pesquisa as instituições escolares da região Sul, em especial o Estado do 
Paraná com 16 escolas (=30%), e Nordeste no Ceará com 7 (=13%). 

A análise das DTs faz compreender o papel fundamental da História Oral na construção da 
história e memória das instituições escolares e a importância de uma leitura crítica e histórica dos 
documentos, fontes hemerográficas e iconográficas. Além disso, não há uma abordagem histórica 
pré-estabelecida, pronta e acabada para historiografar uma Escola Normal Regional Rural. Isso 
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significa dizer que, a História Cultural e o Marxismo são passíveis de serem adotados. Porém, 
atualmente, a abordagem mais utilizada é a História Cultural. 

A estruturação da nuvem de palavras e da árvore de conectividades das formas ativas das 
palavras expõe o vocabulário básico e a estrutura dos estudos sobre as Escolas Normais Regionais 
Rurais. A despeito disso, as análises textuais mostraram que essas instituições escolares foram o 
principal local para disseminar e materializar o ruralismo pedagógico durante os anos de 1930 
a 1970.  Além disso, ficou claro também a valorização do contexto político, social, econômico e 
cultural na construção da história e memória das Escolas Normais Regionais Rurais, a influência da 
Igreja Católica, que interiorizou seu papel na formação de professores primários, e a feminização 
do magistério em instituições escolares rurais. 

As análises DTs apresentam um estado da arte, ainda que não contemple os artigos 
publicados em congressos e/ou reuniões nacionais e nas revistas da área referentes à temática. O 
mapeamento dos trabalhos em nível de pós-graduação expressou, significativamente, a produção 
nacional, contribuindo para compreender o atual campo de pesquisa e vislumbrar as novas 
perspectivas nos estudos sobre a história e memória das Escolas Normais Regionais Rurais. Nesse 
ponto, é premente o desenvolvimento de pesquisas sobre as instituições escolares formadoras de 
professores primários rurais Estados do Piauí, Alagoas, Amazonas e Espírito Santo. O objetivo é 
agregar as peculiaridades dessas localidades na história nacional da profissionalização do professor 
brasileiro. 

NOTAS

1 O corpus textual foi construído pelos pesquisadores e corresponde ao conjunto de resumos das 
DTs que foram analisadas. Os resumos foram os materiais textuais escolhidos por sintetizarem os 
estudos sobre as Escolas Normais Regionais Rurais presentes nas DTs.

2 As formas ativas são as palavras isoladas classificadas em substantivos, adjetivos e verbos. São 
essas palavras que o IRAMUTEQ identifica as frequências, estruturas e representações do corpus 
textual analisado.

3 Os municípios descritos aqui correspondem à localização das Escolas Normais Regionais Rurais 
averiguadas nos estudos presentes nas DTs (consultar Fontes).  O número de municípios não 
reflete, necessariamente, a quantidade de instituições escolares que os Estados possuíam, uma vez 
que pode haver pesquisas que não foram localizadas durante o mapeamento das DTs.
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RESUMO
Propomos discutir o papel e o percurso de coleta e as primeiras análises das fontes encontradas nas instituições. As 
análises iniciais revelaram alguns dados sobre surgimento, representações e práticas socioculturais acerca da institu-
ição em tela. O estudo vincula-se ao rol das pesquisas realizadas na linha de “História da Educação, Memória e Socie-
dade” do referido Programa (PPGEdu), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a partir de materiais 
escolares (fontes iconográficas, diários escolares, atas de abertura, entre outros). Algumas fontes foram arroladas, 
catalogadas e transcritas; e os primeiros contatos documentais sobre o Colégio Franciscano de Ladário (hoje MS), 
cidade localizada na fronteira com a Bolívia revelaram que os materiais escolares foram, de forma surpreendente, 
preservados pelas irmãs. Entendemos que a priori a intenção da Igreja era implantar no pequeno lugarejo uma opor-
tunidade ímpar para promover a “missão”, valendo-se dos preceitos “educação”. Desde os anos de 1940 (abertura 
da instituição) até os dias de hoje no colégio São Miguel imprimem o perfil de “guardiãs” da memória da instituição 
mantendo organizadas as fontes. Esse cuidado tem valor inestimável para pesquisadores que se preocupam em con-
struir parte da História da Educação na região sulina de Mato Grosso (unificado). Ainda hoje exerce influência social 
e política na cidade de Ladário, por ter sido a primeira escola a suprir demanda educacional da população. A congre-
gação das irmãs franciscanas de Bonlanden, ao receber apoio financeiro do Arsenal da Marinha, ensinavam alunos/
as dos mais distintos segmentos sociais, como filhos de oficiais de alta patente, marinheiros até os mais pobres filhos 
de moradores ribeirinhos, de vaqueiros, de comerciantes entre outros.

Palavras-Chave: Educação. Escola e missão. História regional religiosa.

ABSTRACT
We propose to discuss the role and course of  collection and the first analyzes of  the sources found in the institutions. 
Initial analyzes revealed some data about sociocultural emergence, representations and practices about the institution 
in question. The study is linked to the research carried out in the “History of  Education, Memory and Society” of  
the said Program (PPGEdu), Federal University of  Grande Dourados (UFGD), from school materials (iconographic 
sources, school diaries, opening minutes, among others). Some sources were cataloged and transcribed; and the first 
documentary contacts about the Franciscan College of  Ladario (now MS), a city located on the border with Bolivia, 
revealed that the school materials were surprisingly preserved by the sisters. We understand that a priori the intention 
of  the Church was to establish in the small village a unique opportunity to promote the “mission”, using the pre-
cepts “education.” From the years 1940 (opening of  the institution) to the present day at St. Michael’s College, they 
imprint the “guardians” profile of  the institution’s memory, keeping the sources organized. This care is invaluable for 
researchers who are concerned with building part of  the History of  Education in the southern region of  Mato Gros-
so (unified). Even today, it exerts social and political influence in the city of  Ladário, because it was the first school 
to supply educational demand of  the population. The Congregation of  the Franciscan Sisters of  Bonlanden, when 
receiving financial support from the Navy Arsenal, taught students from the most distinct social segments, such as 
children of  high-ranking officers, sailors to the poorest children of  river dwellers, cowboys, merchants among others.

Keywords: Education. School and mission. Religious regional history.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo iniciar uma discussão sobre a importância dos arquivos escolares e a dificuldade 
de pesquisadores na área de História da Educação em adentrar os arquivos escolares para estudar as 

instituições e seus agentes. Juntamente com suporte teórico, demonstrar as diversas possibilidades da utilização 
das fontes encontradas diante dos empecilhos da pesquisa, mas também da satisfação da preservação da história 
das instituições escolares agregando a historiografia regional estimulando estudos com intuito de delinear o quadro 
histórico da história da Educação em Mato Grosso do Sul abrangendo, em diversos momentos, Mato Grosso, 
antes da divisão territorial ocorrida em 11 de outubro de 1977. 

A discussão pautada neste artigo será realizada mediante a experiência na coleta de dados, documentos, e na 
análise inicial das fontes que foram localizadas no Colégio Franciscano São Miguel localizado na cidade de Ladário 
com o propósito final de apresentar resultados e fazer emergir a memória e a história da referida instituição, bem 
como somar esforços investigativos no sentido de contemplar a temática “instituição educativa” e, assim, oferecer 
visibilidade ao processo histórico da Educação na região pantaneira do país. 

O colégio Franciscano São Miguel, foi fundado no dia 18 de fevereiro de 1940, através de um pedido 
realizado pelo frei franciscano Eucário Schmitt ao frei Heriberto Muller, Definidor da Província na época, que 
conseguiu depois de varias negociações trazer as Irmãs Franciscanas de Bonlanden para a região. Eram elas a Ir. 
Maria Gertrudes Lang, Ir. Maria Segisberta Wendelener e Ir. Maria Amata Deninguer acompanhadas da Madre 
Edeltrudis. A estas freiras coube a missão de abrir uma escola paroquial na cidade de Ladário. Tratava-se do 
início do ensino escolar para a população ladarense, que reuniu no primeiro momento a soma de 140 alunos 
matriculados.  (KNOB, 1988, p. 296). 

 Antes de qualquer perspectiva relacionada aos arquivos escolares, a dificuldade do pesquisador na escolha 
de seu objeto, na análise e na coleta dos documentos para constitui-los com fonte é preciso entender quais 
foram as influencias que possibilitaram o avanço na utilização da amplitude de materiais hoje possíveis de serem 
estudados, assim como a possibilidade da consideração das micros histórias e não somente das macros histórias, 
as instituições escolares e seus agentes por exemplo, tema central deste artigo.

 A HISTÓRIA CULTURAL E SUAS POSSIBILIDADES

A História Cultural vem sendo utilizada por muitos pesquisadores e historiadores com o objetivo de trazer 
à tona a história de agentes antes considerados nulos dentro da sociedade, e as instituições escolares é uma delas. 
Com essa nova perspectiva, alunos, professores, crianças, pobres, mulheres, entre outros começaram por muitos 
autores a serem considerados objetos de estudos importantes para entender o mundo em suas particularidades 
não somente a partir de uma visão egocêntrica dos grandes heróis presente na história por muito tempo. Além da 
emersão dos objetos, a ampliação da possibilidade das fontes alcançou escalas importantíssimas para a historiografia 
geral e educacional.

Em seu livro História e História Cultural Sandra Jathay Pesavento (2004, p. 04), explica que antes da 
História Cultural, para a ciência não existia nenhum tipo de perguntas a nenhuma questão, tudo já estava resolvido, 
uma negação a conhecimentos novos, a questionamentos sobre os elementos constantes no mundo.

As correntes históricas que existiam antes da História Cultural tanto no Brasil como no exterior, a principal 
delas o marxismo, que influenciado pela Escola dos Annales, tornou possível elementos antes considerados 
irrelevantes ou mesmo inquestionáveis virem a tornarem-se essenciais para o entendimento da sociedade. Ela 
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explica que, não houve uma quebra total de paradigmas ao surgir a História Cultural, o marxismo ainda estava 
presente, porém com algumas modificações. (PESAVENTO, 2004, p. 4).

Ou seja, foi ainda de dentro da vertente neomarxista inglesa e da história francesa dos Annales 
que veio o impulso de renovação, resultando na abertura desta nova corrente historiográfica a que 
chamamos de História Cultural ou mesmo de Nova História Cultural. (p. 4)

O positivismo era muito presente no marxismo bem como o materialismo histórico baseado na economia 
e na política, pois essas estruturas eram consideradas diretrizes da condução da sociedade. 

Com a vinda da chamada “Nova Escola dos Annales”, esta concepção começou a se reestruturar, levando 
além destas estruturas outros fenômenos particulares e também comuns da sociedade a instigação da pesquisa e 
análise pelos cientistas. Com essas mudanças a História passou a permear com o suporte realizando interlocuções 
entre a Sociologia, a Ciência Política e a Economia, servindo como base explicativa e teórica.

A partir da década de 1920, que historiadores franceses se propuseram a criticar e superar os limites da 
historiografia tradicional, de fundo positivista, até então predominantemente e aceita pela maioria comunidade 
historiadora e estudiosos de áreas vizinhas (sociologia, filosofia, geografia, entre outras). Esta nova proposta veio 
ampliar a noção de documento; após este momento, o acontecer histórico passava a ser interpretado a partir de 
ações dos homens, assim, nesta perspectiva incorporam-se além da documentação escrita outros de natureza 
diversa.

A partir da década de 60, os historiadores dos Annales, incluíram em sua proposta o critério de objetividade 
da construção histórica. A partir dos anos 70, a chamada de Nova História passou a interpretar os fatos históricos 
assentados nos preceitos estruturalistas vindos da filosofia, da linguagem e da etnologia que contrariavam a 
historiografia tradicional; esta forma de interpretar a história já vinha de certa forma, sendo praticada por alguns 
historiadores como Jacques Le Goff  e Pierre Nora. Estes historiadores defendia que a escrita histórica devia ser 
construída a partir de novas orientações da história. A obra norteadora e de referência da nova proposta nasceu 
como uma trilogia, sob o título, “Faire de I’histoire,”, reunindo novos “problemas”, “novas as abordagens” e os 
“novos objetos” da história. (LE GOFF, NORA 1988); (LE GOFF, NORA 1995).
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ARQUIVOS ESCOLARES: O CASO DA ESCOLA SÃO MIGUEL

A possibilidade de estudos voltados às particularidades de uma instituição escolar, o pesquisador possui 
ampla possiblidade de assuntos, discussões, perguntas a serem respondidas, entre muitos fatores que envolvem a 
pesquisa em História da Educação. 

Sem dúvida, a preservação de documentos de um determinado local e a escolha deles como fonte vai levar 
ao pesquisador um determinado caminho a seguir na configuração da história dessa instituição, assim, os arquivos 
escolares pouco explorados pelos historiadores por diversos motivos que serão explicados durante o trabalho 
deixa muitas evidencias em aberto e lacunas sem preenchimento, logo, a preservação dos documentos é de suma 
importância para uma análise mais gratificante.

Sobre a definição de fonte, Jaques Le Goff, em seu livro História e Memória, nos explica que além dos 
documentos escritos, toda a possibilidade de contar a história do homem e de sua sociedade é considerada fonte 
histórica, passiva de análise e críticas para a reconstrução de um passado e entendimento do tempo presente. A 
máxima clássica do autor diz:

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-
-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do 
historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com pa-
lavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. Com os eclipses 
da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as 
análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, 
depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os 
gostos e as maneiras de ser do homem. (Le Goff, 1924)

No sentido da importância dos arquivos escolares e da diversidade de assuntos possíveis que englobam 
a educação, Eva Cristina Leite da Silva em sua dissertação denominada: “Os papéis de porão na constituição da cultura 
escolar: Escola Normal Carlos Gomes - 1949 a 1966.”, no segundo capítulo, intitulado pela autora como: “Arquivo 
Escolar”, Silva (2004, p. 61.) explica a importância do suporte físico para a composição da história educacional, 
pois os documentos produzidos por toda a vida na sociedade são vestígios de atividades e funções que podem 
explicar a vida privada e coletiva e no caso dos arquivos escolares a trajetória institucional podendo ser também 
públicas ou privadas.

Em relação à preservação, em um artigo denominado “Currículos, práticas e cotidiano escolar: a importância 
dos arquivos escolares para a produção do conhecimento em história da educação”, produzido pelos pesquisadores 
Décio Júnior Gatti e Eurize Caldas Pessanha (2010), os autores descrevem a preocupação acerca da preservação 
da memória institucional que levou os historiadores a darem uma atenção especial às documentações produzidas 
pelas escolas, com isso o número de grupos de pesquisas no Brasil em busca da preservação dos denominados 
arquivos escolares aumentou. Os grupos de pesquisa perceberam que nas instituições escolares onde foi realizada 
a organização das fontes, os documentos eram tratados de maneira diferente, atentando para um cuidado maior 
pelos integrantes das escolas convencionais. (2010, p. 159).

Em sua maioria, a pouca exploração nos arquivos escolares por parte dos pesquisadores se dá pelas 
condições em que se encontram os documentos, em locais inapropriados. 

Sobre isso, as autoras Menezes e Silva (2005, p. 68) em um artigo publicado denominado “O arquivo 
escolar: lugar da memória, lugar da história”, explicam que toda a documentação encontrada nos arquivos ou em 
bibliotecas foi organizada diante de escolhas e isso inclui a opção de estarem ali ou não e da organização. Assim, 
as fontes não falam por si só, elas precisam ser analisadas e criticadas para que a informação seja exposta e isso só 
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acontece através das perguntas direcionadas a elas. Sempre lembrando que os documentos tidos como fontes são 
inesgotáveis.

Os historiadores da educação se deparam muitas vezes com dificuldades em analisar e organizar 
a documentação porque em grande parte essa documentação esta deteriorada, pois se encontram em lugares 
insalubres, debaixo de escadas, em salas com infiltração, sem ventilação, em caixas inadequadas, entre outras 
situações, pois, são considerados pela sociedade em geral como documentos sem utilidade, em muitos casos são 
descartados sem saber a sua real importância para a reconstrução de fatos ligados a vida escolar. (MENEZES e 
SILVA, 2005).

As fontes relacionadas à educação envolvem em sua maioria ligações com estratégias de ensino e os meios 
que partem dos indivíduos que compõem as instituições, ou seja, alunos, professores que compõem o dia a dia 
escolar. (MENEZES e SILVA, 2005). 

Além dos locais insalubres, os pesquisadores encontram uma desorganização total, tendo que na maioria das 
vezes além da higienização necessária, pois os documentos estão cheios de poeiras, comido por traças, molhados, 
e bem deteriorados, organizarem de maneira com que o recorte temporal possa ser traçado para o início da análise 
documental. 

Adentrar os locais de pesquisa também não é tão fácil na maioria dos casos. Fernanda Ros Ortiz em sua 
tese de dissertação intitulada: “A Escola Normal de moças das elites: um estudo das práticas escolares, culturais e 
sociais do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (1946 – 1961)”, conclui seus resultados como parcialmente atingidos 
por não ter total acesso aos documentos arquivados pela escola, mesmo elogiando a recepção da administração da 
escola a análise dela foi limitada aos documentos fornecidos pela instituição.

No Colégio Franciscano São Miguel, a recepção foi muito positiva, pois todos os documentos que 
se referiam à escola, sua fundação, foram fornecidos. A irmã Zita, hoje responsável pela instituição atuando 
como diretora contou um pouco do que sabia sobre a escola ajudando na composição dos dados contidos na 
documentação. 

Os documentos estavam arquivados na biblioteca da escola juntamente com os demais livros, dentro de 
uma caixa, muito bem guardada. Era perceptível a preocupação da direção da escola com a preservação daqueles 
documentos. Foram encontrados Ata de abertura da fundação do colégio São Miguel, ano 1940; Diário escrito em 
alemão, anos 1940 a 1946; Diário escrito em alemão, anos 1946 a 1976; Diário escrito em alemão e português, anos 
1976 a 1998; Documentação complementar de atos ocorridos na escola, como construções, anos 1940 a 1977; 
Acervo iconográfico, anos 1940 a 1976; planta baixa da construção e planejamento do ambiente escolar, Oitiva da 
irmã Zita, responsável pela direção da escola neste ano de 2017 e poema dedicado à irmã Régula Huber, do autor 
João Lisboa de Macedo, arquivo da escola São Miguel. Abaixo algumas das fontes arroladas acima. 
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Foto 1: Fila.

Fonte: Acervo documental do Colégio São Miguel, na cidade de Ladário. (Foto não estava datada).

Foto 2: Saída dos alunos da igreja, após a realização da catequese, 1955.

Fonte: Foto retirada do acervo pertencente à escola São Miguel.
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Foto 3: Ata de abertura.

Fonte: Arquivo colégio São Miguel. Ata de fundação da escola.

Foto 4: Melhores notas no ano de 1965.

Fonte: Arquivo pessoal do jornalista, pesquisador e ex-aluno do colégio São Miguel Nelson Urt, do ano de 1965. Alunos do Colégio 
São Miguel de diferentes turmas, reunidos pela direção com as melhores notas no ano de 1965.
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Foto 5: Alunos do ano de 1940-1941.

Fonte: Arquivo colégio São Miguel. Grupo de alunos em 1940-1941.

Foto 6: Meninas de mãos dadas.

Fonte: Fonte: Foto retirada do acervo pertencente à escola São Miguel. Foto sem datação.
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BREVE ANÁLISE E POSSIBILIDADES DE ESTUDOS DIANTE DAS FONTES

A importância da preservação de documentos relativos às instituições escolares emerge na medida em que, 
ao observarmos cada imagem trazida neste artigo, possibilitando um entendimento e compreensão do cotidiano 
destas freiras ao ministrarem aulas para meninas e meninos de uma cidade fronteiriça em desenvolvimento 
educacional e estrutural.

Na imagem número 1, apesar de não conter data, podemos observar as irmãs enfileirando os alunos, que 
estão vestidos em um uniforme semelhante à de marinheiro. Através desta imagem podemos analisar o processo 
civilizador (formação de fila), o papel influenciador da Marinha na cidade, entre outros elementos importantíssimos 
para o entendimento cultural, educacional e sócia estabelecido na escola que são indícios possíveis de estudos 
aprofundados.

Na imagem 2, saída dos alunos da igreja, após a realização da catequese, 1955, a grande preocupação e 
papel da Igreja na formação das crianças ladarenses. Meninos e meninas em formação para a vocação religiosa e 
ou do lar, é uma das possibilidades de análise desta foto.

Na imagem 3, a ata de abertura que faz emergir a história da instituição entendendo os tramites e reajustes 
necessários para a consolidação da escola.

Na foto número 4, a percepção da importância da preservação da memória por um aluno que estudo 
na escola no ano de 1965. Na foto, de acordo com relatos de Nelson Urt os melhores alunos do referido ano. 
Esta imagem nos mostra que, era importante para as freiras exaltarem os alunos que obtiveram as melhores 
notas anuais. Mais uma prática possível de ser analisada e que mostra a importância do documento para análise 
historiográfica escolar.

Nas imagens 05 e 06, podemos analisar além dos uniformes, tanto das meninas quanto das freiras, o espaço 
escolar, condições societárias, vegetação entre outros pontos exploratórios.

 Mas, mesmo que exista inúmeras possibilidades de fontes, as dificuldades também estão presentes, não 
somente nas fotos sem datas, mas sim nos diários escritos em alemão. 

As dificuldades encontradas diante das fontes deste colégio são descritas até mesmo pelos responsáveis 
administrativos da escola, a irmã Zita diz que muitos pesquisadores vieram até a escola para iniciar estudos da 
instituição, porém, ao perceberem que a maioria da documentação está escrita em Alemão desistem. A demonstração 
da curiosidade por parte da equipe que trabalha na escola São Miguel também é nítida, pois os documentos 
só foram fornecidos com a condição de mandar as traduções dos escritos em alemão para a escola depois de 
traduzidas. Abaixo uma das páginas escrita em alemão encontrada na escola.
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Foto 7: Folhas dos diários escritos em alemão, 1940 e 1965.

Fonte: Arquivo Colégio São Miguel. Diário escolar escrito em alemão dos anos de 1940.

Fonte: Arquivo Colégio São Miguel. Diário escolar escrito em alemão dos anos de 1946.

Esta dificuldade é sofrida por diversos pesquisadores e está interligado com a fluência em outros idiomas 
além do português é a troca de informações e publicações em outros países. A respeito disso a autora Maria Helena 
Camara Bastos em um artigo publicado no ano de 2016 chamado: “O que é a História da Educação no Brasil hoje? 
Tempos de reflexão”, diz que as discussões relacionadas à educação entre historiadores brasileiros e estrangeiros 
são muito significativas e constantes, tendo em vista a importância da troca de participações em eventos nacionais 
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e internacionais entre os países. Porém, ainda existe a necessidade da presença de artigos brasileiros nos periódicos 
internacionais, sendo exigido pela ANPED e CAPES pelo menos 10% das publicações pertencerem a revistas de 
outros países.

A autora explica que essa dificuldade de publicações principalmente em países como Alemanha, e países 
ingleses no geral se compreende pela falta de domínio do idioma, pois em países da América Latina as produções 
são maiores. (BASTOS, 2016).

Além do idioma, as maiorias das fontes iconográficas encontradas não estão datadas e nem nomeadas. 
Dificuldade esta que tentará ser suprida através da oitiva de ex-alunos, ex-professores e análise de outras fontes 
além das fotos.

Mesmo com algumas dificuldades, e além das fontes encontrada no arquivo escolar, muitos outros dados 
deverão ser coletados, pois uma instituição escolar não se faz apenas em seu contexto interno, características da 
cidade de Ladário também precisaram ser esclarecidas diante da importância que ela teve e tem para a sociedade 
ladarense perceptível nas análises preliminares dos documentos já coletados.

RESULTADOS PRELIMINARES

A partir da documentação primária inédita encontrada no acervo da escola São Miguel, no município de 
Ladário foi possível realizar as primeiras análises específicas sobre o tema e dar sequência às pesquisas sobre a 
história de instituições escolares franciscanas, sobre a participação de religiosas no processo educativo, voltado 
para cuidados do lar e vocação religiosa, cultura escolar e práticas educativas.

Em virtude da importância que esta Congregação exerceu no âmbito escolar e no desenvolvimento da 
cidade de Ladário, o tema proposto tem como envolve inicial a análise da documentação para responder um 
conjunto de questões que explicam a influência exerceu o Colégio Franciscano São Miguel na vida social da cidade 
de Ladário (sul do antigo Mato Grosso). A priori no período em que a escola foi fundada a cidade de Ladário não 
possuía nenhuma instituição de ensino estruturada, com a vinda das irmãs, a população ladarense contou com uma 
melhor alfabetização e recursos antes inexistentes. 

Quem ministrava as aulas eram as irmãs franciscanas, elas possuíam cursos primários e durante todo o 
tempo procuravam se aperfeiçoar, viajando para a cidade de Campo Grande para participarem de cursos. Os 
ensinamentos do colégio São Miguel eram voltados principalmente para a vocação religiosa, tanto que, a formação 
da catequese e primeira comunhão eram sempre motivos de festas, celebrações estas que envolviam toda a 
comunidade.

No que ao desenvolvimento da escola, as freiras durante todo o período de 1940-1970 tiveram grande 
papel na construção do prédio onde hoje funciona o Colégio São Miguel. Elas tinham uma participação ativa 
com as famílias locais, conseguiam ajuda de pequenos proprietários de comércios, bem como dos militares do 
6.º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Estes agentes sociais tiveram grande participação nas reformas da escola 
e nos eventos promovidos para angariar fundos em favor de melhorias estruturais, bem como de aquisição de 
materiais escolares usados durante as aulas.

De início, a escola era frequentada tanto por alunos pobres meninos e meninas que moravam a beira do 
rio Paraguai e que trabalhavam nas lavouras agrícolas, quanto das classes mais abastadas, filhos de marinheiros e 
de fazendeiros locais.  Hoje, a escola permanece como referencial no município, gerações e gerações de famílias 
passaram pela instituição e continuam levando seus filhos para estudarem lá. 
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A instituição escolar franciscana São Miguel, ainda hoje é direcionada pelos ensinamentos das Irmãs 
Franciscanas da Imaculada Conceição de Maria, de Bonlanden. De acordo com entrevista concedida à imprensa 
da Prefeitura de Ladário (2017), pelas irmãs (Bonlanden, lugar de origem da Congregação, região dos Alpes, sul da 
Alemanha. Diocese de Rottenburg Stuttgart). Antonia Dillman e Angelika Maiss, vindas da Alemanha para visitar 
a instituição de ensino no dia quatro de agosto deste ano (2017), a formação da Congregação de Bonlanden foi 
idealizada por Faustino Maurício Mennel, religioso diocesano que se “dedicou de corpo, coração e mente inquietos 
pelo Reino de Deus”.

As irmãs Antonia Dillman e Angelika Maiss explicam que a Congregação foi criada em 8 de dezembro de 
1854, foi se expandindo e, em 1928, as primeiras irmãs chegaram ao Brasil. Segundo as referidas freiras, a missão 
e a força criadora de Padre Mennel ultrapassaram os limites das colinas holandeses. Nesse sentido, o projeto 
educativo das Irmãs de Bonlanden se define pela identidade franciscana e pela maneira própria de educar, ensinar 
e formar. Nas palavras freiras mencionadas, essa forma de educar se inspira no Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no carisma franciscano, na pedagogia de Mennel e nas diretrizes da pastoral. 

Percebemos a importância do surgimento da História Cultural. Foi través dela que além da política e 
da economia aspectos sociais, mulheres, crianças, loucos e tantos outros agentes e questões começaram a ser 
pautadas e discutidas. Juntamente com a amplitude de assuntos, o uso dos documentos também mudou, pois, 
além dos considerados oficiais (geralmente o texto escrito) outros como fotos, estátuas, material escolar, memórias 
individuais e coletivas, entre outros começaram a ser importantes para composição da história da sociedade fazendo 
emergir as micros-histórias, possibilitando estudos sobre instituições escolares ampliando os conhecimentos da 
historiografia educacional.

Diante das dificuldades, os pesquisadores na área educacional muitas vezes são impossibilitados de 
realizar suas pesquisas. A desorganização, a falta de recursos, as más condições higiênicas dos arquivos escolares, 
a dificuldades de adentrar aos arquivos, entre outras dificuldades.

Porém, é verídica a percepção e a importância dos pesquisadores e historiadores usar de suas ferramentas 
e experiências para que juntamente com a gama de documentos encontradas nestes arquivos possam compor o 
quadro histórico da educação, pois a importância dos arquivos escolares está na possibilidade em conter fontes que 
outros locais talvez não obtivessem.

No caso do Colégio São Miguel, somente através das análises preliminares realizadas nos documentos 
encontrados no arquivo da própria escola, pode fazer emergir elementos centrais para entendermos a composição 
escolar nos dias de hoje. Descobrimos que sua fundação foi no ano de 1940, que foi realizada pela congregação 
franciscana de Bonlanden, inicialmente com 140 alunos, que tiveram o apoio fundamental de integrantes da 
Marinha do Brasil, que pobres e crianças das camadas mais pobres e mais ricas compartilhavam o mesmo ambiente 
escolar, entre outras particularidades já citadas anteriormente durante o artigo.  

A valorização das fontes, sua preservação, a iniciativa de mais e mais pesquisadores adentrarem nestes 
arquivos para resgate da documentação para melhor compreender aspectos relacionados á educação e a sociedade 
em sua particularidade e coletividade, agrega em muito os estudos educacionais e mais do que isso abrange História 
da Educação, Memória e Sociedade.

FONTES DOCUMENTAIS

Ata de abertura da fundação do colégio São Miguel.
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Diário escrito em alemão, ano 1940 a 1946. Páginas 01 a 40/acervo escola São Miguel.

Diário escrito em alemão, ano 1946 a 1976. Páginas 01 a 140/acervo escola São Miguel.

Diário escrito em alemão e português, ano 1976 a 1998. Sem número de páginas/acervo escola São Miguel.

Documentação complementar de atos ocorridos na escola, como construções, ano 1940 a 1977/acervo escola São 
Miguel.

Foto 01. Localizada no acervo da escola São Miguel, sem data.

Foto 02. Localizada no acervo da escola São Miguel, ano 1955.

Foto 03. Localizada no acervo da escola São Miguel, (ata de abertura)

Foto 04. Arquivo pessoal do jornalista, pesquisador e ex-aluno do colégio São Miguel Nelson Urt, do ano de 1965. 
Alunos do Colégio São Miguel de diferentes turmas, reunidos pela direção com as melhores notas no ano de 1965.

Foto 05. Localizada no acervo da escola São Miguel, ano 1940-1941.

Foto 06. Localizada no acervo da escola São Miguel, sem data.

Foto 07. Páginas do diário escrito em Alemão.

Poema dedicado à irmã Régula Huber, do autor João Lisboa de Macedo acervo escola São Miguel/sem data. 

Oitiva da irmã Zita, responsável pela direção da escola neste ano de 2017/ Coletado no dia 25.09.2017.
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RESUMO
As medidas neoliberais acabaram impondo – algumas mais agressivas e outras menos – refor-
mas estruturais no Brasil a partir do fim da década de 80.  Dentre estas reformas, destaca-se 
a abertura comercial que, no seio de elevadas taxas de inflação e uma indústria nacional in-
cipiente, seguiu com o objetivo de excitar a concorrência no mercado interno e consequente-
mente engajar o país no padrão de produção internacional. O presente trabalho busca pontu-
ar algumas consequências no comércio internacional das reformas de cunho liberais adotadas 
no Brasil pós 1990. Houve um processo de liberalização financeira e abertura comercial 
abrupta e agressiva que, de alguma forma deixaram impactos na economia brasileira. O ob-
jetivo deste trabalho segue no sentido de pontuar o desempenho das pautas de importações 
e exportações brasileiras, com foco no setor de bens de capital pós 1990 tendo como pano 
de fundo as medidas de políticas adotadas. No anseio de cumprir tal objetivo, este trabalho 
encontra-se dividido em quatro seções, além da introdução e considerações finais.

Palavras-Chave: Bens de capital. Brasil. Abertura comercial.

ABSTRACT
The neoliberal measures eventually imposed - some more aggressive and some less - struc-
tural reforms in Brazil from the end of  the 80s. Among these reforms, the commercial open-
ness that, in the midst of  high inflation rates and an incipient domestic industry, stands out, 
Followed with the aim of  exciting competition in the domestic market and consequently 
engaging the country in the international production standard. The present paper seeks to 
point out some consequences in the international trade of  liberal reforms adopted in post-
1990 Brazil. There was a process of  financial liberalization and abrupt and aggressive trade 
liberalization that, in a way, left impacts on the Brazilian economy. The objective of  this work 
is to punctuate the performance of  Brazilian imports and exports, with a focus on the capital 
goods sector post 1990, taking into account the policy measures adopted. In the desire to 
fulfill this objective, this work is divided in four sections, besides the introduction and final 
considerations.

Keywords: capital goods. Brazil. Trade liberalization.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

 MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO

HISTÓRICO REGIONAL
NDIHR



82

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO 

As medidas neoliberais acabaram impondo – algumas mais agressivas e outras menos – reformas 
estruturais no Brasil a partir do fim da década de 80.  Dentre estas reformas, destaca-se a 

abertura comercial que, no seio de elevadas taxas de inflação e uma indústria nacional incipiente, 
seguiu com o objetivo de excitar a concorrência no mercado interno e consequentemente engajar 
o país no padrão de produção internacional.

É inegável o êxito da liberalização comercial brasileira no que se refere aos objetivos a 
que ela servia. A partir de instrumentos políticos e econômicos como a queda severa das tarifas 
nominais de importações, o mercado nacional foi minado pelos produtos estrangeiros, fato que, 
sob os preceitos neoliberais que norteavam a política econômica naquele momento, impactaria na 
estrutura produtiva brasileira induzindo a indústria à inovação. Isto colocaria a concorrência como 
o motor do desenvolvimento, superando o modelo baseado na substituição das importações que 
se encontrava esgotado.

Como Markwald (2001) afirma, a queda das barreiras tarifárias representou mais que um 
instrumento de liberalização comercial, significou a “ruptura entre o regime fechado e protecionista 
herdado do modelo de industrialização baseado na substituição de importações e o regime de 
economia aberta”.

Carneiro (2002) compreende que a liberalização comercial da forma como foi conduzida, 
desarticulou a relação da indústria com o Estado, principalmente nos setores estratégicos, fato 
que trouxe um ônus grande à indústria, principalmente ao setor de bens de capital. E a abertura 
comercial que, deveria ser um processo de “mão dupla” em que as importações se elevariam e 
as exportações responderiam no mesmo sentido, não foi nada mais que o desencadeamento da 
especialização regressiva.

Esta discussão em torno da especialização regressiva brasileira está estreitamente ligada 
ao desempenho comercial que os setores de maior conteúdo tecnológico apresentaram após a 
abertura comercial e também ao papel que os setores de bens básicos – commodities principalmente 
– assumiram após este período.

A questão a ser abordada neste trabalho é o impacto desta reforma estrutural, baseada 
numa liberalização comercial abrupta e sem precedentes, nas pautas de exportações e importações 
brasileira. Portanto, com o fim de aprofundar esta discussão, este trabalho segue com a análise 
do desempenho das pautas de importações e exportações brasileiras pós década de 90, em que a 
liberalização comercial ganha espaço e se concretiza no cenário econômico.

1 – O cenário do Brasil pós década de 90

O neoliberalismo pode ser compreendido como uma reação à intervenção do Estado, uma 
tentativa de rompimento aos mecanismos que travavam ou limitavam as ações e forças do mercado. 
Este novo modelo tem como objetivo principal a busca pela liberdade plena de mercado com base 
na vitalidade da concorrência.

As agendas neoliberais apresentadas neste trabalho devem ser compreendidas à luz 
da corrente liberal, a qual tem como um de seus principais precursores Hayek que, a partir dos 
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desdobramentos da crise do petróleo em 1973, apontava a excessiva intervenção do Estado como a 
principal causa das consequências da crise. Trata-se de um momento em que o Estado de bem-estar 
social baseado nas ações estatais encontrava seus limites, e as medidas econômicas keynesianas 
deixaram de ser aplicadas na Europa, fatos que deram espaço e força às medidas neoliberais.

De maneira geral, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Chile e EUA foram os pioneiros 
na adoção da agenda neoliberal que ganhava espaço em meio ao cenário de Guerra Fria, a qual 
tinha como principal inimigo do ocidente o comunismo. Por isso, para muitos autores, além de 
representar um novo modelo baseado em um conjunto de medidas austeras, o neoliberalismo 
apresentava uma face política, “a onda de direitização desses anos tinha um fundo político para além da crise 
econômica do período” (ANDERSON, 1995, P.3).

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar o modelo neoliberal, como 
mostra Filgueiras (2006), e isso se deve à alguns elementos socioeconômicos peculiares do país, 
como os diferentes interesses de uma classe capitalista desconexa com o resto do mundo e o 
progresso das organizações trabalhistas. Mas, após o Plano Brasil Novo (Plano Collor) em 1989, 
temendo os avanços destes grupos sociais, a burguesia nacional marcha em apoio ao projeto 
neoliberal e engaja o país no movimento que, naquele momento, já tinha dimensão internacional.

A subordinação do Brasil ao modelo neoliberal deve ser analisada tendo como base os 
aspectos positivos e negativos da inserção brasileira no projeto. O neoliberalismo trouxe ao país 
uma certa estabilidade macroeconômica, e isto se deve à integração financeira do Brasil com o 
mundo, o fluxo de capitais se expandiram e se iniciou uma fase de supremacia dos interesses do 
capital externo (BOITO, 2003; FILGUEIRAS, 2006). 

Por outro lado, as organizações trabalhistas perderam força e espaço nas negociações com 
os empregadores – um dos pilares do neoliberalismo – e a distribuição de renda piorou após a 
implementação do novo projeto de desenvolvimento. As privatizações reforçaram a nova posição 
do Estado e fez com que este perdesse espaço de atuação em setores estratégicos para a economia.

Estas privatizações imprimiram ao país uma desarticulação entre Estado e indústria. Os 
efeitos das políticas industriais foram reduzidos e vários setores produtivos foram afetados, com 
destaque para os de maior conteúdo tecnológico que necessitam de investimentos vultuosos em 
pesquisa e que exigem longo prazo de maturação.

Para muitos autores, o projeto neoliberal no Brasil teve como uma de suas consequências o 
processo de desindustrialização1, ou uma especialização regressiva da estrutura produtiva nacional 
desencadeada em grande medida pela abertura comercial (CARNEIRO, 2002; FILGUEIRAS, 
2006; CANO, 2012).

Dados os preceitos neoliberais, a abertura comercial seria uma solução à indústria nacional 
incipiente e pouco competitiva, pois a entrada de produtos estrangeiros de qualidade superior 
iria impor novo ritmo à indústria nacional, que deveria ser reestrutura para concorrer com estes 
produtos importados, como bem coloca Miranda (2001).

De fato, houve uma abertura comercial sem precedentes e abrupta no Brasil, e deve-se 
ressaltar que com isso muitas empresas nacionais foram sentenciadas à falência. Estas empresas 
não eram competitivas a ponto de se manter no mercado e concorrer com os produtos importados 
de menor custo de produção e, em alguns, casos com qualidade superior. 
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A abertura comercial foi um processo de “mão dupla”, como chamou Carneiro (2002), 
pois além de promover alterações na estrutura produtiva interna que buscava se inserir no modo 
de produção internacional, minou o mercado interno com os produtos importados e deixou o 
mercado externo mais acessível. A Tabela 1 mostra o coeficiente de penetração das importações 
no setor da indústria nacional.

Tabela 1 - Coeficiente de Penetração das Importações Brasileiras de 1996 à 2014(%)

Ano/
Setor Indústria Geral Indústria 

Extrativa

Indústria 
de Trans-
formação

1996 15,10 45,50 14,10
1997 16,50 45,40 15,60
1998 16,90 38,00 16,30
1999 19,20 38,40 18,50
2000 17,90 39,60 17,00
2001 19,70 44,60 18,80
2002 18,90 52,70 17,60
2003 16,60 47,50 15,20
2004 17,40 54,90 15,50
2005 16,30 49,90 14,50
2006 16,70 54,90 14,90
2007 17,00 55,90 15,30
2008 19,00 61,00 17,00
2009 16,60 47,70 15,30
2010 17,50 49,60 16,30
2011 18,70 52,20 17,40
2012 20,00 47,80 18,70
2013 20,90 46,40 19,50
2014 21,50 46,00 20,00

Fonte: CNI/FUNCEX2

O CI - coeficiente de importações – revela a participação de insumos importados no consumo 
do setor, ou seja, mostra qual a participação dos insumos importados no processo produtivo. Como 
mostram os dados, o CI sofreu alterações após os anos 90 com a abertura comercial, a indústria 
de transformação teve uma alteração de quase 50% entre 1996 e 2014 enquanto que a extrativa 
sofreu alterações significativas até o ano de 2006, mas posteriormente apresentou queda e retornou 
ao nível inicial de 1996.3 Isso aponta que a alteração no coeficiente de importações na indústria 
de 15,10 em 1996 para 21,50 em 2014 foi quase que de inteira responsabilidade da indústria de 
transformação.

Os dados na Tabela 1 mostram que a indústria nacional sofreu alterações com as medidas 
neoliberais, principalmente com a abertura comercial. 

O modelo desenvolvimentista – baseado no processo de substituição de importações – estava 
esgotado e neste sentido a abertura comercial seria uma alternativa de superar esse esgotamento e 
dar fôlego a um novo ciclo de avanço na indústria nacional. O modelo neoliberal, no que se refere 
à indústria nacional, foi concebido como uma alternativa de crescimento radical ao Brasil, pois 
define a concorrência como motor propulsor do processo de desenvolvimento (BAUMAN, 2009; 
CARNEIRO, 2002; FILGUEIRAS, 2006).
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Para seguir com a abertura comercial, alguns instrumentos econômicos foram utilizados. 
Houve uma significativa redução das tarifas para importações, como podemos observar com o 
Gráfico 1.

Gráfico 1 – Tarifa nominal das importações entre 1990 e 2014 (%)

Fonte: SECEX/MDIC

Elaboração dos autores

A intenção com a redução das tarifas de importações era a de tornar os bens importados 
mais acessíveis ao mercado interno e, além disso, que com a concorrência destes produtos a 
indústria nacional se modernizasse e promovesse inovações. A partir destes fatos, esta indústria se 
tornaria mais competitiva e responderia positivamente com elevação nas exportações que também 
tiveram suas tarifas reduzidas.

Porém estas medidas não tiveram a repercussão esperada. Muitos empresários não 
conseguiram se tornar competitivos e nem mesmo enfrentar a disputa pelo mercado interno com 
os produtos estrangeiros e foram levados à falência. Além disso, o câmbio valorizado em quase 
toda a década de 90 inibiu em grande medidas as exportações.

Com base nisso, um dos desfechos da abertura comercial foi a perda de dinamismo 
industrial. Com o objetivo de verificar esta questão, o Gráfico 2 mostra a relação PIB indústria/
PIB total. Os dados apontam que o setor perdeu participação no produto até meados na década 
de 90.  Em 1988 a indústria tinha participação de 46,7% no PIB e, em 1996, esse valor caiu para 
25,9%, representando uma queda superior à 20 pontos percentuais. Esta queda de participação 
é um elemento que contribui para a análise da perda de dinamismo da indústria apontada por 
Carneiro (2002) e Bauman (2009).

A perda de participação da indústria no PIB foi elevada e célere. Em apenas 8 anos verifica-
se uma queda de quase 50% e, após este marco, o indicador segue estável ao longo do período de 
1997 à 2013, oscilando entre 25% e 30%. Como se pode observar, a indústria, até o ano de 2013, 
não conseguiu recuperar os níveis de participação do período inicial – fim da década de 80.,
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3 Ver Levy e Serra (2002) para detalhes de definição e mensuração do coeficiente de penetração das importações.  
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Gráfico 2 – Participação da indústria no PIB (%)

Fonte: IBGE/SCN ref.2000

Elaboração dos autores

A partir deste cenário de elevação no coeficiente de importações, queda das taxas nominais 
de importações e também da participação da indústria no PIB, os quais reafirmam a condição débil 
da indústria nacional diante da abertura comercial pós década de 90, iremos prosseguir com este 
trabalho buscando pontuar as alterações nas pautas de exportações e importações brasileiras no 
período analisado. Os dados apresentados a seguir foram extraídos na base da OCDE4 e classificados 
conforme Lall (2000), que agrupou os dados em cinco setores: primários, manufaturas baseadas em 
recursos naturais, baixa, média e alta intensidade tecnológica.5

Esta classificação foi realizada com base na intensidade tecnológica dos bens. Portanto, 
a utilização da mesma possibilitará, além da análise das pautas de importações e exportações 
brasileira, investigar a conjectura da especialização regressiva, que segundo Carneiro (2002) foi um 
epílogo da abertura comercial.

1.2 – Análise das pautas de exportações e importações brasileira pós 1990

Seguiremos pontuando as alterações na pauta de exportações brasileira pós abertura 
comercial, com objetivo de observar as mudanças que as medidas neoliberais imprimiram à 
indústria nacional.  O Gráfico 3 mostra como foi o desempenho comercial dos diferentes setores da 
economia entre 1990 e 2014. É possível notar que, após o ano de 1994, os valores das exportações 
ampliam as diferenças intersetoriais. Ao longo dos anos analisados, os setores de alta e baixa 
tecnologia apontam um crescimento muito inferior se comparados aos setores de bens primários 
(PP) e recursos naturais (RB).6
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Gráfico 3 – Exportações brasileiras entre 1990 e 2014 (U$)

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Esse hiato entre os valores das exportações dos setores de primários, média tecnologia e 
recursos naturais – denominados neste trabalho de setores líderes – em relação aos demais setores 
se amplia após 2003. No ano de 2007, estes setores líderes mais que quadruplicaram seus respectivos 
valores das exportações em relação à 1990, como a trajetória do Gráfico 3 assinala.

Essa trajetória de expansão dos valores das exportações dos setores líderes na pauta de 
exportações é brevemente interrompido com a crise de 2008, mas após 2009 retomam o curso de 
crescimento. Porém, deve-se observar que após este momento de crise, na retomada da trajetória 
de crescimento, o setor de média tecnologia não consegue acompanhar os demais setores líderes, 
como anteriormente, e isso faz com que, a partir de 2009, os setores líderes da pauta de exportações 
brasileiras seja apenas os setores de bens primários e de recursos naturais. Fato este que corrobora a 
conclusão de Carneiro (2002) de que o desfecho da abertura comercial, no que se refere à indústria, 
seja a especialização regressiva da pauta de exportações. Mas ainda caminharemos analisando os 
dados em busca de mais elementos para esta conclusão precipitada.

O que é possível apontar a partir dos dados nos quais o setor de média tecnologia fazia 
parte do grupo dos setores líderes até o ano de 2006 é a incapacidade deste setor em acompanhar 
a alavancada que os setores de bens primários e recursos naturais apresentaram pós crise de 2008. 
E, com isso, este movimento revela um agravamento da composição da pauta de exportações no 
sentido da especialização produtiva em torno dos setores básicos – de baixíssimo ou nenhum 
conteúdo tecnológico.

O Gráfico 4 mostra a taxa de variação entre os valores das exportações do setor de média 
tecnologia em relação ao setor de bens primários. Após o ano de 2007 essa variação aponta um 
caminho de crescimento, e os valores das exportações intersetoriais se “descolam”. No ano de 2014 
o setor de primários obteve um saldo de exportações quase 100% superior ao do setor de média 
tecnologia.
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4  Disponível em: http://comtrade.un.org/database 
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6     Classificação dos setores presentes no Anexo I 
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Gráfico 4 – Exportações dos setores de primários e de média tecnologia (U$) e variação dos valores 

entre os setores(%) 

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Esta incapacidade do setor de média tecnologia em acompanhar o crescimento das 
exportações dos setores de recursos naturais e produtos primários está relacionado, principalmente, 
a dois elementos: primeiro ao boom nos preços internacionais das commodities primárias e, segundo, 
à baixa diversificação da pauta de exportações de média tecnologia.

No que se refere à baixa diversificação do setor, nota-se que somando a participação setorial 
de 97 dos 58 itens que compõem o setor de média tecnologia, temos cerca de 60% do total da pauta, 
como mostra a Tabela 2. Esta situação evidencia a questão da baixa diversificação e do peso que 
alguns segmentos apresentam. A indústria automobilista é responsável por mais de 40% da pauta 
de exportações do setor de média tecnologia.

Tabela 2 – Participação dos 9 itens de maior representação na pauta de exportações de média tecnologia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

62,89 64,14 62,13 63,61 64,25 63,03 65,60 61,00

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Além da incapacidade em elevar os valores das exportações do setor de média tecnologia, 
os dados revelam um setor dependente de um segmento industrial, o automobilístico. 

Gráfico 4 – Exportações dos setores de primários e de média tecnologia (U$) e variação dos 

valores entre os setores(%) 

 

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) 
Elaboração dos autores 

Esta incapacidade do setor de média tecnologia em acompanhar o crescimento das 

exportações dos setores de recursos naturais e produtos primários está relacionado, principalmente, 

a dois elementos: primeiro ao boom nos preços internacionais das commodities primárias e, 

segundo, à baixa diversificação da pauta de exportações de média tecnologia. 

No que se refere à baixa diversificação do setor, nota-se que somando a participação setorial 

de 97 dos 58 itens que compõem o setor de média tecnologia, temos cerca de 60% do total da pauta, 

como mostra a Tabela 2. Esta situação evidencia a questão da baixa diversificação e do peso que 

alguns segmentos apresentam. A indústria automobilista é responsável por mais de 40% da pauta de 

exportações do setor de média tecnologia. 

 

 

 

                                                           
7  Estes itens são 781: Automóveis de passageiros – excluindo-se os autocarros; 784: Peças e acessórios para veículos; 

512: alcoóis, fenóis e seus derivados; 583:polimerização e copolimerização de produtos;671:  esponja de ferro, ferro 
spiegel, etc, e ferro-ligas; 672: lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço; 713: Motores de combustão 
interna de pistão e suas partes; 723: Engenharia civil, planta dos empreiteiros, equipamentos e peças. 
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Em relação ao boom dos preços das commodities no mercado internacional, os dados 
do Gráfico 5 mostram que a trajetória de crescimento dos valores das exportações dos setores 
de primários e recursos naturais seguiram o curso dos preços internacionais. Sendo assim, esse 
descolamento do setor de média tecnologia com o de primários e recursos naturais se deve às 
oscilações positivas nos preços internacionais das commodities.

O índice de preços das commodities em geral é resultado de uma média dos índices de preços 
de todas as demais, como oleaginosas, grãos, frutas e etc. E como o Gráfico 5 aponta, o curso 
do índice de preços das commodities ditou a trajetória dos valores das exportações dos setores de 
primários e recursos naturais. 

Este fato indica que o Brasil não necessariamente elevou suas exportações – quantitativamente 
– o que houve foi uma elevação nos preços internacionais das commodities que impactaram numa 
elevação significativa dos valores das pautas de exportações dos setores de primários e recursos 
naturais que são compostas expressivamente por commodities.

O índice de preços, representado no Gráfico 5 pela linha vermelha, apontou ao longo da 
década de 90 comportamento estável, passou por uma sequência de quedas nos anos de 96, 97 e 
98, mas apresentou recuperação após o ano de 1999. Após 2002 o índice de preços exibe trajetória 
de ascensão interrompida apenas em 2008 com a crise internacional.  Neste intervalo de 6 anos de 
alta nos preços das commodities, os valores das exportações de primários e de recursos naturais mais 
que triplicaram, e a participação destes dois setores no total da pauta de exportações brasileiras se 
elevaram significativamente, saindo de 54% em 2002 e chegando a 66% em 2008.

Gráfico 5 – Exportações setoriais e índice de preços das commodities (U$)

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) – IPEA índice de preços das commodities (jan.2002 = 100)

Elaboração dos autores

Esta análise permite investigar não apenas a hipótese de uma especialização regressiva da 
indústria nacional, mas também refletir sobre o papel que os setores de primários e recursos naturais 
assumiram pós década de 90. Estes setores são líderes nas exportações e geradores majoritários das 
divisas originadas no comércio internacional.

Os dados na Tabela 3 mostram que, ao contrário do observado com o setor de média 
intensidade tecnológica, a participação dos setores de primários e recursos naturais nas exportações 
se elevou ao longo do período analisado, devido à alta dos preços das commodities apresentada 
anteriormente. No sub-período entre 1990 e 1994, os dois setores em conjunto representavam em 
média 51,74% da pauta de exportações brasileira, e esse valor subiu para 69,53% entre 2013 e 2014, 
aumento de quase 20 pontos percentuais.

 
Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) – IPEA índice de preços das commodities (jan.2002 = 100) 
Elaboração dos autores 
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média 51,74% da pauta de exportações brasileira, e esse valor subiu para 69,53% entre 2013 e 2014, 

aumento de quase 20 pontos percentuais. 

Se não tratamos de uma especialização regressiva, uma conclusão a partir dos dados 

apresentados já se pode apontar: a abertura comercial e a inserção da economia brasileira no 

comércio internacional, sob os preceitos das políticas neoliberais, ampliaram a dependência 

econômica em relação aos setores básicos. 

Tabela 3 – Participação média da taxa de participação dos setores de primários e recursos 
naturais nas exportações para os sub-períodos 
1990-94 1995-97 1998- 00 2001-03 2004-06 2007-09 2010-12 2013-14 

51,74 54,32 51,38 54,08 54,34 61,30 69,84 69,53 
Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) 
Elaboração dos autores 
 

Com o objetivo de ampliar a análise sobre esta dependência brasileira em relação ao setor de 

bens básicos, o Gráfico 6 apresenta a evolução das exportações com base numa classificação em 

apenas três grandes setores: básicos, manufaturados e semimanufaturados. E os resultados apontam 

no mesmo sentido que os observados para a classificação segundo conteúdo tecnológico. 

Gráfico 6 – Exportações setoriais brasileiras entre 1989 e 2014 (U$) 
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Se não tratamos de uma especialização regressiva, uma conclusão a partir dos dados 
apresentados já se pode apontar: a abertura comercial e a inserção da economia brasileira no 
comércio internacional, sob os preceitos das políticas neoliberais, ampliaram a dependência 
econômica em relação aos setores básicos.

Tabela 3 – Participação média da taxa de participação dos setores de primários e recursos naturais nas exportações 

para os sub-períodos

1990-94 1995-97 1998- 00 2001-03 2004-06 2007-09 2010-12 2013-14

51,74 54,32 51,38 54,08 54,34 61,30 69,84 69,53

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Com o objetivo de ampliar a análise sobre esta dependência brasileira em relação ao setor 
de bens básicos, o Gráfico 6 apresenta a evolução das exportações com base numa classificação 
em apenas três grandes setores: básicos, manufaturados e semimanufaturados. E os resultados 
apontam no mesmo sentido que os observados para a classificação segundo conteúdo tecnológico.

Gráfico 6 – Exportações setoriais brasileiras entre 1989 e 2014 (U$)

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração dos autores

As exportações de produtos básicos se ampliaram após o ano de 2002, apresentando 
movimento equivalente ao observado com os setores de primários e recursos naturais no Gráfico 
5. O Gráfico 6 permite concluir que, independente da metodologia de classificação que venha 
a ser utilizada para a análise, o setor de bens básicos tiveram o valor das exportações ampliado 
significativamente – resultado da alta dos preços das commodities apresentados anteriormente. Além 
disso, reforça a importância que o setor de bens básicos assumiu na economia, principalmente após 
os anos 2000.

 
Fonte: MDIC/SECEX 
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após os anos 2000. 

Esta dependência em relação aos setores de bens primários se reitera com a situação da 

pauta de importações brasileira. Esta se apresenta contrária à pauta de exportações. O Gráfico 7 

aponta que os setores líderes da pauta de importações são os de média e alta intensidade 

tecnológica. 

Gráfico 7 – Importações setoriais brasileiras entre 1990 e 2014 (U$) 

 
Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) 
Elaboração dos autores 
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Esta dependência em relação aos setores de bens primários se reitera com a situação da 
pauta de importações brasileira. Esta se apresenta contrária à pauta de exportações. O Gráfico 7 
aponta que os setores líderes da pauta de importações são os de média e alta intensidade tecnológica.

Gráfico 7 – Importações setoriais brasileiras entre 1990 e 2014 (U$)

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Os valores das importações dos setores de média e alta tecnologia se ampliaram, 
principalmente após o ano de 2002. Estes dois setores em conjunto representavam 41,72% da pauta 
de importações em 1990, e em 2001 passaram a contribuir com 60,96% da pauta de importações.

A Tabela 4 exibe a média da taxa de participação dos setores de média e alta intensidade 
tecnológica para os sub-períodos. No início da década de 90 a participação destes setores era de 
45,59%, e já no sub-período seguinte, entre 1995 e 1997 esse valor subiu para 54,42%, apresentando 
um acréscimo de quase 10 pontos percentuais. Esta oscilação está relacionada às políticas de 
estímulo às importações adotada nos períodos. Medidas de cunho neoliberais, como por exemplo 
a queda das taxas nominais de importações apontada no Gráfico 1. Estas políticas de incentivo 
tiveram impacto imediato na pauta de importações.

Tabela 4 – Participação média da taxa de participação dos setores de média e alta intensidade tecnológica nas impor-

tações para os sub-períodos

1990-94 1995-97 1998- 00 2001-03 2004-06 2007-09 2010-12 2013-14

45,59 54,42 59,08 54,08 55,74 55,38 56,58 55,50

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Este cenário de elevação das importações não era um elemento surpresa, na verdade trata-
se de uma consequência almejada pelo novo modelo, principalmente para seguir com a abertura 
comercial. Mas este processo de fato não foi de “mão-dupla” como argumenta Carneiro (2002), 

 
Fonte: MDIC/SECEX 
Elaboração dos autores 
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pois a partir do Gráfico 7 nota-se que as importações responderam às medidas de liberalização 
comercial imediatamente. A ampliação dos valores das importações se deu já na década de 90.

Apesar de alguns setores terem ampliado suas importações em maior magnitude, nota-se 
que todos, em alguma medida, tiveram suas importações elevadas. No início da década de 90, o 
hiato entre os valores das importações inter-setoriais era bem menor que o registrado em 1995. No 
ano de 1990 o setor de primários representava 34,91% do total da pauta de importações, o setor 
de média e alta tecnologia 27,24% e 14,47%, respectivamente. Em 1995 estes valores apresentaram 
alteração: o setor de primários respondia por apenas 16,29% e o de média e alta tecnologia 
representavam 37,39% e 16,11% da pauta de importações. Além de apontar para uma amplificação 
da diferença entre os valores das importações inter-setoriais, a pauta começa a seguir rumo a uma 
recomposição, em que os setores de média e alta intensidade tecnológica passam a responder cada 
vez mais pelo total das importações.

No Gráfico 8 é apresentada trajetória da participação dos setores de média e alta intensidade 
tecnológica em conjunto no total das importações. A oscilação do deste indicador se deve à várias 
medidas neoliberais adotadas desde o início da década de 90. As tarifas nominais às importações 
caíram consideravelmente, em 1995 representavam apenas 1/3 do valor registrado em 1990. E essa 
queda das taxas nominais deixaram as importações mais acessíveis e impactaram nos valores das 
mesmas.

Gráfico 8 – Importações setoriais (U$) e participação dos setores de média e alta tecno-

logia no total das importações (%)

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000)

Elaboração dos autores

Além disso, deve-se levar em conta a política cambial que, para atender ao objetivo de 
estabilização tido como prioridade na década de 90, manteve o câmbio sobrevalorizado ao longo 
da década. O país tinha como primazia a estabilidade macroeconômica que era fundamental para 
seguir com o Plano Real e colocar fim ao período de altas taxas inflacionárias.

O câmbio sobrevalorizado foi um instrumento de várias facetas. Auxiliou no controle da 
inflação permitindo a entrada de produtos importados com preços abaixo dos que eram praticados 
no mercado interno e também representou um reforço à abertura comercial.

caíram consideravelmente, em 1995 representavam apenas 1/3 do valor registrado em 1990. E essa 
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Gráfico 8 – Importações setoriais (U$) e participação dos setores de média e alta tecnologia no 
total das importações (%) 

 
Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) 
Elaboração dos autores 
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Ao observar o movimento dos valores das importações em conjunto com o a oscilação do 
índice do câmbio real, nota-se que os valores das importações deslocam no mesmo sentido que o 
câmbio.

Gráfico 9 – Importações setoriais(U$) e índice do câmbio real 

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) – BIS Statistics Explorer (2010 = 100)

Elaboração dos autores

Este índice do câmbio real leva em conta o comércio do Brasil com outras 61 economias, 
dentre estes estão Argentina, China e Estados Unidos, os quais são considerados os principais 
parceiros comerciais do Brasil.

O câmbio é um dos elementos que afetaram a trajetória dos valores das importações 
nacionais, ainda que não seja o único. No período pós ano de 1990 ele foi determinante na trajetória 
de aumento das importações, principalmente nos setores de média e alta intensidade tecnológica.

As exportações responderam à política de abertura comercial e ganharam espaço no 
mercado internacional, mas as importações se expandiram em velocidade e magnitude muito maior, 
desencadeando déficits comerciais restritos aos setores de média e alta tecnologia. Como apontam 
Stalling e Peres (2000), “as exportações se expandiram significativamente, mas as importações 
cresceram mais ainda, dando lugar ao aparecimento de vultosos déficits comerciais”.

1.3 – Saldo comercial setorial do Brasil pós 1990

O desempenho das exportações comerciais nos setores de primários e recursos naturais 
é superior aos demais setores. Além dos motivos apontados anteriormente que levaram a tal 
resultado8, não se pode ignorar que, à luz do pensamento de David Ricardo, o Brasil apresenta 
vantagens comparativas na produção de bens primários em relação ao resto do mundo.

E este fato é retratado no Gráfico 10, em que o saldo comercial dos setores de primários 
e recursos naturais se apresenta substancialmente superavitário. E para além desta consideração, 
deve-se apontar que o saldo comercial destes setores apresenta trajetória ascendente no período 
analisado, com exceção dos últimos três anos, no setor de recursos naturais, que mostrou queda, 
saindo de mais de 50.000 milhões de dólares em 2011 e chegando à pouco mais de 27.000 milhões 
de dólares em 2014.

Gráfico 9 – Importações setoriais(U$) e índice do câmbio real  

 
Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) – BIS Statistics Explorer (2010 = 100) 
Elaboração dos autores 
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8  Como por exemplo as altas nos preços das commodities e a política de incentivo às exportações. 
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Gráfico 10 – Saldo setorial do comércio brasileiro pós 1990 (U$)

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall [(2000) 

Elaboração dos autores

O saldo comercial nos setores de primários e recursos naturais apresentaram-se superavitários 
ao longo do período analisado. A Tabela 5 mostra a variação percentual do saldo comercial para 
estes setores nos sub-períodos. Com exceção do sub-período de 1990 à 1998 no setor de recursos 
naturais, os demais apresentaram variações positivas e bem elevadas em alguns casos. Com destaque 
para o setor de primários que, no sub-período de 1990 à 1998 o saldo comercial elevou-se em 
972,39% e entre 1999 e 2008 subiu em 813,32%.

Estes resultados seguem reafirmando o rearranjo industrial que o Brasil passou pós década 
de 90. Este rearranjo se dá no sentido de que o setor de bens básicos ampliou sua participação na 
pauta de exportações e os saldos comerciais gerados por tal assume papel importante no processo 
dinâmico da economia, principalmente ao possibilitar saldos comerciais positivos na balança 
comercial e dar “fôlego” ao balanço de pagamentos.

Tabela 5 – Variação percentual no saldo comercial para os sub-períodos

Produtos Primários Recursos Naturais
1990 - 1998 1999 - 2008 2009 - 2014 1990 - 1998 1999 - 2008 2009 - 2014

972,39 813,32 50,81 -14,91 414,44 1,56

Fonte: Comtrade/Classificação de Lall (2000) 

Elaboração dos autores

O Gráfico 10 fornece informações do desempenho comercial brasileiro para os cinco 
setores. E se somados os saldos comerciais dos setores de média e alta tecnologia, o déficit comercial 
se amplia, principalmente após o ano de 2006.

Analisar o saldo comercial dos setores de média e alta tecnologia em conjunto representa 
uma tentativa de observar, tendo como pano de fundo as contribuições de Carneiro (2002), o 
desempenho do setor de bens de capital. Esta metodologia não é baseada na categoria de uso, pois 

deve-se apontar que o saldo comercial destes setores apresenta trajetória ascendente no período 

analisado, com exceção dos últimos três anos, no setor de recursos naturais, que mostrou queda, 

saindo de mais de 50.000 milhões de dólares em 2011 e chegando à pouco mais de 27.000 milhões 

de dólares em 2014. 

Gráfico 10 – Saldo setorial do comércio brasileiro pós 1990 (U$) 
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os bens de capital se concentram nos setores de média e alta tecnologia. Como os dados do Gráfico 
8 revelam, com exceção dos anos de 1990, 1991 e 1995, o saldo comercial dos setores de média 
e alta tecnologia em conjunto foi deficitário. Os dados apontam uma trajetória de ampliação do 
déficit comercial: em 2007 o saldo era de aproximadamente -7.000 milhões de dólares, já em 2014 
esse saldo supera -70.000 milhões de dólares.

Este cenário aponta para uma dependência brasileira em relação ao comércio internacional 
de bens de média e alta tecnologia desencadeado, em grande medida, pela oferta interna limitada 
nestes setores. Além disso, enfatiza a importância dos saldos comerciais dos setores básicos para o 
desempenho da balança comercial.

Para verificar como se deu o desempenho comercial do setor de bens de capital brasileiro 
após a década de 90, serão apresentados os dados comerciais brasileiros que obedecem a classificação 
de categoria de uso.

1.4 – Comércio do setor de bens de capital brasileiro pós década de 90

As categorias de BEC9 – Broad Economic Categories – é uma classificação de agregação dos 
dados comerciais que foi originalmente concebida para ser utilizada pelas estatísticas das Nações 
Unidas. Mas esta classificação também foi projetada para servir como meio de converter dados do 
comércio externo compiladas no SITC – Standard International Trade Classification – em categorias de 
uso final, que são significativas no âmbito do Sistema de Contas Nacionais10. Ou seja, as categorias 
de aproximação das três classes básicas de mercadorias: bens de capital, bens intermediários e bens 
de consumo. Esta correspondência entre a BEC e o SNA – Sistema de Contas Nacionais – foi 
utilizada nos os dados a seguir.

Os valores das importações do setor de bens de capital se ampliaram após o ano de 199511, 
alcançando em 2013 o ápice, em cerca de 37.000 milhões de dólares. Este salto representou um 
aumento superior à 237%.

 Deve-se ressaltar que não foram apenas as importações de bens de capital que se ampliaram, 
na verdade este nem foi o setor que mais ampliou seus valores de importações relativamente ao 
período inicial da análise.

O setor de bens intermediários foi aquele que apresentou o maior salto nos valores das 
importações, mas o problema em torno do setor de bens de capital não reside na magnitude do 
valor de suas importações, e sim na dependência externa que o Brasil mantém em relação aos bens 
de capital.

O setor de bens intermediários e bens de consumo apresentaram acréscimo de 
respectivamente 345% e 216% nos valores das importações entre 1995 e 2014. Mas como é 
apontado no Gráfico 11, o saldo comercial destes setores, mesmo com a ampliação dos valores 
das importações, se mantém superavitário, contrário ao que ocorre com o setor de bens de capital.
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Gráfico 11 – Importações setoriais brasileira entre 1995 e 2014 (U$)

Fonte: Comtrade/BEC – SNA (Sistema de Contas Nacionais) 

Elaboração dos autores

Com exceção do período entre 1996 e 2001, em que o setor de bens intermediários 
apresentou saldo comercial deficitário, este setor e o de bens de consumo apresentaram saldos 
superavitários nos demais anos. Deve-se ainda enfatizar a tendência de crescimento do saldo 
comercial para os bens intermediários após 2002, sendo rompido em 2008 como consequência da 
crise internacional, apresentando recuperação no ano seguinte.

O problema a ser sublinhado no tocante ao setor de bens de capital é que os valores 
das importações ampliaram e as exportações do setor não seguiram tal trajetória, implicando em 
período de ampliação do déficit comercial após o ano de 2008. Tal cenário corrobora a questão 
apontada por Carneiro (2002) de que com a abertura comercial o setor de bens de capital foi o mais 
atingido e sofreu maior ônus que os demais.

Para pontuar e observar as consequências que o setor de bens de capital tenha sofrido 
pós década de 90, advindas da abertura comercial, é necessário um estudo mais profundo do 
desempenho do setor, não apenas a nível internacional, como o que é realizado neste trabalho. Mas 
a análise realizada a partir dos dados apresentados mostra que, de fato, o desempenho comercial do 
setor mostrou tendência de declínio.
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Gráfico 12 – Saldo comercial setorial brasileiro entre 1995 e 2014 (U$)

Fonte: Comtrade/BEC – SNA (Sistema de Contas Nacionais) 

Elaboração dos autores

Com exceção dos anos de 2005, 2006 e 2007, o saldo comercial para o setor de bens de 
capital foi deficitário e, após o ano de 2008, observa-se uma tendência de ampliação deste déficit 
comercial. Mais uma vez fica posta a dependência internacional que o Brasil tem em relação aos bens 
de capital, pois assim como é o caso dos setores de média e alta tecnologia avaliados anteriormente, 
o saldo comercial segue numa trajetória de declínio dada a incapacidade de internalizar a produção 
deste setor12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Carneiro (2002).
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naturais. A pauta de exportações brasileira contava com uma participação em cerca de 50% dos 
setores de primários e recursos naturais e esse valor sobre para aproximadamente 70% em 2014.

Se não tratamos de uma especialização regressiva aos moldes que aponta Carneiro (2002), 
os dados mostram a dependência que o país tem em relação aos setores de bens básicos na geração 
de superávits da balança comercial. Isto fica fulgente ao pontuar a trajetória de ampliação do déficit 
comercial dos setores de maior conteúdo tecnológico – média e alta tecnologia.

Carneiro (2002) também assinalou que o setor com maior ônus devido à abertura comercial 
pós década de 90 seria o setor de bens de capital. Para verificar as consequências neste setor seria 
necessária uma análise ampla, no sentido de observar os dados do setor a nível nacional e não 
apenas internacional – como o que é realizado neste trabalho. Mas os resultados indicam que o 
comércio internacional do setor apresentou desempenho desfavorável. Desde o ano de 2008 o 
setor apresenta saldo comercial deficitário e com tendência de elevação destes déficits.

Portanto, no que tange ao comércio internacional, o setor de bens de capital foi sim 
penalizado e apresenta, até o momento, fragilidade e incapacidade em atender a demanda interna, 
causando recorrentes pressões à balança comercial.

Notas 

1 Como afirma o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), a 
desindustrialização consiste na redução da importância do setor industrial no produto e no 
emprego, num contexto de desaceleração generalizada do crescimento econômico como resultado 
de processos de abertura realizados equivocadamente e de aplicação de políticas macroeconômicas 
adversas para o desenvolvimento produtivo. 

2  Os dados estão a preços correntes de 2007, conforme metodologia da Funcex, sendo dispostos 
apenas a partir de 1996 por conta da disponibilidade dos dados na base utilizada neste trabalho.

3  Ver Levy e Serra (2002) para detalhes de definição e mensuração do coeficiente de penetração 
das importações. 

4  Disponível em: http://comtrade.un.org/database

5  A classificação de Lall (2000) encontra-se no anexo I.

6  Classificação dos setores presentes no Anexo I

7  Estes itens são 781: Automóveis de passageiros – excluindo-se os autocarros; 784: Peças e 
acessórios para veículos; 512: alcoóis, fenóis e seus derivados; 583:polimerização e copolimerização 
de produtos;671:  esponja de ferro, ferro spiegel, etc, e ferro-ligas; 672: lingotes e outras formas 
primárias de ferro ou aço; 713: Motores de combustão interna de pistão e suas partes; 723: 
Engenharia civil, planta dos empreiteiros, equipamentos e peças.

8  Como por exemplo as altas nos preços das commodities e a política de incentivo às exportações.

9  É uma classificação de dados das Nações Unidas que utiliza a mesma plataforma de informações 
comerciais abordada na seção anterior deste trabalho, o comtrade disponível em: http://comtrade.
un.org/
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10  Esta correspondência entre a BEC e a SNA – Sistema de Contas Nacionais – realizado pelas 
Nações Unidas está no Anexo II.

11  O período analisado se restringiu entre 1995 à 2014, pois a base de dados não apresenta os dados 
comerciais anteriores à 1995.

12  Como coloca Tavares (1972) e Fonseca (2009), o processo de substituição de importações não 
foi capaz de internalizar a produção dos setores de bens de capital, o chamado DI.
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ANEXO I – Descrição das categorias dos bens segundo a classificação de Lall (2000)

Produto Primário (PP)
São produtos com pouco ou nenhum processamento. Exemplos: grãos, como 
arroz, café, soja, matéria-prima como madeira, carvão, petróleo bruto, gás, 
dentre outros bens. 

Manufaturas baseadas em 
recursos naturais (RB)

São produtos simples e intensivos em trabalho, e alguns segmentos que usam 
tecnologias intensivas em capital, escala, ou técnica, como refino de petróleo 
ou alimentos processados. Incluem produtos de origem agrícola ou mineral, 
tais como carnes e frutas processadas, bebidas, produtos de madeira, óleos 
vegetais, minério de ferro, derivados de petróleo, cimento. 

Manufaturados de baixa tec-
nologia (LT)

São produtos que utilizam tecnologia estável e bem difundida, geralmente in-
corporada nos equipamentos de capital. Os mercados para tais produtos ten-
dem a crescer lentamente, e há pouca diferenciação, destacando-se, em muitos 
casos, a competição via preços. Exemplos incluem vestuário, têxteis, calçados, 
móveis, brinquedos, artigos de plástico. 

Manufaturados de média tec-
nologia (MT)

Este setor representa um segmento crucial da atividade industrial nas eco-
nomias centrais, e compreende a maior parte das tecnologias intensivas em 
qualificação e escala em bens de capital e de intermediários. Tende a apresentar 
elevadas barreiras à entrada e empregar tecnologias relativamente complexas, 
com níveis relativamente altos de P&D, necessidade de qualificação avançada e 
longos períodos de aprendizagem. Este segmento inclui automóveis e autope-
ças, fertilizantes, químicos e tintas, siderurgia, motores e máquinas industriais, 
navios, entre outros. 

Manufaturados de alta tecno-
logia (HT)

São produtos que utilizam tecnologia estável e bem difundida, geralmente in-
corporada nos equipamentos de capital. Os mercados para tais produtos ten-
dem a crescer lentamente, e há pouca diferenciação, destacando-se, em muitos 
casos, a competição via preços. Exemplos incluem produtos eletrônicos e de 
telecomunicação, equipamentos de escritório, instrumentos de precisão, indús-
tria farmacêutica e aeroespacial. 

Fonte: Com base na descrição de Londe e Libânio (2014).

Elaboração dos autores

http://comtrade.un.org/data/
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=10
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ANEXO II – Correspondência entre a classificação BEC e SNA – Sistema de Contas Nacionais

Estágios de Pro-
dução

Código BEC Descrição BEC

Bens de Capital 
(BK)

BE - 41 Bens de capital - exceto material de transporte

BE - 521
Material de transporte - peças e acessórios: outros, destinados 
à indústria

Bens Interme-
diários (BI)

BE - 121

Alimentos e bebidas processados destinados principalmente 
para a indústria 

BE - 53 Peças e acessórios de material de transporte
BE - 111 Alimentos e bebidas destinados principalmente à indústria

BE - 21
Fornecimento de produtos primários industriais não proces-
sados

BE - 31 Combustível e lubrificantes não processados

BE - 322
Combustíveis e lubrificantes, transformados (exceto a gaso-
lina para motores)

Bens de Consu-
mo (BC)

BE - 122
Alimentos e bebidas processados destinados principalmente 
ao consumo doméstico

BE - 522
Material de transporte - peças e acessórios: outros, não des-
tinado à indústria

BE - 61 Bens de consumo duráveis não especificado
BE - 62 Bens de consumo semi-duráveis não especificados
BE - 63 Bens de consumo não-duráveis não especificados

Fonte: United Nations Statistics Division

Elaboração dos autores
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RESUMO
Este artigo pretende debater a questão do espaço urbano dentro do universo colonial da cap-
itania de Mato Grosso, através de alguns autores centrais, como Sergio Buarque de Holanda, 
Carlos Alberto Rosa e Nauk Maria de Jesus, mas contando com novos documentos, como as 
primeiras cartas do Capitão General Antônio Rolim de Moura, e os relatórios do Engenheiro 
Luiz D`Alincourt, onde chegamos em dois projetos distintos, mas não antagônicos de col-
onização e de espaço urbano, o espaço do rei e o espaço do povo, na terra que estava sendo 
conquistada. 
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ABSTRACT
This article intends to discuss the issue about the urban space in the colony universe from  
Mato Grosso Captaincy, through some central authors, as Sergio Buarque de Holanda, Car-
los Alberto Rosa and Nauk Maria de Jesus, by having the support of  new documents, like 
the first letters from Captain General Antonio Rolim de Moura and the reports from the 
Engineer Luiz D`Alicourt, where we have found two distinct projects , but they were not 
antagonist to the colonization or the urban space, to the king`s space and the people`s, in the 
colonized place.
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INTRODUÇÃO

No presente século a historiografia mato-grossense foi presenteada por uma obra que a muito 
tempo se fazia necessária. Um trabalho científico que permitisse uma nova abordagem do 

período colonial e que e também provocasse uma polêmica saudável para agitar o debate acadêmico 
que andava meio morno, desde que a geração de história social e econômica capitaneada por 
Acir Lenharo balançou a velha estrutura da história do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso. A obra que estamos falando é “A terra da conquista: História de Mato Grosso colonial, 
desenvolvida por Carlos Alberto Rosa e Nauk Maria de Jesus.

São várias questões interessantes que estes dois autores desenvolveram de forma diferenciada, 
ou recuperaram com novas abordagens, uma delas é acentuar o caráter dual da capitania de Mato 
Grosso, aspecto já desenvolvido pela historiografia tradicional, só que se o aprofundamento 
necessário, e que a geração de Lenharo abandonou. Essa dualidade se refere a existência de duas 
repartições (ROSA, 2003, p.45), o Cuiabá e o Mato Grosso. Primeiramente eram duas “Minas”, 
depois dois distritos ou “termos” e por fim duas comarcas. E mais do que isso, não existia apenas 
uma rivalidade entre os dois locais, mas a existência de políticas de colonização diferenciadas.

Os autores também foram muito felizes “ao invocar o urbano como fator decisivo para 
compreensão do processo histórico que envolve a capitania de Mato Grosso” (GARCIA, 2016)

“Tal como os romanos e o seu império, assim como os espanhóis na América, a 
fundação de cidades “foi o mais decisivo instrumento de dominação que conhe-
ceram” (HOLANDA, 1995, p.95), e no caso particular de Mato Grosso, com sua 
insularidade, ou como prefere os autores, sua continentalidade, bem como todas 
as dificuldades de manter vivo o “urbano”, as cidades, vilas e arraiais mineradores 
representam a força, não só da conquista de um estado colonial como a sobre-
vivência de um modo de vida eminentemente citadino, cercado por tudo aquilo 
que seria a sua própria negação: o sertão, os índios, enfim, a natureza.”.

O terceiro aspecto que devemos ressaltar no trabalho de Carlos Rosa e Nauk de 
Jesus, é a sua insistência em contextualizar Mato Grosso dentro de um grande 
processo histórico. Processo esse que não está apenas ligado umbilicalmente a 
São Paulo e ao litoral “sulista”, mas a outras cidades e capitanias mineradoras, 
assim como as outras áreas fora dos limites lusitanos, como as províncias espa-
nholas. Nesse aspecto, para Carlos Rosa, o Mato Grosso se apresenta, não só 
como mais uma entre tantas outras regiões ou capitanias mineradoras america-
nas, mas como, também, um espaço singular, interessante por si mesmo.” (GAR-
CIA, idem, p. 220-221)

Estes três aspectos desenvolvidos por estes dois autores, nos permitiram escrever um 
primeiro artigo sobre a existência de espaços diferentes nos dois distritos coloniais mato-grossenses, 
contudo, faltava algo que reforçasse essa dualidade, faltava aprofundar a questão teórica e por isso 
retomaremos como contra ponto para o trabalho de Carlos Rosa e Nauk de Jesus, a clássica obra 
de Sérgio de Holanda, Raízes do Brasil, particularmente sobre o seu capítulo sobre o Semeador e 
o Ladrilheiro.  
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1 Buarque de Holanda, D’Alincourt e os dois padrões urbanos.

“Partindo das ideias de Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus, basta olhar o traçado 
urbano de Vila Bela e compará-lo com o traçado de Cuiabá, para saltar a ideia 
que estamos diante de dois planos urbanísticos diferentes, e por isso, observando 
dois modos diversos de viver a cidade. Acreditamos que essa dualidade surge a 
partir de dois projetos distintos, mas não antagônicos, de colonização: um advin-
do da ação bandeirante, predadora e mineradora, outro da intervenção da Coroa 
na conquista e ocupação efetiva do seu império.” (Idem, p 221)

Essa ideia não é nova, por sinal, é muito antiga e bem conhecida pela historiografia brasileira. 
Ela não é nada mais do que a aplicação da teoria de Sérgio Buarque de Holanda, que a colonização 
ibérica na América ao processo de conquista e colonização de Mato Grosso, que se dá sob a ação 
de dois agentes: o Ladrilheiro (espanhol) e o Semeador (português). Neste caso, a ação bandeirante 
seria como o semeador e a intervenção da coroa seria como o ladrilheiro.

Não vamos nos prolongar numa teoria que é praticamente domínio público dos historiadores, 
nos deteremos mais na questão da organização do espaço urbano dos dois tipos ideais elaborados 
por Holanda. Em primeiro lugar, temos cidade do ladrilheiro: 

Já a primeira vista, o próprio traçado dos centros urbanos na América espanhola 
denuncia o esforço determinado de vencer e retificar a fantasia caprichosa da 
paisagem agreste; é um ato definido da vontade humana. As ruas não se deixam 
modelar pela sinuosidade e pelas asperezas do solo; impõem-lhes antes o acento 
voluntário da linha reta. O plano regular não nasce, aqui, nem menos de uma 
ideia religiosa, como inspirou a construção das cidades do Lácio e mais tardes 
das Colônias romanas (...), foi simplesmente um triunfo da aspiração de ordenar 
e dominar o mundo conquistado. O traço retilíneo, em que se exprime a direção 
da vontade a um fim previsto e eleito, manifesta bem essa das cidades espanholas, 
as primeiras cidades ‘abstratas’ que edificaram os europeus em nosso continente. 
(op.cit., p.86) 

Agora vejamos a cidade do semeador:

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não 
chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da 
paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse 
significativo abandono que exprime a palavra desleixo (...) e que, no seu entender, 
implica menos na falta de energia do que uma íntima convicção de que “não vale 
a pena” 

Pode-se acrescentar que tal convicção, longe de exprimir desapego ou desprezo 
por essa vida, se prende ante a um realismo fundamental, que renuncia a transfi-
gurar a realidade por meio de imaginações delirantes ou códigos de postura e re-
gras formais (...). Que aceita a vida, em suma, como a vida é, sem cerimônias, sem 
ilusões, sem impaciências, sem malícia e muitas vezes, sem alegria. (op.cit., 110)

Agora, observem como o Capitão D’Alincourt descreve as cidades de Goiás e Mato Grosso, 
que ele visitou durante as comissões de estatística que chefiou entre 1820 e 1826. Primeiro ele fala 
da Vila de Meia Ponte:

É notável que o mau gosto e nenhum desvelo, que punham os antigos na 
fundação dos lugares auríferos, no que bem mostraram, que só o ouro formava 
o seu alvo, e que tudo o mais era nada, em presença de tão precioso ídolo! Por 
isso, é que sempre davam princípio às povoações o mais perto possível do sítio, 
em que mineravam; importando-lhes pouco a irregularidade do terreno, das ruas, 
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e edifícios, ainda que próximo houvesse melhor local: assim teve começo, junto 
ao rio das Almas, que ainda é pequeno, o arraial de Meia-Ponte; e até por um 
capricho mal entendido, edificaram a matriz no pior sítio do largo, em que existe, 
com frontispício voltado para o máximo declive do mesmo largo, e os fundos 
que estão em uma cova, para a parte mais espaçosa; o que executaram só para 
que o templo ficasse próximo à casa de que tinha concorrido com maior quantia 
para a sua fundação; o que desta sorte se exigiu. Toda a parte do arraial, que está 
ao setentrião da matriz, é a pior situada, com as ruas dispostas sem ordem, nem 
uniformidade, em suas larguras: a outra parte, que fica ao meio-dia da mesma 
igreja, ocupa terreno mais regular, e as ruas são largas, e direitas; porém menos 
povoadas, à exceção da Nova. (D’ALINCOURT, 2006, p. 73)

Depois ele descreve a capital da Província, Vila Boa de Goiás:

O local, que a cidade ocupa, concorre muito para que o calor aí seja excessivo; 
local, que os antigos preferiram por se conservarem junto ao ídolo, que atraía 
todas as suas atenções; falo do ouro, que abundantemente forneceu o rio Verme-
lho, e por esta mesma causa, a parte da cidade, que foi primeiramente edificada, 
é composta de becos, e travessas sem ordem; devemos porém confessar que não 
foi da intenção do fundador, que ali crescesse a povoação, mas sim algum tanto 
mais para o sueste na planície do rio da Prata, sítio espaçoso, e desafogado. (...) 
As casas são medíocres, e irregulares nos frontispícios, feitas de taipa, e mui pou-
cas há que não sejam térreas; o mesmo Palácio do Governo é abarracado, (...). As 
ruas, que ficam ao noroeste, e ao sueste do rio Vermelho são direitas, e de boa 
largura, excetuando algumas, que ficam a ele próximas. Tem várias praças, de que 
as mais notáveis são a do Palácio e a do Chafariz, onde houve uma alameda, que 
mandou destruir o Exmo. D. João Manuel de Meneses, por se dizer, que as raízes 
das árvores tornavam as águas más, e que dali vinha moléstia dos papos; mas, o 
certo é, que, esta continua da mesma forma, e o público perdeu em um momen-
to, um recreio, que precisa anos para se obter, e que era bem útil em semelhante 
clima. (idem, p. 76, 77)

Por último, ele chega a Cuiabá, que na época da sua visita, disputava com Vila Bela o status 
de capital da província de Mato Grosso: 

É a cidade do Cuiabá medíocre, mas abastada de carne, peixe, feijão, milho, 
laranjas, limas, ananases e leite; tira o nome do rio Cuiabá, e dista da sua margem 
esquerda uma milha; está fundada em um vale espaçoso e alegre, que se alonga na 
direção do norte-nordeste, (...) todo o terreno que a cidade ocupa é geralmente 
coberto de cascalho e cristal de rocha, que assenta sobre grossos, e unidos bancos 
de argila. O ouro deu motivo à fundação desta cidade, e todo o terreno imediato, 
e circunvizinho o forneceu em grande cópia, e do melhor quilate, principalmente 
o morro do Rosário (...), em o ribeirão da Prainha, que vai correndo para o rio 
Cuiabá junto e a leste da mesma cidade. As casas são de taipa e térreas, à exceção 
de seis, ou sete moradas, uma das quais é um magnífico edifício para a terra e de 
gosto mui moderno; a igreja matriz da invocação do Senhor Bom Jesus é regular: 
há mais quatro templos de menores dimensões; 
(...) Como tive ordem para escrever uma Memória Corográfica acerca desta pro-
víncia, o que executarei – se a tanto me ajudar o engenho e arte, reservo para en-
tão tratar mais amplamente desta cidade, e sua origem em 1720, a que deu causa 
o descobrimento do ouro no morro do Rosário por dois índios domésticos de 
um Miguel Sutil, andando em busca de mel, mudando-se de improviso para aqui 
o nascente arraial da Forquilha que existia na margem esquerda do rio Cuxipó-
-mirim. (idem, p.115,116)

Os relatos de D’Alincourt não deixam dúvidas de que os três núcleos urbanos visitados 
não se enquadram no modelo do Ladrilheiro proposto por Holanda. Evidentemente que toda 
fonte merece cuidado do historiador, e de nenhum modo pode ser vista como a verdade absoluta 
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ou acabada, até mesmo que D’Alincourt teve relações intensas com a província de Mato Grosso 
e principalmente, com a cidade de Cuiabá. Ele foi um dos líderes que derrubaram o último 
capitão general indicado pelo rei de Portugal, também fez parte da Junta Governativa Provisória 
que sucedeu o mesmo, e por fim, teve a incumbência de escrever uma “Memória Corográfica”, é 
por isso que suas críticas são mais acentuadas às cidades goianas do que à Cuiabá, apesar de ele 
reconhecer em outros trechos que Vila Boa é bem maior e com mais prédios religiosos e públicos 
do que a cidade mato-grossense, e que a Vila de Meia Ponte é o núcleo urbano mais progressista 
que ele visitou nas suas andanças por Goiás e Mato Grosso (algo que Saint Hilaire, também já tinha 
registrado em 1817).

No tocante a Vila Bela, os registros de D’Alincourt mostram perfeitamente que tomou 
partido de Cuiabá, pois a descrição que faz da primeira capital de Mato Grosso é de longe a 
mais pobre, e menos minuciosa de todas as vilas e arraiais que visitou. Não faz menção alguma à 
residência do governador, hospital militar, igrejas ou casas, contudo, mesmo mostrando sua imagem 
mais negativa, debaixo de uma enchente, deixa transparecer o traçado urbano diferente dos demais 
núcleos mineradores coloniais:

O terreno onde ela está edificada, inunda-se quase todo, com a enchente do rio, 
não obstante distar dele algumas braças; de maneira que chega-se a navegar em 
canoas pelas ruas, que são largas, e mui direitas. (idem, p. 137)

Para entender melhor Vila Bela, retiramos do mesmo autor um trecho que descreve o 
arraial de Casalvasco, criado por ordem de Luís de Albuquerque, e que tem muitas semelhanças 
com a capital fundada por Rolim de Moura:

sete léguas distante da cidade de Mato Grosso, (...) existe a povoação de Casal-
-Vasco, (...). Foi fundada pelo sargento-mor engenheiro Joaquim José Ferreira, 
e por ordem do general da província, o Excel. Luís d’Albuquerque, no ano de 
1781. Tem esta povoação um palacete para os governadores da província, capela, 
casa de alfândega, quartéis, armazéns, algumas casas de particulares e duas praças 
muito boas, todos os edifícios são dispostos simetricamente; e as ruas muito di-
reitas, e de boa largura; (idem, p. 136)

Nos chamou atenção que, nos registros de D’Alincourt existem dois padrões urbanísticos 
nas cidades e vilas por ele visitadas, apesar de cada um guardar as suas respectivas particularidades. 
Está claro que a fundação de alguns núcleos não ocorreu de modo intencional, pelo menos, por 
parte da Coroa: Meia Ponte, Vila Boa de Goiás e Cuiabá. Por outro lado, existem localidades que 
surgiram primeiramente como planos mentais, idealizações urbanas, onde o traçado urbano existe 
antes mesmo dos seus moradores (Vila Bela e Casal Vasco).

Partindo primeiramente das primeiras cidades e vilas, que surgiram da ação dos mineradores 
pode-se afirmar que, para cada garimpo de real pujança, um arraial minerador surge da noite para o 
dia. Isso se dá de forma tão natural, que muitas vezes o documento que atesta a descoberta do ouro 
se confunde com a ata de fundação do arraial. Esse engano é muito comum em Mato Grosso, onde 
se oficializou o dia 19 de abril, descoberta do ouro na barra do Cuiabá, com a data da fundação 
da cidade, ou Diamantino, fundado no início do século XIX, mas que a história local insiste em 
propagar que existe desde 1728 (data da descoberta de ouro e diamantes).

Na maior parte dos casos, a existência do arraial é apenas real, mas não legal. Legal é o 
garimpo, que só pode ser explorado com autorização régia, se bem que isso nunca foi empecilho 
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para os mineradores iniciarem os seus trabalhos e retirarem ouro ilegalmente. Com a distribuição 
das datas (repartição feita por um sargento-mor sob as ordens de um Intendente das Minas), o 
garimpo está regularizado, e com ele, o conjunto demográfico formado por mineradores, ajudantes 
(homens livres pobres), escravos e índios, que pode ser chamado de povoado, lugar ou arraial. No 
caso do arraial da Forquilha, Nossa Senhora da Penha de França (1719)1, para Virgílio Correa Filho, 
o primeiro estabelecimento populacional regular da futura capitania, ele foi formado pela reunião 
de três bandeiras. Nesse caso, não tínhamos um arraial minerador típico, até porque os homens 
que estavam naquele lugar, protegidos por estacadas, encontravam-se acuados por índios hostis e 
não tinham apetrechos, nem pessoal para o trabalho sistemático das minas. Ou seja, a descoberta 
de ouro se deu por acaso, assim como o arraial que dali surgiu.

O arraial de Cuiabá, esse sim, é o resultado típico de uma corrida do ouro. A descoberta 
fortuita do precioso metal amarelo no córrego da Prainha (1722), provocou a primeira, das muitas 
crises demográficas que passará o termo do Cuiabá e posteriormente, capitania de Mato Grosso, 
pelos séculos XVIII e XIX. Praticamente, a população residente da Forquilha, que passou a ser 
chamada de Arraial Velho, transferiu-se para o novo descoberto do Sutil.

É interessante observar como a historiografia tradicional faz questão de mostrar que o arraial 
da Forquilha, e o Arraial do Cuiabá, são a mesma entidade demográfica, apesar da documentação 
apresentada por esta mesma corrente, demonstre justamente o contrário. Para começar a invocação 
das duas é distinta: Nossa Senhora da Penha de França para um, e Bom Jesus do Cuiabá, para outro. 
Se ocorresse a simples transferência dos moradores de um lugar para outro, pela tradição católica 
europeia, como os antigos gregos e romanos faziam, o certo é levar a padroeira (ou a divindade) 
para o novo povoado. Na própria história de Mato Grosso, tem-se um caso de mudança de local de 
uma povoação sem significar mudança de invocação: a antiga Cocais mudou para o lugar da atual 
sede do município de Nossa Senhora Livramento, mas não mudou a sua invocação.

Em segundo lugar, os relatos e documentos informam a existência, ou melhor, a resistência, 
por algum tempo, do arraial Velho (talvez tenha durado por quase uma década ou mais). Resumindo, 
se tivemos dois arraiais coexistindo na mesma época, um próximo do outro, não existe razão para 
afirmar que os dois são a mesma coisa. Está certo que, a população da Forquilha deu origem a 
Cuiabá, porém, o mesmo não se pode afirmar do núcleo urbano do antigo arraial da Forquilha: eles 
são totalmente distintos (além de distantes). 

Mas retornemos ao Arraial de Cuiabá para iniciarmos um diálogo mais próximo com o 
trabalho de Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus, até porque esses autores também não acreditavam 
que os dois arraiais são a mesma entidade populacional, até porque a data que delimita seu trabalho 
é 1722, e não 1719. Se não estivermos enganados, talvez seja o primeiro historiador a resolver 
claramente esse problema que perdura desde a fundação do Instituto Histórico de Mato Grosso 
(1919).

O arraial de Cuiabá surge em torno do córrego da Prainha. Se as datas auríferas seguem o 
leito do rio, os ranchos, abrigos e primeiras casas, se espalham pelas fraldas dos pequenos montes ao 
redor do córrego de acordo com a situação de cada data. Essa é a lógica das povoações que nascem 
sem o objetivo de ser um núcleo urbano, mas sim, um estabelecimento de produção mineral: um 
garimpo. Às vezes, pelo fato de um garimpo ter se transformado num núcleo estável e persistido 



108

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

até os nossos dias, passa-se a falsa ideia de que os seus fundadores tinham a real intenção de se 
estabelecer ali, criar raízes e erguer um arraial estável, ou melhor: uma cidade.

Na história colonial de Mato Grosso, assim como em outras regiões mineradoras, muitos 
foram os garimpos que não formaram arraiais, como Baú, Lavras do Médico, Mutuca, São Francisco 
Xavier do Paraguai, Lavras de Santana do Paraguai, Corumbiara, Guarajus, Lavra do Sapateiro, só 
para citar alguns. Do mesmo modo, outros tantos arraiais que conseguiram passar da fase de mero 
aglomerado de mineradores, desapareceram depois de alguns anos, ou mesmo décadas: Santana, 
Pilar, São Francisco Xavier, Ouro Fino, Santa Bárbara, Lavrinhas, São Vicente Ferreira, Coxipó-
Mirim e o próprio Arraial Velho de Nossa Senhora da Penha de França. 

Dos antigos arraiais coloniais que surgiram de garimpos, apenas Cuiabá, Diamantino, Poconé 
e Nossa Senhora do Livramento sobreviveram à crise da mineração do início do século XIX, e hoje 
são municípios estáveis, alguns pujantes. No caso de Cuiabá, tamanho foi o seu desenvolvimento e 
crescimento urbano que, quase nada sobrou do velho arraial minerador. 

Muitas são as razões para sucesso, ou sobrevivência de um garimpo que consegue formar 
um arraial: volume e profundidade do filão aurífero, qualidade do metal, facilidade de extração, 
localização (proximidade ou distância de outros arraiais), vias de acesso e de abastecimento, terras 
férteis capazes de abastecer a população mineradora, a não existência de índios hostis, etc.,  mas na 
verdade, tudo se resume a apenas uma razão: sorte!

Sorte, ou fortuna, é uma palavra que não aparece nos livros de história de hoje, mas já foi 
muito usada nos primórdios da nossa disciplina. Heródoto, Tucídides, Políbio, César, entre outros, 
nunca desprezaram tal palavra. Ela também foi muito evocada por Maquiavel, Vico, e menos em 
Hegel, Michelet e Ranke. Hoje a sorte não tem o mesmo poder ou evocação. Contudo, como falar 
de mineração sem ela? Afinal, naquela época, quem poderia garantir se o filão era rico ou não?

Na primeira década do século XIX, quando se realizou a socavação e repartição do 
Descoberto de Alto Paraguai Diamantino, segundo Leverger, a riqueza das jazidas não parecia 
elevada. Mesmo assim surgiu um arraial, depois vila, e pouco mais de vinte anos depois da abertura 
do garimpo, chegou a pleitear, o status de capital de província com Cuiabá e Vila Bela (1827). De 
forma contrária, o Descoberto do Corumbiara (afluente do Guaporé), que se acreditava ser o mais 
rico da Chapada dos Parecis, e para lá se deslocaram mais de mil pessoas, nem chegou a formar um 
arraial estável.

Hoje sabemos tanto quanto os antigos que, os veios auríferos de Mato Grosso são 
ricos, porém de pouca profundidade. Isso significa que as primeiras batidas tendem a ser muito 
auspiciosas, atraindo rapidamente mineradores (com seus escravos e auxiliares), e logo depois, 
comerciantes, e profissionais de diversas áreas, e por fim, algumas mulheres livres. Se os veios não 
se esgotam rapidamente, é possível a fixação mais sólida da população mineradora, inclusive, com 
os ranchos e abrigos provisórios se transformando em casas com telhado de palha ou mesmo de 
telha. Dependendo do tamanho do filão, e da sua extensão, é possível que esse lugar, ou Descoberto, 
mesmo sem a grande produção da sua abertura, venha a se transformar em arraial, com capela, 
lojas, estabelecimentos agrícolas (fazendas e engenhocas) e representantes “del Rey”. Contudo, basta 
a notícia de um novo achado, para que a corrida do ouro recomece.
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Mesmo decadente, um arraial minerador pode sobreviver a novas descobertas. Quando 
o veio de ouro penetra morro adentro (as grupiaras), as dificuldades aumentam, entretanto, é 
possível ter produção mais estável, capaz de segurar alguns habitantes bem como um arraial mais 
duradouro. Alguns vão preferir ficar com a pequena produção certa, do que aventurar-se num novo 
descoberto. Nesse caso, se o novo descoberto não for tão rico assim, e não descobrirem novos 
achados por algum tempo, aquele pequeno e regular arraial, torna-se um pólo de atração para essa 
população móvel, mesmo que seja apenas como um pouso, à espera de notícias mais interessantes, 
até porque, ele possui construções e produção de gêneros. Isso tudo possibilita que esse arraial se 
torne referência para as rotas comerciais, no caso de Mato Grosso, as monções.

Dependendo da localização do arraial, caso esteja no centro de vários descobertos menores, 
a possibilidade de sobrevivência aumenta, pois, a sua existência impede o surgimento de novos 
arraiais nas suas proximidades, tornando-se assim espécie de cabeça da região mineradora: um 
distrito.

Com certeza, a combinação de vários desses fatores, explicam porque Cuiabá tornou-se 
o primeiro arraial estável, Vila, Cabeça de Comarca e cidade de Mato Grosso. Entre 1722 e 1728, 
o filão de ouro do Cuiabá era grande o suficiente para deslocar a maior parte da população da 
Forquilha (não forte o bastante para despovoá-lo). Do mesmo modo, o rico filão serviu de base 
para novos achados, todos eles, relativamente próximos do seu novo arraial. A riqueza e estabilidade 
do seu filão também permitiram a construção de templos religiosos (capelas de Bom Jesus e de 
São Benedito), a partir daí, praticamente estava garantida a sua sobrevivência, pelo menos por uma 
década ou duas, até porque era o único núcleo demográfico existente naquele inóspito sertão.

Esses mesmos fatores devem ter sido determinantes para que alguns arraiais mineradores 
tenham sobrevivido por mais de meio século, como Lavrinhas, São Francisco Xavier, São Vicente, 
todos no distrito de Mato Grosso, entretanto, não foi o bastante para se elevarem a vilas, e chegarem 
aos nossos dias como municípios.

Para muitos, seis anos de existência pode significar pouco ou quase nada, mas não para 
a sociedade mineradora dos tempos coloniais. Com pouco mais de cinco anos, depois da sua 
descoberta (e fundação), chega a Cuiabá o governador da Capitania de São Paulo, Capitão General 
Rodrigo Cezar. Trazia consigo quase três mil pessoas, e a firme intenção de pôr ordem no arraial, 
e para isso, era necessário elevar o arraial à vila: uma Vila Real.

Muito já foi dito e escrito sobre as divergências entre bandeirantes e os representantes 
da Coroa, seja na famosa Guerra dos Emboabas (1708-1710), como na altivez e forte espírito de 
autonomia dos bandeirantes, propagado pela história tradicional paulista, seja no caráter anárquico 
e violento descrito por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. A elevação de Cuiabá à 
vila, deve ser encarada como a primeira grande tentativa de impor a presença da Coroa naquela 
terra da conquista. E mais do que isso, foi uma clara ação, ou intervenção metropolitana, de conter 
a altivez, a autonomia, a anarquia e a violência dos seus fundadores. E não foi uma elevação simples, 
foi com a presença do governador e com o status de Vila Real. Nenhum lugar recebe o título de 
Vila Real impunemente. Poucos municípios brasileiros receberam o título de real, e depois imperial. 
Esse título marca de forma indelével o local a qual é agraciado. Esse passa a ter câmara, pelourinho, 
ouvidoria, e outros símbolos do poder real, como tantas outras vilas coloniais, mas seu título invoca 
que existe algo especial no lugar, pode ser pelos serviços prestados ao Rei, como a heroica defesa 
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contra invasores (Niterói), ou no caso de Cuiabá, pela riqueza retirada e pela clara necessidade 
de impor a presença real num sertão inóspito fundado pelos súditos mais altivos, autônomos, 
anárquicos e violentos que El Rey podia contar em terras americanas.

Com a chegada do representante da coroa a Cuiabá e a elevação do arraial a vila, desenvolve-
se o choque entre o espaço do povo e o espaço do rei na capitania de Mato Grosso, assim como a 
espacialização da mesma através de outro viés.

2 Rolim de Moura: espaço do povo x espaço do rei

O Espaço (...) é uma realidade construída e não extensão bruta e objetiva. (...) 
Ontem, como hoje, os níveis da sua construção (da sua “leitura”) são diferentes, 
o que faz com que, numa mesma sociedade coexistam distintos espaços, organi-
zados e hierarquizados diferentemente, correspondentes aos distintos planos da 
existência coletiva (...). Isso explica a coexistência (por vezes conflitual) de vários 
discursos sobre o espaço e de diversas práticas de aprovação espacial. (faltou 
nota)

Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus mostraram com maestria a coexistência de vários espaços 
no mesmo núcleo urbano de Cuiabá. Espaços oficiais, religiosos e militarizados, coexistindo com 
espaços negros, crioulos, indígenas, marginais, profanos, espaço conquistado, colonial, minerador, 
escravista, português, paulista, africano, ameríndio, espaço imperial, que para estes autores, era 
“reproduzido cotidianamente com contrapontos à centralização, institucionalizando poderes locais e formas 
diferenciadas da religiosidade oficial. E os lugares por excelência dessas práticas institucionalizadas eram os ambientes 
urbanos. Concordamos com os autores sobre a existência destes espaços, não obstante, acreditamos 
existir um conflito de lugares bem nítido na construção da espacialidade colonial mato-grossense. 
Conflito esse que, em nossa opinião, é o cerne do processo histórico local: o choque, a justaposição, 
e, às vezes, a combinação de um espaço eminentemente advindo da conquista e da mineração, a 
qual chamaremos de espaço do povo, e um espaço imposto pelo poder metropolitano, justamente na 
tentativa de ordenar, organizar e direcionar o espaço conquistado, que denomino aqui de espaço do 
rei.

No nosso entendimento, a vila, com ou sem seu status de “real”, é o lugar por excelência de 
conflito desses dois espaços, por sua vez, a capitania, repartição imaginada e imposta pela Coroa, 
encabeçada por esta ou aquela comarca (vila), é a instrumentalização mais clara da intervenção da 
coroa na criação de um espaço próprio, distinto e hierarquicamente superior aos demais espaços 
colônias (menos para o Estado e o Vice-Reino). Portanto, e primeiramente, tem que ser visto e 
entendido como espaço do rei, e necessariamente terá que coexistir, interagir com outros espaços 
construídos, como o espaço dos colonos, dos índios, do sagrado e do profano.

Tanto o espaço do povo, como o espaço do rei, se encaixa na orientação teórica de Sérgio 
Buarque de Holanda, do Semeador e do Ladrilheiro. O espaço do povo é obra dos seus habitantes 
(mineradores, auxiliares, escravos), que viviam legalmente constituídos em datas repartidas pelo 
régio poder. Por sua vez, o espaço do rei, (a capitania), não foi uma invenção dos seus conquistadores. 
É certo que, sem a conquista, não existiria capitania, por outro lado, também é certo que, 
a conquista também não garante o surgimento da outra. Vejamos o caso da primeira capitania de 
minas, Minas Gerais. A criação dessa capitania, logo após a Guerra dos Emboabas, e a construção 
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do Caminho Novo para o Rio de Janeiro, representou a derrota dos seus conquistadores, os 
bandeirantes paulistas.

Pela sua extensão e riqueza, pelas suas particularidades e, principalmente, pelo histórico 
dos seus habitantes, a coroa decidiu que o espaço colonial não ficaria pertencente à capitania de 
São Paulo, nem ao Rio de Janeiro, mas sim, a uma identidade político/administrativa própria. E 
mesmo contando com várias áreas de garimpos, algumas, inclusive distantes uma das outras, e de 
um território imenso, na qual não fazia ideia de onde se iniciava, muito menos, onde terminava, a 
Coroa decidiu criar apenas uma capitania, mesmo que o seu nome fosse plural: Minas Gerais.

Com a perda da sua preciosa conquista, a capitania de São Paulo ficou subordinada a 
capitania do Rio de Janeiro. Essa, por sua vez, centralizadora de quase toda a riqueza das minas do 
interior (mesmo daquelas que ainda seriam descobertas), tinha todas as condições de tirar a capital 
do Vice-Reino de Salvador, mesmo assim, essa transferência só ocorre cinquenta anos depois da 
criação do caminho novo (1763), momento que a produção de ouro estava declinante. Certamente, 
a transferência da capital era desejada por cariocas (e até por mineiros), e temida pelos baianos, mas 
isso não interferiu muito na decisão da Coroa. Essa espacialização é poder e direito dela, não dos 
colonos!

Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus fizeram questão de ressaltar que no Cuiabá, a “vila 
instituiu termo gerador da espacialização da capitania” (op.cit, p. 44), em minha opinião, temos de 
ter muita cautela para fazer tal afirmação. A espacialização da capitania de Mato Grosso tem de 
ser entendida dentro do grande processo de conquista do sertão do Cuiabá, Mato Grosso e Goiás. 
Quando pensou em inventá-la, já existiam três distritos mineradores sob jurisdição da capitania 
de São Paulo. Por outro lado, não podemos esquecer que essa expansão, principalmente no que se 
refere ao distrito de Mato Grosso, levava a conquista do sertão as vizinhanças das províncias de 
Chiquitos e Moxos, que não só eram mais antigas e estáveis, como também mais populosas.

É certo que Mato Grosso foi uma conquista que partiu de Cuiabá, e por um bom 
tempo (quase vinte anos), esteve sob a sua tutela mercantil, judicial e religiosa. Mas temos de 
lembrar que, por causa desse mesmo distrito, quase que Cuiabá teve o mesmo destino do arraial 
Velho da Forquilha. Nos relatos de Barbosa de Sá, não ficou apenas registrada a decadência e 
o despovoamento de Cuiabá diante das descobertas de Mato Grosso, quando restaram na 
cidade pouco mais de sete homens brancos com seus escravos e índios, como a necessidade 
ou providência divina de manter Cuiabá existindo a qualquer custo, como é o caso da 
Custódia, do ano da partida do governador general (1728), o primeiro ano da grande crise 
que se estenderia por mais de uma década:

No dia de quinta feira; maior o S. S. Sacramento em custódia achando-se sobre 
uma banqueta de madeira, sem que ninguém a ela se carregasse, foi visto virar-se 
para o lado da Epístola, e parecendo aos circundantes, que algum descuido ou 
imperfeição no assento pudesse ocasionar o que presenciavam, foi o sacerdote 
endireitar a Custódia e examinar o lugar; mas; não obstante o cuidado, cautela e 
circunspecção com que se procedeu, foi preciso repetir o mesmo exame à face 
do povo, até que ficou a custódia imóvel. 

Demonstração, diz o autor dos Anais, que fez Deus Nosso Senhor de que não era 
servido que se despovoa-se estas minas (LEVERGER, op.cit., p. 18)
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Dependendo do ponto de vista, a descoberta das minas de Mato Grosso, pode ter sido um 
duro golpe para a recente vila de Cuiabá, mas não encaramos desse modo. A descoberta de novos 
achados numa parte tão ocidental e sem vias de comunicação, garantiu a sobrevivência do núcleo 
urbano do Cuiabá que, mesmo perdendo a maior parte da sua população, ainda sim era o único 
núcleo urbano estável naqueles sertões. Isso, sem falar que, querendo ou não, era a base central 
de operações e de abastecimento do novo distrito que surgia. Na verdade, Cuiabá consolidava-se 
como entreposto comercial das velhas e das novas minas. É importante lembrar que, mesmo antes 
de encontrar ouro em Mato Grosso, novos garimpos foram abertos no Alto Paraguai (1728) e em 
Cocais (1730), este, situado próximo a Cuiabá, Brumado e Conceição no Alto Paraguai (repartido 
em 1736)

Se os novos achados se localizassem no caminho das monções ou no caminho de Goiás, 
dificilmente Cuiabá conseguiria sobreviver, pois estaria na porção mais ocidental da conquista, 
e passaria a ser abastecido pelo novo distrito, que certamente se tornaria o entreposto principal 
entre as minas e o litoral. Nesse caso, o destino de Cuiabá seria o mesmo do Arraial Velho (como 
também foi o de Vila Bela).

O viver urbano de Cuiabá não era garantia de sobrevivência caso novos achados fossem 
encontrados mais ao sul ou mais ao leste. Esse viver urbano, mesmo sendo terrivelmente acossado 
por ataques indígenas, sobreviveu porque descobriram novos veios próximos à Cuiabá, e que 
as Minas Novas de Mato Grosso, que também se apresentavam com a mesma instabilidade dos 
garimpos de aluvião, necessitavam de suporte para se desenvolver. Com todos os seus problemas, 
Cuiabá ainda era um oásis no inóspito sertão que rumava para a conquista do Mato Grosso.

Durante a década de 1740, quando as duas coroas ibéricas negociavam um tratado de 
limites, o distrito de Mato Grosso não estava tão pujante, nem o do Cuiabá tão decadente, deve-se 
ressaltar que a produção do ouro ainda era regular (mais de 400 arrobas por ano). Isso permitia a 
criação de uma estrutura militar/administrativa do porte de uma capitania. Algo parecido acontecia 
com Goiás, cuja produção era maior que a de Cuiabá e Mato Grosso juntas.

Se o território fosse demarcado e já estivesse decidido, pelo menos para a Coroa Portuguesa, 
que a passagem terrestre entre o Jauru e o Guaporé, também estaria decidido para a Coroa que, 
para ser definitiva e oficialmente conquistado, o território, necessariamente, se deveria constituir 
uma entidade militar/administrativa capaz de garantir a extensa e tão dilatada fronteira. E mais, os 
portugueses sabiam que essa entidade (ou estrutura), por si só, não daria conta de suas obrigações 
militares e por isso foi criada a capitania de Goiás e, posteriormente, reestruturado do Estado do 
Maranhão e Grão Pará (que passou a ser chamado de Grão Pará e Maranhão).

As instruções para o futuro governador de Goiás são claras, era sua obrigação socorrer 
Mato Grosso com homens, armas e ouro, sempre que existisse a real necessidade. Entre 1750 e 
1800, muitas foram as ocasiões em que Goiás ficou de alerta para socorrer Mato Grosso de uma 
invasão espanhola, mas poucas vezes foi necessário enviar armas e tropas. Por outro lado, desde 
1759, mais de cem arrobas de ouro saíram de Goiás para pagar despesas da província vizinha: de 
gêneros de abastecimento a folha de pagamento de soldados, funcionários e religiosos. Ironia da 
história, muito se falou e ainda se fala do ouro de Mato Grosso e Cuiabá que seguiu para Lisboa, 
mas quase não se comenta do tanto de ouro que veio de Goiás para manter a capitania de Mato 
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Grosso funcionando. Para se ter uma ideia, entre 1759 e 1765, foram 32 arrobas de ouro, cerca de 
pouco menos de 198 contos, depois em 1769, mais 96 contos, e em 1772, mais 62 contos.1

Por todo o período colonial, as rendas públicas de Mato Grosso foram deficitárias, mesmo 
com o socorro vindo de Goiás. Todas as abusivas taxações que, tanto os cronistas criticavam, como 
o quinto, entradas, subsídios, dízimos, sisa, meia sisa e outros impostos, que tornavam a vida de 
Cuiabá e Mato Grosso a mais cara de todas as vilas coloniais brasileiras, não bastava para sustentar 
os gastos da estrutura administrativa e, principalmente, militar da capitania. De certo modo, Mato 
Grosso era um estorvo para a Coroa Portuguesa!

Voltando a espacialização da capitania, por mais que seus limites fossem os mesmos do 
termo de Cuiabá, à qual estava subordinado o distrito de Mato Grosso, a Coroa desejava colocar a 
capital no Guaporé e não no Cuiabá. Para entender isso, não devemos nos ater apenas a questões 
estratégicas (defesa), que certamente são vitais e todos os historiadores já destacaram, mas temos 
de ver outra face da questão: a produção do ouro. 

Na década de 1740, momento em que a criação das duas capitanias foi discutida, avaliada 
e elaborada pela Coroa e seus representantes, principalmente pelo ministro Alexandre Gusmão, o 
distrito de Mato Grosso ainda era o maior produtor de ouro da região, com grandes esperanças de 
retirar ainda mais ouro com a repartição do Corumbiara e Guarajus, e ainda existia a possibilidade 
de se abrir um caminho fluvial pelo Guaporé, que desde a época de Raposo Tavares (1648) se sabia 
que era possível. 

As atenções para com Mato Grosso, ainda eram maiores porque surgiu numa ilha do Guaporé, 
um arraial clandestino, o arraial da Ilha cumprida, que se tornara mais que um problema de ordem 
pública, um problema internacional, pois, era dali que saíam as bandeiras para atacar as missões 
jesuíticas espanholas de Chiquitos e Moxos, como nos fala Hemming,“Os garimpeiros empobrecidos 
estabeleceram-se em um lugar chamado Ilha Comprida, no Guaporé. Um missionário, o padre Agostinho Lourenço, 
foi enviado para fazer um relatório oficial sobre a Ilha comprida e ficou consternado.” (HEMMING, 2007, 580) 
O padre conta que o local era um “covil de salteadores de vida, de honras e fazendas dos índios”, (idem) que 
não respeitavam Deus e nenhuma outra autoridade. 

Com todos esses aspectos, era para o Guaporé e o Mato Grosso que se voltavam as atenções 
da Coroa quando se pensou em criar uma capitania. E por mais que a fundação e organização de 
cidades seja a forma mais efetiva de organizar e controlar tal espaço, não era o núcleo urbano de 
Cuiabá, com sua câmara, ouvidoria, prelazia e comércio, que interessava aqueles que tinham a 
incumbência de dividir, ou melhor, espacializar, a futura capitania, mas sim Mato Grosso, que não 
tinha nenhuma vila, apenas dois arraiais e vários garimpos espalhados pela extensa Chapada dos 
Parecis. Naquela época, enquanto Cuiabá sobrevivia dos garimpos à sua volta e como entreposto 
comercial para Mato Grosso, a Coroa tinha em mente outra cidade, uma cidade que ainda não 
existia, só faltava encontrar o sítio exato para ela. Porém, uma coisa estava certa: ela se localizaria 
no Mato Grosso, e não no Cuiabá.

A história tradicional mato-grossense, eminentemente cuiabana, costuma criticar muito, 
essa decisão da Coroa. Era como se tivesse cometendo uma injustiça com Cuiabá. Um grande erro 
histórico! 
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Certamente, naquela época, a população do distrito de Cuiabá também pensava da mesma 
forma. Talvez com mais razão e indignação, que os arautos do Instituto Histórico no ano do 
bicentenário da fundação de Cuiabá. Porém, pensando sob o ponto de vista da história, nada 
existia de certo, que arraiais e vilas mineradoras espalhados pelo sertão da colônia, sobreviveriam à 
decadência do ouro, ou a notícia de novos achados em terra distantes. Isso serve tanto para Mato 
Grosso, como para Cuiabá e os Goiàses. Por outro lado, ao estudarmos as cartas e relatórios do 
primeiro governador de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, tudo que ele não queria para sua 
futura capital, era que nela vivessem mineradores.

(...) confesso, que esta distância basta para fazer descômodo aos mineiros, e mo-
radores dos arraiais, quando para os atos da República, e para os seus requeri-
mentos particulares se lhe faz preciso virem a Vila, mas em recompensa disto 
encontrão daqui dois benefícios grandes: o primeiro é que, estando os mineiros 
nesta distância, não haverão de viver na Vila, mas cada qual assiste no seu sítio, 
governando e administrando os seus escravos. E se a vila estivesse ao pé das 
lavras, os mesmos mineiros assistirão dentro, e como o bulício e divertimento 
das povoações não se aplicariam tanto ao ofício de minerar, como se sucede no 
Cuiabá, com tanta desordem, que já a câmara tem intentado requerer providên-
cias nesta matéria. (grifo nosso) 3

De forma mais radical ainda, está claro que a cidade imaginada por Rolim de Moura, seja 
no seu traçado como no seu viver urbano, não poderia ser parecida com Cuiabá, ou com os arraiais 
mineradores da Chapada dos Parecis.

O segundo é que da vizinhança das lavras, se segue as povoações, que os mineiros 
acabado o seu trabalho, vem de noite com tropas a mais, e fazem mil desordens 
do que também o Cuiabá tem exemplo, e todos as mais terras de semelhante 
situação, e pelo contrário, assim nesta vila, como nas minas que lhe pertencem 
se vive com sossego, e quietação porque os negros que estão na Vila, como são 
somente aqueles que os senhores precisam para se servirem, e por esta causa são 
menos em número, andam sempre a sua vista e não trazem ouro consigo. Como 
os mineiros não têm tanto lugar de fazer distúrbios, e os das minas, são também 
mais bem exigidos pelos seus senhores, como acima se disse. (idem)

E ao defender o sítio escolhido para futura capital, ser considerado impróprio para a maioria 
da população local, e bastante distantes dos demais arraiais, Rolim de Moura revela muito mais que 
a sua desconfiança para com os mineiros, ele demonstra o quão instável e móvel era a sociedade das 
minas, regida mais pelos novos achados do ouro, do que pela regularidade da vida urbana:

Além disso, de qualquer modo que as vilas se situem em minas, nunca, verda-
deiramente, podem evitar os incômodos acima ditos, porque ainda que, os seus 
moradores estejam juntos, quando se lhe dá princípio pelo tempo adiante, se vão 
alargando por causa dos novos descobrimentos e novas situações de roceiros, 
os que sucedem ao Cuiabá, e entendo que, todas as terras formadas em minas, 
porque havendo ela sido fundada mesmo sobre lavras, se acha hoje com distritos 
e bastante povoados, dois, quatro e seis dias de jornada distantes, tem que os seus 
moradores façam dúvida de ir destas longe, servir a República e dos principais a 
maior parte tem casa na Vila, aonde vão por qualquer motivo sem grande dificul-
dade, que está, ordinariamente , e se valia mais pelo que se representa a imagina-
ção, do que pelo que é na realidade. Cá, na América pela largueza das terras, pelo 
uso de fazer jornadas tão largas, como são daqui ao Pará, daqui a Bahia, daqui ao 
Rio, vinte e trinta léguas, respeitasse por cousa nenhuma. 4

Aprofundando ainda mais esse conflito entre o governador e os colonos, a sensação que 
passa os relatos de Rolim de Moura, é que a capital que criada por ele será mais regular e 
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estável, do que a vila de Cuiabá, ou os arraiais mineradores. Sua convicção baseia-se no julgamento 
que faz dos homens que povoam as minas.

O mais que daqui tenho visto ir, que tem sido bem poucos, o fizeram como fa-
zem das mais minas. Todos os que vêm a estas terras com o fim de adquirirem 
alguma coisa nelas, para o irem correr ai suas; só se empenham ai sua fazenda, 
cai em mãos de pessoas, que lhe não pagam ficam; Mas se a fortuna lhe corre 
favorável, se retiram e estes são os que todos os anos passam nas frotas para o 
Reino, de toda a parte da América, principalmente de minas, o que a estas tem 
sucedido igualmente com as outras, desde o princípio do seu estabelecimento; e 
esta é a causa, porque estas terras parecem mais miseráveis do que na realidade 
são; porque quem a elas vem, não vê pela maior parte que homens perdidos, e 
empenhados, não porque senão formem outros, mas por serem estes só os que 
permanecem, que os que adquirem sucessivamente estão saindo. (idem)

Por fim, na sua resoluta mentalidade de ladrilheiro, Rolim de Moura demonstra exatamente 
qual era o desejo da Coroa para com a nova capitania, e quais “as razões muito superiores do seu Real 
Serviço”, Sua Majestade lhe mandou formar aquela Vila:

Porém, quando estes defeitos fossem a maiores e os não vivemos tão usuais na 
maior parte das povoações, sempre deverão ser desprezados para conseguir o fim 
deste estabelecimento. Parece-me que Va Mge. não mandou formar esta Vila ao 
cômodo e a satisfação dos moradores de Mato Grosso, nem eles, tal Vila pediam 
ou queriam. (grifo nosso)

O motivo que Va Mge. toma para esta determinação, é a vizinhança que este 
distrito tem com as terras de Espanha, por cuja causa lhe chara(achara?)Va Mge. 
ache e o propugnáculo do sertão do Brasil pela parte do Peru, e o fim, o sitio 
desta vila devia essencialmente corresponder a este fim, ainda ahi resultasse al-
gum descômodo aos moradores. E quanto que eu escolhi, corresponde a esta 
intenção, pus em logo na presença de Va Mge. que lhe dei princípio. Va Mge. 
não só me insinua na mesma instrução o fim o que havia de atender na fundação 
desta vila, mas expressamente me determina, que esta se faça quanto for possível 
aborda do rio Guaporé, ou de outro rio navegável que se deságua neste. (idem)

Sabemos que todo esse discurso pertence a uma autoridade da Coroa, e não expressa mais 
que uma das muitas faces da mentalidade colonial, mas se percebe que a criação da capitania de 
Mato Grosso e a fundação de Vila Bela, no falar dos seus idealizadores e construtores, não são 
produtos da mesma dinâmica que deu origem e formou Cuiabá e os arraiais mineradores de Mato 
Grosso, muito menos da espacialidade e o intenso viver urbano de Cuiabá, tão bem demonstrado 
por pelos dois autores. Vila Bela e a Capitania de Mato Grosso é uma invenção, ou melhor, 
intervenção da Coroa Portuguesa. Ambas são frutos de outra mentalidade, outra espacialidade, e 
outra forma de viver o urbano. A planta abstrata de Vila Bela, como falou Lewis Mumford para a 
cidade barroca, “delimita o conteúdo social”, ela não deriva daquele conteúdo, ou em certo grau, 
conformado dele. As instituições das cidades já não geram a planta: a função da planta é, antes, introduzir nas 
instituições a conformidade à vontade do príncipe. (MUMFORD, 1991, p.424). 

Esse novo espaço, abstrato, centralizador, ordenador e interventor, por mais forte que tenha 
sido, não será capaz de transformar o mundo dos colonos a ponto de domesticá-lo, mesmo que 
contasse com o apoio de outro poder, o das câmaras. Este novo espaço e esta nova mentalidade, 
vão se contrapor, coabitar e também, se adaptar, a outros espaços e outras formas de viver, 
como bem ressaltaram Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus. Porém, na nossa opinião, a espacialização 
da capitania, seja o seu território, como a sua cabeça político/administrativa, não partiu do termo 
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de Cuiabá, mas de Lisboa. Também desconfiamos que a escolha da expressão Vila Bela, não foi 
apenas um capricho de Rolim de Moura, mas uma forma de provocar os moradores de Cuiabá, e 
dos arraiais mineradores, que tanto questionavam as atitudes do capitão general, e que para ele, não 
viviam em vilas tão belas.

Nesse sentido, para entendermos os conflitos mentais e espaciais em Mato Grosso, teremos 
que estudar as dinâmicas dos núcleos urbanos que se formaram antes e depois da intervenção 
portuguesa, onde se perceberá mais claramente dois modos diferentes de espacialização do mundo 
urbano, e como as autoridades portuguesas procediam, tal qual espanhol, no início da colonização 
da América, e os mineradores de Cuiabá e Mato Grosso, pouco diferiam dos primeiros portugueses 
que colonizaram este chão desde 1532.

Considerações finais.

O Trabalho de “Terra da Conquista” nos trouxe uma nova abordagem sobre um antigo 
debate, já que ao mostrar as espacialidades das vilas de Mato Grosso, particularmente Cuiabá, a 
teoria do ladrilheiro e semeador, lhe parece envelhecida, tal como uma chave de fenda que não dá 
conta de mover o parafuso. Ele, assim o faz, porque a sua pesquisa nos traz um universo urbano 
muito mais vivo e diversificado que os antigos trabalhos de história. Um universo urbano onde 
o espaço do povo parece se sobrepor e moldar o espaço do rei, um espaço que, através dos seus 
moradores, seu senado da câmara e suas ordens terceiras, tendes a pôr ordem na “anarquia” dos 
semeadores sem necessitar o “espírito ordenador” dos ladrilheiros, a mando da Coroa Portuguesa. 
Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus nos revelam uma Cuiabá muito mais rica que os minérios se 
extraem dos seus veios, e muito mais altiva e ordenadora que a teoria de Holanda poderia expressar, 
até porque, para esses autores, o núcleo urbano de Cuiabá servirá não só como ponto de partida 
para a colonização em Mato Grosso mas, também, como modelo de cidade que irá prevalecer no 
decorrer do tempo, em oposição as cidades de padrão mais português, como Vila Bela.

Contudo, alguns documentos estudados nos revelaram que os dois padrões urbanos 
apontados por Holanda, parecem existir plenamente na capitania, seja na carta de Rolim de Moura 
na década de 1750, como no relatório de Dalincort setenta anos depois. Detectamos que, de 
nenhuma forma estes dois padrões se opõem, ou estão em conflito, pelo contrário, eles fazem parte 
do mesmo processo de colonização e de ordenação espacial, até porque não existe colonização e 
núcleos urbanos sem colonos, e estes, às vezes, podem sair fora dos padrões esperados.

Estamos convencidos de que os dois padrões existiram, e que a teoria de Sérgio Buarque de 
Holanda continua atual para entender as diferenças claras entre os núcleos urbanos de Cuiabá e de 
Vila Bela. Contudo, essa teoria não dá conta para explicar porque Vila bela entrou em decadência, 
e Cuiabá não. Acreditamos que isso não tem, absolutamente, nada com relação aos dois padrões de 
colonização, mas sim, a dinâmica da mineração na capitania. Na medida que o ouro vai declinando, 
o núcleo de Cuiabá, mais antigo, mais populoso, mais central, consegue sobreviver a decadência da 
mineração, enquanto Vila Bela quase desaparece como outros arraiais mato-grossenses. 

Essa sobrevivência pode indicar que um determinado padrão venceu, e que os seus 
moradores passaram a domar o espaço, a ponto de o espaço do povo sobrepujar o espaço do rei. 
Mesmo que, para isso, a câmara tenha que por ordem e trazer a cidade para um plano mais racional. 
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Contudo, o que conseguimos observar é que tanto o espaço do rei, quanto o espaço do povo se 
encontravam dentro dos dois projetos, existiam tanto em vilas mineradoras, como Cuiabá ou em 
Vila planejadas, como Vila Bela. O espaço do rei é mais mental, um desejo, uma capitania idealizada 
e imposta pela Coroa, enquanto que o espaço do povo é a materialidade da colonização, o viver na 
cidade, os seus moradores, inclusive os oficiais do reino. Quando os cuiabanos conquistam a sua 
capital, e derrubaram o último governador general português, esse espaço do rei deixa de existir 
como foi pensando. Ele continua sendo uma idealização e um espaço do poder, mas ele muda 
de mãos, passa agora para as mãos dos seus moradores, ou melhor, para as mãos daqueles que 
governam Cuiabá. Talvez seja isso que leva Carlos Rosa e Nauk Maria de Jesus a colocar Cuiabá 
como o centro da colonização, e urbanização da capitania, mas isso tem mais haver com o processo 
histórico posterior, do que pela forma que esta cidade se formou no século XVIII, orientar não só 
o universo citadino cuiabano, como também outros universos na capitania.  

NOTAS 

1 Há controvérsias sobre a existência desse arraial. Alguns afirmam que se trata de duas povoações 
distintas, outros dizem que é o mesmo arraial, só que em lugares diferentes. (N.A.)

2 Para cada arroba temos 6:200$000 réis (N.A.)

3 Ofício número 192 de 2 abril de 1757, Livro 04 das Correspondências, Arquivo Público de Mato 
Grosso (APMT)

4 Ofício número 192 de 2 abril de 1757,Livro 04 das Correspondências, Arquivo Público de Mato 
Grosso (APMT).
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RESUMO
Os registros paroquiais são fontes imprescindíveis para o entendimento das relações sociais 
instituídas via sacramento. Dentre eles, os batismos em especial, nos permite uma análise mais 
profunda dos apadrinhamentos firmados da pia batismal e do perfil da ilegitimidade. Temas 
que estão sempre presentes nas discussões acadêmicas. Diferentemente, as alforrias de pia 
instituídas durante a unção do sacramento é um tema raro e quase que isento de publicações. 
O objetivo desse artigo é levantar as alforrias de pia, na freguesia de São Paulo do Muriahé, 
Zona da Mata mineira, entre os anos de 1850 a 1888 e cruzar estes dados com outras formas 
de concessão de liberdade, como os testamentos e as cartas para perceber as aproximações e 
os distanciamentos entre batizandos, proprietários dos escravos e padrinhos.

Palavras-Chave: Alforrias de pia. Zona da Mata mineira. Batismos. 

ABSTRACT
Parish registers are fundamental sources for understanding established social relations through 
sacraments. Among those, baptism, in particular, provide us an in-depth analysis of  baptis-
mal godparenting as well as to draw a profile for illegitimacy, recurring themes in academic 
discussions. Diversely, baptismal manumissions occurred during this sacrament’s ministration 
seldom are the object of  further discussion, counting with little to near-inexistent publica-
tions. This paper aims to produce evidences for baptismal manumissions in the civil parish 
of  São Paulo do Muriahé, Zona da Mata mineira’s area during the period of  1850-1888 and 
to cross data with other forms of  freedom papers such as testaments and letters, in order to 
devise the approximations and the distancing experienced by baptized subjects, slave owners 
and godparents.  

Keywords: Baptismal manumissions. Zona da Mata mineira. Baptisms. 
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INTRODUÇÃO 

A carta de alforria constitui-se um instrumento jurídico, portanto, legal, para alforriar. Pela carta 
de alforria, o senhor ou seu procurador delegava ao escravo o título judiciário de propriedade 

que tinha sobre ele, o que em alguns casos poderia representar seu desligamento total ou parcial 
de seu proprietário. Alguns escravos, mesmo libertos, preferiam permanecer próximos ao grupo 
ao qual pertenciam, trabalhando diretamente para seu senhor, porém, sem estar legalmente preso 
a ele. Neste sentido, libertar não significava apenas adquirir novo estatuto legal, mas sobreviver 
às próprias custas e poder aproveitar dos espaços permitidos à sua ascensão na sociedade livre 
(ALMEIDA, 2009).  Esta liberdade, para ser reconhecida, deveria ser registrada em um cartório 
pelo próprio senhor ou por alguém nomeado por ele, e após ser datada e assinada por testemunhas, 
era reconhecida e legitimada. 

Obviamente que entre senhor e o escravo existiam mecanismos de sobrevivência que 
poderiam levar à alforria ou não sob diversas formas e condições. Muito embora saibamos da 
existência de diversas formas do escravo adquirir sua liberdade (CHALHOUB, 2003; BOTELHO, 
2000; PAIVA, 1995; dentre outros), constatamos que na freguesia São Paulo do Muriahé, entre 
1850 a 1888, predominavam as alforrias concedidas às crianças durante a celebração do batismo, 
denominada alforria de pia e as alforrias adquiridas mediante prestação de serviços por tempo 
determinado, como morte do proprietário, criação dos filhos ou algo afim, presentes nas cartas de 
alforria e testamentos. 1

Em relação à alforria de pia, o sacramento do batismo seria o instrumento de sua legalização. 
O batismo, por ser o primeiro sacramento celebrado pela Igreja Católica, era de grande importância 
na vida das pessoas. Receber os santos óleos conferia ao batizando o direito de se dizer cristão e 
conforme instituído pelas Ordenações Filipinas, em 1603, todo senhor que não levasse seu escravo 
a batizar, poderia correr o risco de perder a sua posse e o escravo o benefício de outros sacramentos, 
se assim desejasse. Como consequência, notamos certa regularidade de crianças acompanhadas de 
seus pais ou responsável e mesmo adultos não batizados procurarem o primeiro sacramento.   

Devemos ainda levar em conta, que segundo Lana Lage Lima e Renato Pinto Venâncio, 
os registros paroquiais funcionavam como registros civis, pois, não existia no momento, um 
órgão competente para tal (LIMA, 1991, p.27-28), funcionando como um cumprimento às regras 
estabelecidas junto ao senhor, mas ao mesmo tempo delegando ao escravo a possibilidade de se 
dizer um igual, sendo aceito como membro da Igreja, purificando-se dos pecados, bem como lhe 
concedendo a possibilidade de obter sua liberdade (PEIXOTO, 2014).

O ato do batismo assumiria, neste sentido, uma função além do cativeiro, uma oportunidade 
do escravo adquirir sua alforria, o que poderia ser um prêmio para poucos, pois estaria condicionada 
à condição de piedade, afinidade ou mesmo a uma possível paternidade que não poderia ser 
revelada pelo suposto pai. Importa observar que a qualidade de ser escolhido para alforriar na 
pia batismal, não era algo que deve ser observado de forma distante do fato, pelo contrário, pais, 
mães, padrinhos, proprietários, vigários, todos aqueles envolvidos na celebração poderiam estar 
intimamente ligados à criança ou a seus pais. 

Para este trabalho, pretende-se analisar de maneira específica, as práticas de alforrias de pia 
concedidas na freguesia de São Paulo do Muriahé, Zona da Mata mineira, entre os anos de 1850 
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a 1888, fazer uma análise dos padrinhos que são notificados nesta celebração e ainda cruzar estes 
dados com outras formas documentais de alforrias, como testamentos e cartas. Esclarecemos que 
esta localidade caracterizava até o segundo quartel do século XIX, por uma produção baseada 
em gêneros agrícolas, como o milho, a cana-de-açúcar e mais no final do século, o café e ainda, 
caracterizada por pequenos e médios plantéis, fato que poderá influenciar de forma direta na 
concessão de liberdade e na forma de apadrinhar (ANDRADE, 2011). 

Para a pesquisa serão utilizados todos os batismos de escravos existentes na Matriz São 
Paulo para o período recortado, alguns testamentos, cartas de alforrias e inventários post-mortem 
catalogados junto ao Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros e ao Cartório de Notas de 1º Ofício 
de Muriaé e de Cachoeira Alegre, freguesia pertencente a São Paulo do Muriahé neste momento. 
Esperamos que este debate nos permita contribuir para o enriquecimento do tema e traga novas 
leituras para este tipo de alforria, ainda pouco estudada no mundo acadêmico. 

A celebração de manumissões durante a unção do sacramento do batismo: al-
guns cruzamentos de dados

Existe um julgamento recorrente de que grande parte das crianças que eram libertas na 
pia batismal possuía, por parte dos pais, mães ou ambos, uma relação íntima com o seu senhor, 
acreditando na ideia de paternidade do batizando. Para estes casos, o cruzamento desta fonte com 
os testamentos é imprescindível para tal constatação, pois é no testamento que o reconhecimento 
de paternidade se daria com mais frequência. Por acreditar em possíveis julgamentos divinos, o 
testamento surge como uma fonte fidedigna para deixar em evidência os possíveis filhos que por 
ventura o testador obtivera fora do matrimônio, bem como a partilha dos bens aos herdeiros.  
Mas na sua grande maioria é praticamente impossível saber as causas que levaram os senhores a 
conceder a liberdade aos filhos de suas escravas, já que não havia qualquer tipo de exigência ou 
explicação para concessão deste tipo de liberdade e por serem raros os batizandos do mesmo plantel 
que tiveram a delegação desta permissão. Claro que as alforrias concedidas na pia batismal ou as 
alforrias outorgadas por compra, poderiam estar ligadas a uma série de fatores, como afinidade, 
amizade, paternidade e parentesco com o senhor.

Ao que observamos, estas alforrias de pia estavam em face de algumas circunstâncias que 
serão apresentadas. Poderiam estar ligadas aos “laços de afeição, amor, parentesco por afinidade 
ou consanguíneo e possuía um papel fundamental no processo da emancipação” (SCHWARTZ, 
2001, p.197). Estas ideias reforçam a aceitação de que as alforrias gratuitas era uma característica 
especialmente de senhores que estabeleciam algum tipo de afetividade, gratidão ou mesmo relações 
consanguíneas com seus escravos. Segundo Eduardo França Paiva, essa afeição pôde ter incentivado 
manumissões sem ônus para estes e para outros membros de sua família, enquanto no mesmo 
plantel, outros indivíduos amargavam condições para a libertação, eram coartados, vendidos, 
arrestados ou simplesmente, apenas permaneciam cativos (PAIVA, 1995, p.119). 

Alguns autores pinçam “aqui e acolá”, casos que confirmam uma ligação entre a alforria 
de pia e a paternidade de filhos com suas escravas, o que não deixa de ter um aspecto positivo. 
Para Cristiano Lima da Silva (2005), muito raramente estes senhores reconheciam estes menores 
durante a unção dos santos óleos, já que este reconhecimento poderia gerar alguns problemas 



121

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

como relações extraconjugais, escândalos, problemas em relação à divisão da herança, além de 
contrariar os mandamentos católicos, sendo mais vantajoso ocultá-los.

Portanto, a forma mais comum de reconhecimento de paternidade pelos pais biológicos 
junto aos cativos, era o testamento, já que o documento, geralmente feito em período de idade mais 
avançada do testador, levaria o autor a acreditar que esta atitude poderia livrá-lo de algum peso, 
culpa ou perigo de morte (RODRIGUES, 2013). Em muitos casos, estes testamentos eram colados 
ou costurados, sendo exigido ao testador abri-lo somente depois de sua morte, ou seja, em um 
momento em que não estivesse mais presente. Tal fato conferia certa veracidade aos fatos relatados 
e ainda, ao testamento, o caráter de fonte fiel.  

Sheila de Castro Faria endossa estas palavras reforçando que as alforrias testamentárias 
tenderiam mais à gratuidade do que as outorgadas em cartas de liberdade, devidas, por exemplo, às 
circunstâncias em que o testador redigia ou ditava as suas últimas vontades, geralmente enfermos 
ou em perigo de vida (FARIA, 1998, p.266), muito embora as alforrias gratuitas concedidas na pia 
batismal estejam no mesmo patamar de porcentagem das alforrias condicionadas outorgadas em 
testamentos para a freguesia analisada (MALAFAIA, 2007).

Mary Karasch esclarece, que embora muitos senhores rejeitassem os filhos, era comum 
delegar a estes uma posição de alto status social, de forma a sentirem protegidos, e que em 
consequência da alta mortalidade entre os bebês, as crianças tendiam a ser alforriadas somente 
depois que tivessem sobrevivido ao primeiro e mais vulnerável ano de vida (KARASCH, 2000, 
p.391 e 456) . 

O problema maior de um reconhecimento ou não de uma paternidade dependia dos 
interesses econômicos que estavam em jogo. Eni Samara (1988, p. 23 e 25), alega que na divisão 
da herança, os ilegítimos eram naturalmente lembrados, desde que não concorressem com os 
legítimos. Aos nascidos de mães escravas, o pai cuidava de libertá-los por ocasião do testamento. 
Assim, para que estes tivessem o direito à herança, deveriam ser reconhecidos em testamentos ou 
escritura pública. 

Importante observar que, em muitos casos, as alforrias testamentais foram concedidas como 
condição para garantir os serviços do escravo até que o senhor morresse. Neste momento, poderia 
representar, dentre outras coisas, um ato de caridade cristã merecedor de recompensa divina no 
post-mortem. A prestação de contas dos atos cometidos durante a vida, no momento da redação do 
testamento, muitas vezes induzia os testadores a reconhecerem filhos ilegítimos, incluindo, entre 
eles, os filhos tidos com escravas. Isso poderia constar no testamento como explicação para a 
alforria de alguns escravos (SILVA, 2005).

O testamento de João José Correa, um proprietário de escravos da localidade analisada, 
ilustra muito bem a existência dessas alforrias sob condições. Este senhor declara que apenas quando 
morto, ficaria livre de cativeiro sua escrava Joaquina e seus filhos de nomes Estácio, João, Gonçalo, 
Cassiano, Justina e Alexandre, deixando-os livres dos serviços e instituindo-os como herdeiros de 
sua terça. Além disso, nomeia seu filho Paulo como responsável para cuidar da educação moral 
e religiosa dos mesmos, mas apenas após os 21 anos destes é que receberiam o que coubesse no 
testamento.2 
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Evidências importantes sobre esta aproximação foram identificadas, apesar de não 
reconhecê-los como legítimos. Sua esposa, na data da abertura do documento, já havia falecido. 
Seus filhos com esta senhora eram num total de três, todos eram casados, portanto adultos. 
Verificando as atas de batismo, constatamos que dois padrinhos dos filhos da escrava Joaquina 
eram provavelmente parentes, quem sabe irmãos deste proprietário, por possuírem sobrenomes 
idênticos: Antônio José Correa e Paulo José Correa. Os filhos da escrava apresentavam no registro 
de batismo como filhos naturais. Claro que não confirmamos neste caso a paternidade deste senhor 
aos filhos da escrava, mas não negamos o fato de existir uma relação próxima entre ambos e até 
mesmo com seus familiares. Porém, no testamento relatado acima, fica oculta a explicação para 
a data de abertura do mesmo, no qual data-se de 1893, portanto, após a abolição dos escravos, e 
mesmo assim é instituía uma certidão como se a mesma fosse legalmente aceita.

Observamos ainda, provavelmente, um familiar dos senhores João José Correia, Antônio 
José Correia e Paulo José Correia, o senhor de nome Francisco José Correia, alforriando cinco 
filhos de sua escrava na pia batismal. Em quatro celebrações de batismo são destacados membros 
da mesma família como padrinhos, assim designados: Cândido José Correia e Constâncio José 
Correia, ambos apadrinham duas vezes e João Correia Tavares uma vez.

Cruzando estes dados, consultamos os testamentos do Cartório de Cachoeira Alegre e 
notificamos a confirmação de uma paternidade. Em 1858, Francisco José Correa, libertou o escravo 
João, pardo, filho natural dele e de sua escrava Bernarda e o reconheceu como filho e herdeiro de 
seus bens. 3  Conforme o Quadro 1, o mesmo Francisco além de usar parentes como padrinhos, 
delega a Nossa Senhora ser madrinha de três crianças batizadas, ou seja, ao que se observa a 
prática de alforriar não era exclusividade apenas de um membro familiar dos Correias, mas também 
de outros componentes, pois usavam práticas testamentárias e o batismo para assim proceder. A 
presença no sacramento do batismo da madrinha espiritual pode indicar uma ligação espiritual ou 
mesmo uma forma de abrandar sua condenação ou um peso social e divino. Um dado importante 
é que a escrava Bernarda ainda batiza os filhos Manoel e Pedro que também são alforriados na 
pia batismal por seu senhor Francisco, mas em relação a estes filhos, não encontramos qualquer 
reconhecimento de paternidade, seja por parte de Francisco, seja por parte de outra pessoa da 
família. Francisco contraiu matrimônio no dia 20 de abril de 1860, com Dona Damiana E. da 
Encarnação4 logo após alforriar e reconhecer paternidade de João, filho de sua escrava, em 1858.

Em se tratando das alforrias batismais, observamos que as Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia5 era o documento legal que regulamentava seu registro, conforme os sínodos 
diocesanos e muito embora possuísse um modelo próprio de redação do registro, muitos eram 
os casos em que havia falta das informações contidas. Segundo o sínodo, o batismo deveria ser 
lançado apenas pelo pároco ou seu substituto em livros próprios, encadernados, bem guardados e 
devidamente preenchidos da seguinte forma: 

Aos tantos de tal mês, e de tal ano batizei, ou batizou de minha licença o padre N. 
nesta, ou em tal igreja, a N. filho de N. e de sua mulher N. e pus os santos óleos: 
foram padrinhos N. e N. casados, viúvos, ou solteiros, fregueses de tal Igreja, e 
moradores em tal parte.6

O que encontramos nos assentos de batismos foram aparentemente livros em bom estado 
de conservação, com algumas laudas comprometidas, e em diversas vezes o vigário faz anotações 
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alertando que o livro não obedece a uma ordem cronológica temporal. Observamos, ainda, algumas 
anotações em recortes de papel avulso e uma falta de rigor em seguir os modelos das Constituições, 
porém, nada que comprometa os resultados aqui apresentados. Num total de 952 batismos de 
escravos para a freguesia, foram constatados 36 casos (3,78%) em que ocorreu algum tipo de 
alforria, incluindo João, filho de Maria Bernarda, uma liberta, que tem seu filho alforriado, no dia 
18 de janeiro de 1870. Ao que indica, seria uma forma de reforçar a liberdade do filho, pois sua mãe 
é apresentada como liberta, ou seja, o filho também teria a mesma condição, uma vez que nasceu 
de ventre livre.

Desse total de 36 casos de alforrias batismal, em 16 deles (43,24%) essas liberdades foram 
concedidas antes da Lei do Ventre Livre e 21 delas (56,76%) foram outorgadas após a dita Lei. A 
sanção da Lei de 2040, de 28 de setembro de 1871, ou Lei do Ventre Livre, determinava que os 
filhos menores ficassem sob a autoridade do proprietário, tendo este a obrigação de criá-los até a 
idade de oito anos. Após esta idade, o proprietário de sua mãe poderia fazer uma opção de receber 
uma indenização ou de utilizar de seus serviços até aos 21 anos (ANDRADE, 2002). Assim, a 
alforria de pia viria confirmar a liberdade logo após o nascimento. No entender de Andréa Lisly 
Gonçalves (2000, p164), “o fato de o ingênuo já se encontrar livre da condição de cativo, por 
ocasião do batismo, só engrandeceria a solenidade de recepção do primeiro sacramento”, podendo 
reafirmar perante a sociedade sua liberdade e avalizar seu passe livre de maneira mais ampliada.

A Lei do Ventre Livre não provocou mudanças nas estratégias senhoriais devido ao seu 
próprio espírito. Ao subordinar o filho da escrava ao seu senhor até a idade de 21 anos, numa 
forma de transição gradual para o trabalho livre, preservou o trabalho compulsório do cativo, 
não alterando substancialmente a relação senhor-escravo, mas poderia conferir uma dependência 
entre as partes, num período em que havia intensos debates políticos espalhados pelo país para a 
emancipação do escravo, e consequentemente, o fim da escravidão (CARVALHO, 1996). 

Destas 36 alforrias concedidas, houve uma maior contemplação do sexo masculino, 23 
casos (62,16%) e o restante feminino 14 ocorrências (37,84%), o que contraria alguns trabalhos 
realizados que confirmam que as mulheres tendiam a maiores chances de ganhar a libertação 
(LIBBY, 2003, p.131), muito embora, acreditamos, que as alforrias de pia, diferente dos testamentos 
e cartas, poderia não ter como preocupação principal o sexo da criança, mas as atenções deveriam 
estar voltadas para seus senhores ou progenitores, já que eram estes que escolhiam libertar ou não 
os filhos de sua escrava, tendo um papel importante na hora da manumissão (PEIXOTO, 2014). 

Do total destes registros na pia batismal apenas uma mulher era proprietária, Dona 
Deolinda Rosa da Conceição e 36 homens, dentre eles, Dr. Antônio Augusto Bicalho Canêdo, 
Francisco Alves da Silva Pereira, além do Vigário José Delfino César, este último, proprietário que 
mais alforriou na pia batismal juntamente com Francisco José Correia. Tais dados nos demonstra 
uma sociedade escravista que tem como base os valores paternalistas cabendo à mulher as tarefas 
domésticas e o cuidar dos filhos, com raras exceções, enquanto aos homens caberia o papel do 
controle familiar, econômico e social.

No universo dos padrinhos escolhidos para os alforriados ou dispensados da lei, 32 deles 
eram livres, e apenas 5 escravos. Prevalecendo também a condição de livre para as madrinhas. 
Porém, Nossa Senhora amadrinhou 4 vezes e Nossa Senhora do Rosário 1 vez, aparecendo em 
apenas 5 casos madrinhas escravas. A diferença maior entre todas as variáveis analisadas recai 
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na condição de ilegitimidade dessas crianças. Num total de 34 casos (91,89%) estes filhos foram 
considerados naturais por apresentarem somente o nome da mãe. Em apenas 2 casos (5,40%) 
estes filhos aparecem com nome do pai e da mãe, e 1 caso (2,70%) em que apenas o nome do pai 
aparece, o que nos leva a deduzir que sua alforria pode ter sido concedida por uma superação pela 
morte da mãe. 

Como comentado anteriormente, claro que o grande número de crianças naturais sendo 
alforriados no batismo pode ser um indício de existir uma relação de possíveis paternidades neste 
universo, porém estes pais não confessavam na celebração, preferindo omitir na ocasião. Tal 
ideia pode estar ligada ao fato de evitar críticas por parte da população e exposição da família, 
fato que levava a declarar tal paternidade somente em testamento, próximo à morte. Por isto, 
Márcio de Sousa Soares afirma que “as alforrias devem ser observadas pela sutileza com que esses 
senhores tangenciavam a liberdade para seus cativos” (SOARES, 2009, p.56), já que seriam eles os 
responsáveis diretos por esta forma de libertação. 

Muito embora houvesse um modelo próprio a seguir para assentar estes batismos, como visto 
anteriormente, em alguns casos o vigário anotava estes registros com carência de dados, ou mesmo 
sem uma ordem cronológica. Curioso é que mesmo com a visita regular de um representante do 
bispado à Paróquia, estes detalhes, ao que parece, passaram despercebidos ou não eram notificados.

Separamos um registro de batismo para uma análise mais detalhada, conforme modelo a 
seguir:

 Aos sete dias do mes de dezembro de mil oito centos e setenta e oito, batizei 
solenemente e puz os Santos Óleos ao inocente Lourenço, nascido a cinco de ou-
tubro do corrente ano, filho natural de Martha, escrava de Domiciano Monteiro 
de Castro, que declaro livre com declaração. Forão padrinhos José Domiciano de 
Castro e Gabriela de Paula Monteiro de Castro

José Delfino César7

Observamos que o exemplo acima se comparado ao padrão instituído pelas Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia, possui quase todas as informações exigidas por lei, com exceção 
da localidade e da Capela frequentada pela mãe, informações que dificilmente são notificados 
pelo vigário se observada toda população, dentre livres, escravos, libertos e índios. Trata-se de 
uma dispensa concedida após a Lei 2040, o que pode ter uma conotação de reforço social, de 
uma liberdade imediata e de uma possível afinidade entre os padrinhos e senhor, já que possuem 
sobrenomes iguais.

Ao que se sabe, o proprietário de escravos descrito no assento acima, Coronel Domiciano 
Antônio Monteiro de Castro foi um homem respeitado pela sociedade local, não apenas por ter um 
destaque econômico como grande produtor de café e diversos produtos agrícolas, mas por ser uma 
liderança política de maior expressividade na localidade no final do século XIX.8 De acordo com a 
Revista de Historiografia Muriaense, seus escravos “preferiam a companhia do seu senhor à uma 
alforria, pois eram tratados como pessoas” e “não lhes faltavam empregados, pois eram muito bons 
para todos.” (REVISTA DE HISTORIOGRAFIA MURIAENSE, 1982, p.58).

Vemos, então, que a concessão da alforria de pia a Lourenço por Coronel Domiciano 
Antônio Monteiro de Castro, parece não ser um caso em que há uma ligação consanguínea com sua 
genitora, mas uma afinidade entre as partes, bem como uma postura de conhecimento mais amplo 
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frente às informações adquiridas pelo Coronel, já que era um homem de leitura refinada e grande 
administrador. Tal dedução nos permite afirmar que o Coronel já previa futuras transformações 
políticas no final do século, momento em que acendia as discussões políticas sobre o fim da 
escravidão, o que poderia ter levado o Coronel a uma estratégia de aproximação de seu plantel 
visando transformações mais radicais no sistema escravista e monárquico.

Também nos chama atenção, conforme consta no Quadro 1, a presença do proprietário 
Francisco Alves da Silva Pereira tecendo laços, via celebração de batismo, com um parente próximo 
de nome Francisco de Assis Alves Pereira. Observamos que Sebastião, filho natural de sua escrava 
Anastácia, nascido no dia 13 de agosto de 1870 e batizado no dia 03 de outubro de 1870, recebeu 
a alforria na pia batismal. 

Tentando cruzar estes dados, notamos que aparece em carta do mesmo proprietário não 
uma declaração de paternidade, mas uma aproximação com a escrava Anna, conforme citação 
abaixo.

 Pelos bons serviços a mim prestados, e a amizade que me deu sempre provas ser 
de coração e, não fingindo desde a mais tenra idade, seu zelo em adivinhar sem-
pre meus pensamentos, dedicação sem limites e, eu conhecendo estas qualidades 
sempre a tratei como uma filha e não escrava.9

A parda, Anna, de 21 anos de idade e sua filha Olívia são umas das poucas pessoas que 
recebem os benefícios de uma carta incondicional para a freguesia. No ano de 1884, tanto Anna 
como Olívia, receberam sua liberdade do senhor Francisco Alves da Silva Pereira. O proprietário 
revelou que a manumissão seria para mostrar o quanto apreciava o serviço da mucama. A mulata 
foi alforriada, gratuita e incondicionalmente, com o consentimento de seu senhor, por cuidar dele 
e “considerá-la como uma filha”. 

Tal afirmação não nos deixa negar uma relação de intimidade entre as partes. Conforme 
relatado no trecho da carta acima, não há dúvidas sobre uma possível aproximação entre este 
senhor e sua escrava, o que acabou por gerar a alforria da mãe e da filha.  Porém, consultando os 
registros de casamentos, observamos que o mesmo senhor contraiu matrimônio com a senhora 
Maria Fortunato Pinto, no dia 24 maio do ano de 1867, ou seja, dezessete anos antes das alforrias 
descritas. Assim, levantamos a hipótese que Francisco poderia manter uma relação de bigamia 
neste momento, algo nada incomum para o período abordado, porém nada comfirmado.

Contrariamos aos resultados levantados por Rômulo Garcia Andrade, ao analisar os 
padrinhos de escravos da localidade na sua totalidade, a qual confirma existir apenas dois casos 
de parentes de proprietários que são padrinhos ou madrinhas de filhos de escravas alforriadas no 
batismo (ANDRADE, 2005), constatamos um total de nove casos neste universo de 36 alforrias, 
conforme Quadro 1.

O quadro abaixo é muito significativo, pois ultrapassa o número de filhos ilegítimos para as 
36 alforrias de pia como um todo. Em todos os casos de manumissões em que há uma aproximação 
de sobrenomes de padrinhos ou madrinhas com o senhor da criança, são filhos ilegítimos, o que nos 
permite admitir que pudesse existir um relacionamento maior entre as partes e não somente laços 
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de proteção espiritual, mas um relacionamento consanguíneo, mesmo não tendo como comprovar 
a afirmação em sua totalidade.

Quadro 1- Crianças alforriadas na pia batismal que apresenta afinidade entre senhor e padrinho e/ou madrinha. São 

Paulo do Muriahé, 1850-1888.

Nº Batizando(a) Padrinho Madrinha Proprietário Pai Mães Nasc. Batismo

1 Maria livre 
Rafael Tobias da 

Rocha 
Vicência Maria de 

Jesus 
Modesto Fernandes 

da Rocha 
n/c Umbelina 22/03/1884 28/10/1884

2 Lourenço
José Domiciano de 

Castro
Gabriella de Paula 

Monteiro de Castro
Domiciano Antônio 
Monteiro de Castro

n/c Martha 05/10/1878 07/12/1878

3 Chrystina Sisnio José d’Avila
Emiliana Maria 

Conceição
Joaquim José d’Avila n/c Lorena 24/07/1878 07/09/1878

4 Sebastião
Francisco de Assis 

Alves Pereira
Victoria escrava do 

mesmo plantel
Francisco Alves da 

Silva Pereira
n/c Anasthácia 13/08/1870 03/09/1870

5 Severina
Manoel Teixeira da 
Fonseca e Souza

D. Francisca Pinto 
Monteiro

Cap. João Pinto 
Monteiro

n/c Joana 08/11/1870 28/11/1870

6 Francisco João Correa Tavares 

Antônia Francisca da 
Conceição Francisco José 

Correa
n/c Luiza n/c 18/04/1860

 7 Manoel
Candido José 

Correa
Nossa Senhora

Francisco José 
Correia

n/c Floriana n/c 24/02/1859

8
Manoel

 

Constantino José 
Correa Nossa Senhora

Francisco José 
Correa

n/c Bernarda n/c 24/02/1858

9 João João Correa Tavares Nossa Senhora
Francisco José 

Correa
n/c Florinda n/c 24/02/1859

Fonte: Livros de batismos da Paróquia São Paulo, 1850-1888.

Ter parentes do senhor apadrinhando ou amadrinhando filhos de suas escravas que foram 
alforriados na pia batismal, reflete muito mais do que aparentemente podemos afirmar. Tecer estas 
relações seria uma forma de buscar proteção e apoio numa sociedade em que a Igreja Católica 
ditava as normas e se fazia presente. Porém, nem mesmo a Igreja estava isenta dessas relações. A 
presença do vigário José Delfino César na celebração do batismo alforriando os filhos(as) de sua 
escrava Constança ilustram esta afirmação, conforme transcrito a seguir. 

Aos vinte e sete de março de mil oitocentos e setenta e oito, o Reverendo Vigário 
José Dias Henrique, de licença parochial batizou solenemente e pôs os Santos 
Óleos ao inocente Olavo, nascido à 13 do corrente, filho natural de Constança, 
preta, escrava do vigário José Delfino César, ficou plenamente livre, como nasci-
do de mulher livre. Foram padrinhos Eleutério Dias Duarte e Rita

José Dias Henrique10

Tivemos noutra ocasião oportunidade de falar sobre José Delfino César.11 A escrava 
Constança não escolhe como padrinhos de seus filhos um parente do seu senhor, mas todos os 
cinco filhos de Constança que são levados para batizar têm como padrinhos homens livres sem 
qualquer vínculo parental consanguíneo com o vigário. Em se tratando das madrinhas em três casos 
são escravas e dois casos caracterizam por mulheres livres. Em uma delas é notificado ser escrava 
do mesmo plantel e ainda, todos os filhos de Constança levados a pia batismal são alforriados.

Obviamente que foi levantada a hipótese de o Padre José Delfino ser pai das crianças 
alforriadas. Porém, ao cruzar dados recorremos ao Inventário post-mortem e ao testamento do dito 
vigário e tivemos uma grata surpresa. José Delfino César reconhece a paternidade não dos filhos de 
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Constança, mas de quatro filhos da escrava alforriada Thereza, de nomes: Vicente, Maria, Victorina 
e Sophia, conforme consta a seguir:

no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e se-
tenta e cinco, ao Vinte e sete de Novembro, nesta Cidade de Muriahé, em meu 
cartório, onde eu Tabellião me achara, e por me ser distribuída esta escriptura, 
acho perante mim e as duas testemunhas abaixo assinadas apareceu como ou-
torgante o Vigário desta freguesia Padre José Delfino César, e por elle foi dito 
a mim e os testemunhas abaixo assinados, que sendo já clérigo de ordem sacra, 
houvera quatro filhos por nome Vicente, Maria, Victorina e Sophia, em Thereza, 
mulher solteira e a quem elle outorgante deo liberdade antes do nascimento dos 
nomeados acima...” “...e é vontade delle outra parte perfilhalos como com effeito 
por esta perfilha-os plena que elles passão ser herdeiros e a gozar de todas as 
honras e prerrogativas, como se legítimos fosem, perfilhação que faz por não lhe 
ser proibido e não ter herdeiros forçados presentemente...

Muitos eram os religiosos que acabavam se envolvendo em concubinato, porém tais casos 
poderiam ser julgados pelos bispos. As penas para estes casos poderiam passar por admoestação 
ou advertência, com pagamento de multa ou até mesmo degredo na África. O castigo poderia 
variar conforme a frequência e forma dos casos. A mulher envolvida com o clérigo teria uma 
maior penalidade do que aquela que envolvia com uma pessoa leiga, que teria uma punição mais 
conveniente, considerando a qualidade da pessoa e circunstância do crime (NEVES, 1993, p.139).

Um fato interessante é que mesmo sendo o vigário proibido perante a Igreja de apadrinhar, 
este padre apadrinha várias vezes. Algo que pode ser considerado um reconhecimento social 
do vigário ou mesmo um distanciamento da freguesia em relação ao bispado de Mariana, órgão 
responsável em vitoriar e controlar as práticas dos vigários e padres que passavam pela freguesia. 
Notamos que no documento é especificado o nome, a data de nascimento, a data do batismo e 
nome dos padrinhos dos quatro filhos. Dois deles batizados como mandava o regulamento, sendo 
levados à pia batismal, antes do oitavo dia de vida.

Cruzando os dados da certidão de perfilhação e as atas de batismos, constatamos que 
somente o batizado de Sophia, sua última filha, é que aparece registrado no livro adequado, e com 
algumas diferenças nos dados. No livro de batismo a celebração do sacramento foi no dia 08 de 
abril de 1871, no livro cartorial 02 de fevereiro de 1871. Seus padrinhos no livro de batismo foram 
Vicente Rodrigues Vasconcelos e Ana Rodrigues Vasconcelos, na certidão de perfilhação Vicente 
José Pereira e D. Anna Maria de Jesus. O que nos mostra que não existia uma preocupação em 
assentar datas e nomes com maior precisão. Outra resposta ao fato de aparecer apenas Sophia 
registrada no livro de batismo, se dá pelo fato de todos os intervalos genésicos entre os três 
primeiros filhos serem de um ano. O nascimento de Sophia é o único que há um intervalo de dois 
anos. A pista colhida nos faz crer que o fato de não aparecer registrado no livro de batismo os 
filhos Vicente, Maria e Victorina, seus três primeiros filhos, pode estar ligado não apenas à ideia de 
esquecimento em registrá-los, mas em não os exporem por demais à sociedade. Anotá-los no livro 
seria uma forma de torná-los público, e a existência de um padre que não cumpria o celibato, ou 
seja, “o adultério e/ou qualquer relação sexual ilícita e prolongada” (SILVA, 1984, p.43,44), poderia 
lhe custar algumas sanções, mesmo sabendo “que a castidade não era uma preocupação séria do 
clero colonial, nem da população em geral naquele momento histórico” (NEVES, 1993, p.135) e 
muito menos no Brasil Império. 
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Para Maria de Fátima R. das Neves (1993, p.139) um padre que não tinha bens a legar não 
se preocuparia em reconhecer legalmente seus filhos, pois já eram consequentemente aceitos pela 
sociedade. Recorrendo ao inventário do padre, falecido em reiro de 1990, aberto em 03 de abril de 
1890, para averiguar tais dados, notamos que era ínfimo materialmente o que possuía, a não ser duas 
casas de vivenda, uma com terraço na frente, coberta de telhas tendo como apêndice uma ermida; 
outra assoalhada, coberta de telhas, com fundos para a Armação, hoje Avenida Constantino Pinto, 
localização central da cidade, no valor de 4:000$000 e 2:000$000, respectivamente; e os móveis, 
uma mesa redonda em mal estado, um catre tosco, uma mesa quadrada; num valor total de 15$000, 
ainda 180$000 em dinheiro, e uma dívida passiva de 2:120$000, uma dívida maior que o preço de 
uma das casa que possuía. Enfim, o padre José Delfino César reconheceu a paternidade de seus 
filhos, mesmo não tendo muito que deixar como herança, o que encaminha nosso raciocínio para 
confirmar uma intensa relação amorosa entre esta família.

Concluímos assim, que apesar de haver uma preocupação do vigário José Delfino César 
em esconder sua concubina que vivia “portas a dentro”, este representante do clero apresenta-nos 
uma relação estável, pois viveram no mínimo seis anos numa relação de intimidade em que houve 
procriação. O fato de apadrinhar apenas inocentes livres mostra que havia um reconhecimento 
social do vigário, mas ao mesmo tempo era acobertado pelos fiéis em sua situação de ser clérigo e 
possuir mulher e filhos.

Além de José Delfino César, outro vigário de nome José Dias Henriques reconhece 
paternidade de seus filhos com uma senhora residente em São Manoel da Mata, mas neste caso, 
ao que parece, não era uma escrava, mas uma mulher branca de nome Joaquina Irene Henriques 
Cardoso. Seus filhos são assim designados: Joaquina Irene Henriques Cardoso, Violeta, que 
apresentam na fonte como filhos naturais de Emerenciana de Jesus que se encontrava no estado 
de solteira.14

Ao que vemos, conforme cruzamentos feitos, José Delfino César e José Dias Henriques 
tiveram mulher e filhos declarados em testamento. Ressaltamos que quem redige o assento de 
batismo da escrava, mãe dos filhos de José Delfino César é o próprio padre José Dias Henriques, 
mesmo residindo na freguesia de São Manoel da Mata, Vila de São Manoel. José Delfino César 
ao se ausentar da celebração de batismo de sua escrava queria fazer valer o seu poder de senhor 
de escravos e não de vigário local? Ter o padre José Dias Henriques, que também reconhece 
paternidade de seus filhos, seria uma forma de livrar de alguma pena? São questionamentos que 
nos impulsiona a continuar nossa pesquisa noutra oportunidade.

Considerações Finais

Vemos que São Paulo do Muriaé apresenta-nos uma proporcionalidade representativa de 
alforrias concedidas na pia batismal, e este instrumento possuía algumas peculiaridades, como visto 
no estudo acima. Nota-se que paralelamente a elas as alforrias condicionadas também estavam 
presentes em proporção equivalente.

As alforrias, sejam elas de que formato e tipo for, constituíram num dos meios de ampliação 
dos laços entre senhores e escravos que libertavam por diversos motivos, sejam por relações de 
afinidade, amor e bons serviços prestados. O batismo seria a primeira forma de manumissão, porém, 
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outras formas de liberdade poderiam ser validadas. O batismo transcendeu em muito a ideia de ser 
apenas uma celebração, mas expandiu em laços de solidariedades, afinidade e paternidades, muito 
embora este reconhecimento fosse mais comum nos testamentos, conforme alguns exemplos 
ilustrativos.

A Lei do Ventre Livre pouco mudou o cotidiano dos cativos. Para todas as alforrias de 
pia, houve uma preferência em alforriarem meninos que tinham os padrinhos e madrinhas livres, 
porém este cenário muda um pouco quando abordamos os casos em que os padrinhos são parentes 
do senhor, prevalecendo padrinhos livres e madrinhas escravas e/ou santas.

O dado mais evidente foi o número de crianças ilegítimas sendo alforriadas ou dispensadas 
dos serviços, o que nos deixa como pano de fundo a ligação da ilegitimidade com a possível 
paternidade destes filhos, ou pelo menos, uma maior aproximação entre mãe e senhor. Tema que 
merece futuras investigações. Mas a confirmação de algumas paternidades via testamentos nos faz 
crer que este universo era muito maior do que possamos imaginar. 

O grau de consanguinidade, as ligações de afetividade e gratidão, entre mães, pais e seus 
senhores parecem ser relevantes, o que os levariam a libertar os cativos. Obviamente que as alforrias 
batismais são um dos meios para perceber esta relação de afinidade e cruzá-la com os testamentos, 
inventários post-mortem e casamentos é uma das maneiras de construir este universo baseado no 
interesse entre as partes e os pares.

NOTAS 

1 Livros de Batismos da Paróquia São Paulo. São Paulo do Muriahé, 1850-1888 e Livros de Cartas 
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Medeiros.

3 Livro de Notas do Cartório de 1º Ofício de Cachoeira Alegre. Livro n. 2 p. 43-44. 

4 Livros de Batismos e Casamentos da Matriz São Paulo.  São Paulo do Muriahé, 1850-1888. 
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RESUMO
Este estudo se propõe a avaliar o papel da merenda escolar na segurança nutricional de crianças de 7 a 10 anos 
que estudam em escolas públicas no município de Milagres, CE e sua relação com as condições socioeconômicas. 
Em termos específicos, pretende-se descrever o perfil socioeconômico dessas crianças e de seus responsáveis; 
mostrar o padrão de consumo da merenda escolar sob a ótica dessas crianças; comparar o consumo médio das 
vitaminas A, B1, B2 e C, obtidas através da merenda escolar em relação ao recomendado pela Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS); e relacionar 
o consumo médio dessas vitaminas obtidas pela merenda escolar com as suas condições socioeconômicas. 
Utilizaram-se dados primários mediante a aplicação de questionários com as crianças e seus responsáveis. Para 
atender os objetivos da pesquisa, empregou-se análise tabular descritiva. Os resultados mostram que parcela 
majoritária dos entrevistados possui baixo nível de renda e que a alimentação escolar exerce papel imprescindível 
na segurança nutricional dessas crianças, visto que, em média, a ingestão da merenda escolar permite que tais cri-
anças consigam atingir o consumo de vitaminas conforme a FAO/OMS. Portanto, constata-se uma focalização 
adequada da oferta de merenda escolar em termos locacionais e econômicos.

Palavras-Chave: Merenda escolar. Vitaminas. Condições socioeconômicas.

ABSTRACT
This study aims to assess the role of  school meals in the nutritional safety of  children aged between 7 and 10 
who study in public schools in the municipality of  Milagres, state of  Ceará and their relationship with the so-
cioeconomic conditions. In specific terms, one intends to describe the socioeconomic profile of  these children 
and of  their parents/guardians; to show the pattern of  consumption of  school meals from the perspective of  
these children; to compare the average intake of  vitamins A, B1, B2 and C, obtained through the school meals 
against the values recommended by the Food and Agriculture Organization of  the United Nations (FAO) and 
the World Health Organization (WHO); and to relate the average intake of  these vitamins obtained through the 
school meals to their socioeconomic conditions. It has been used primary data by means of  the application of  
questionnaires to the children and to their guardians/parents. In order to meet the research’s objectives, it has 
been used descriptive tabular analysis. The results show that the majority of  the interviewees are characterized 
as low-income individuals and that school meals play an essential role in the nutritional safety of  these children, 
taking into account that, on average, the ingestion of  the school meals enable these children to achieve the 
intake of  vitamins recommended by FAO/WHO. Therefore, it can be observed appropriate focus of  school 
meals supply in location and economic terms.

Keywords: School meals. Vitamins. Socioeconomic conditions.
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INTRODUÇÃO

Os hábitos alimentares são imprescindíveis para o desenvolvimento do ser humano e a infância 
é a etapa chave para se iniciar a ter bons hábitos que propiciem uma vida saudável para a fase 

adulta. É na fase escolar que as crianças começam a substituir e complementar os alimentos fornecidos 
no seio familiar por alimentos pobres em nutrientes, ricos em sódio e gorduras trans, prejudicando 
sua absorção de nutrientes necessários na infância/fase escolar. O fácil acesso e a praticidade que 
alguns alimentos vendidos em lanchonetes escolares e em portas de escolas contribuem para que 
surjam carências nutricionais nessa fase. Apesar de a família ser primeiramente responsável em 
relação ao hábito alimentar, ensinando seus valores e costumes, a escola constitui uma ferramenta 
essencial para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, tendo que respeitar a identidade dos 
alunos, desenvolvendo habilidades e adotando estilos de vida saudáveis (CAMOZZI, 2011).

De acordo com FONSECA (2015), para que as necessidades vitais e cerebrais da criança 
sejam bem exploradas, dentre outros fatores, torna-se necessário que estejam bem alimentadas. 
A merenda escolar não é considerada apenas um lanche diário recebido na escola, mas a refeição 
principal para famílias que possuem uma situação socioeconômica baixa, assumindo, portanto, um 
papel imprescindível, pois fornecem os nutrientes necessários a formação psicofísica da criança. 

No mundo, 368 milhões de crianças são beneficiadas diariamente com a merenda escolar. 
Apesar de o Programa Alimentar Mundial – PAM (em inglês, World Food Programme – WFP) 
trabalhar e se esforçar oferecendo merenda escolar para mais de 20 milhões de crianças por ano, 
ainda existe dificuldade de levar essa alimentação para os países mais pobres, onde faria uma grande 
diferença, pois as refeições escolares são frequentemente em algumas situações a única refeição 
regular e nutritiva que uma criança recebe. Portanto, tais refeições são essenciais na vida dessas 
crianças, colaborando para reduzir o trabalho infantil, incentivando a permanência na escola, e 
aumentando a concentração e o rendimento dessas crianças dentro do ambiente escolar (WORLD 
FOOD PROGRAMME, 2016).

No Brasil, a alimentação escolar é fornecida gratuitamente pelas escolas públicas por meio 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que propõe garantir uma boa alimentação 
a todos os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública, 
escolas comunitárias e filantrópicas, contribuindo para o seu desenvolvimento e rendimento escolar 
(BRASIL, 2014).

 O PNAE teve início na década de 1940, mas foi, em 1988, quando foi publicada a nova 
Constituição Federal, que assegurou a alimentação escolar a todos os estudantes de Ensino Infantil 
e Fundamental. Em 2013, sua cobertura atingiu 43 milhões de estudantes dos ensinos básicos 
fundamentais, jovens e adultos, de escolas públicas, o que demandou um investimento do Governo 
Federal de mais de 3,5 bilhões de reais por ano. Além destes valores dispendidos pelo Governo 
Federal, cada prefeitura ou Estado deve, obrigatoriamente, complementá-lo com recursos próprios 
(BRASIL, 2014).

A compreensão da amplitude da merenda escolar é fundamental, pois é um meio para 
ajudar esses estudantes a suprir suas carências nutricionais, uma vez que o consumo de alimentos 
é de extrema importância e tem grande influência no bem-estar do corpo, auxiliando na prevenção 
de diversas doenças. Desse modo, é pertinente a preocupação em oferecer a esses alunos nas 
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escolas uma alimentação equilibrada que inclua todos os nutrientes necessários, como as vitaminas 
para o seu desenvolvimento (SILVA, 2010).

Diante desse contexto, este estudo reveste-se de importância no sentido de trazer 
subsídios que possam ajudar a conhecer melhor a realidade nutricional das crianças. Propõe-se, 
então, avaliar o papel da merenda escolar na segurança nutricional de crianças de 7 a 10 anos que 
estudam em escolas públicas no município cearense de Milagres e sua relação com suas condições 
socioeconômicas. Especificamente, pretende-se descrever o perfil socioeconômico dessas crianças e 
de seus responsáveis; mostrar o padrão de consumo da merenda escolar sob a ótica dessas crianças; 
comparar o consumo médio das vitaminas A, B1, B2 e C, obtidas pela merenda escolar em relação 
ao recomendado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e 
Organização Mundial de Saúde (OMS); e relacionar o consumo médio de vitaminas obtidas pela 
merenda escolar com as suas condições socioeconômicas.

METODOLOGIA

Área de estudo

O presente estudo foi realizado no município de Milagres, CE, que se localiza na região 
Sul do Ceará, Nordeste do Brasil. Possui uma área de 546,64 km2, com uma população estimada 
para 2010 de 28.316 habitantes, sendo 13.556 na zona urbana, e 14.760, no meio rural. O Índice de 
Desenvolvimento Municipal (IDM) é em torno de 26,32 para 2012, ocupando a posição 101a no 
ranking. O PIB a preços de mercado (R$ mil) do município equivale a 160.656 e o PIB per capita 
(R$ 1,00) em torno de 5.640 (IPECE, 2016).

Fontes de dados, tamanho da amostra e procedimentos adotados na coleta 
dos dados

Para cumprir os objetivos propostos, foi feito um levantamento de dados primários por 
meio da aplicação de questionários com uma amostra de crianças na faixa etária de 7 a 10 anos que 
estudam em escolas públicas de Milagres e com seus pais (ou responsáveis) em abril de 2017. Vale 
ressaltar que essas escolas se localizam no perímetro urbano da cidade. O questionário aplicado com 
as crianças compreendeu perguntas sobre a identificação da criança e sua percepção a respeito do 
consumo da merenda escolar e o questionário aplicado com os pais (ou responsáveis) considerou 
as características socioeconômicas pessoais e das famílias.

De acordo com a FAO/OMS (2001), citado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA, 2004), o regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada para vitaminas 
disponibiliza dados recomendados por essas organizações internacionais para as crianças que fazem 
parte das faixas etárias de 1 a 3 anos, de 4 a 6 anos e de 7 a 10 anos. Como o interesse era coletar 
os dados diretamente com as crianças, optou-se precisamente pela faixa etária de 7 a 10 anos, tendo 
em vista terem maior discernimento para responder as perguntas do questionário.

A princípio, entrou-se em contato com as diretoras das duas escolas públicas que atendem 
as crianças nessa faixa etária escolhida com o intuito de agendar a pesquisa de campo. Vale destacar, 
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porém, que a aplicação dos questionários com as crianças e seus pais (ou responsáveis) só foi 
iniciada após o cumprimento de todos os trâmites e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
sob CAAE 66585017.0.0000.5055.

As crianças foram chamadas de duas em duas para a sala de leitura com o intuito de se obter 
respostas mais precisas. No caso da aplicação dos questionários com os pais, foram abordados em 
frente da escola quando vinham deixar ou buscar as crianças. Esses pais nos acompanhavam para 
a biblioteca, em que era realizada a pesquisa de campo com eles. 

Para se determinar a amostra de crianças (e seus pais ou responsáveis) pesquisada, empregou-
se a formulação de amostragem aleatória simples para populações finitas, sugerida por FONSECA 
e MARTINS (2010), expressa pela equação (1):

em que no é o tamanho da amostra; z é a abscissa normal padronizada; p, estimativa da 
proporção da característica pesquisada no universo; q=1-p: N, número total de crianças que cursam 
o ensino infantil e fundamental em escolas públicas de Milagres, CE; e d representa o erro da 
amostragem.

Considerando que o município de Milagres possui duas escolas públicas A e B que atendam 
as crianças com idades de 7 a 10 anos e que essas escolas possuem, respectivamente, um total de 
60 e 154 crianças que se enquadram nessa faixa etária, conforme dados coletados nas escolas, e 
admitindo um nível de confiança de 95%, com o valor crítico z = 1,96, um erro de estimação (d) 
de 0,05 e p = q = 0,50 (na hipótese de se admitir o maior tamanho da amostra, porquanto não se 
conhecem as proporções estudadas), obteve-se uma amostra de 138 crianças. 

Segundo PIRES (2006), caso o tamanho inicial de uma amostra represente uma proporção 
igual ou superior a 5% do total de elementos da população, pode-se adotar a equação (2) para se 
obter o tamanho definitivo da amostra.

Como os tamanhos iniciais das duas amostras determinadas representam cada uma delas 
uma proporção superior a 5% do total de elementos da população, então essa equação (2) se 
aplica para as duas escolas analisadas, sendo que, nas escolas A e B, as amostras finais foram, 
respectivamente, 24 e 60 crianças. Essas amostras foram estratificadas pela quantidade de crianças 
com 7 a 10 anos de cada série do Ensino Fundamental em cada escola, conforme especificado no 
Quadro 1. 
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em que no é o tamanho da amostra definido na equação (1).  

Como os tamanhos iniciais das duas amostras determinadas representam cada uma delas uma 

proporção superior a 5% do total de elementos da população, então essa equação (2) se aplica para 

as duas escolas analisadas, sendo que, nas escolas A e B, as amostras finais foram, respectivamente, 

24 e 60 crianças. Essas amostras foram estratificadas pela quantidade de crianças com 7 a 10 anos 

de cada série do Ensino Fundamental em cada escola, conforme especificado no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Composição estratificada da amostra de crianças com 7 a 10 anos por escolas públicas 

e por séries, em Milagres, CE 
Séries Escola A Escola B 

Total de crianças 1 Amostra a Total de crianças 2 Amostra a 
1º ano 6 2 3 1 

2º ano A 19 8 15 6 
2º ano B - - 16 6 
3º ano A 15 6 28 11 
3º ano B - - 28 11 
4º ano A 20 8 24 10 
4º ano B - - 23 9 
4º ano C - - 17 6 

Total 60 24 154 60 
Fontes: 1Dados fornecidos pela escola A; 2Dados fornecidos pela escola B; a Calculada com base na equação (2). 

 
 Para impedir o viés de seleção, realizou-se uma escolha de números aleatórios1 em cada 

série como a amostra estratificada por série indicada no Quadro 1. Assim, para garantir a 

aleatoriedade da amostra, os questionários foram aplicados com as crianças sorteadas de cada série, 

seguindo o número de identificação da lista de frequência de cada turma.    

 

Métodos analíticos  

Utilizou-se uma análise tabular descritiva com a distribuição de frequências absolutas e 

relativas acerca das características socioeconômicas das crianças e de seus responsáveis, assim 

como das condições nutricionais das crianças acerca da merenda escolar.  

                                                           
1 Para maior detalhamento, acessar: http://randomnumbergenerator.intemodino.com/pt/gerador-de-numeros-
aleatorios.html. 
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Quadro 1 – Composição estratificada da amostra de crianças com 7 a 10 anos por escolas públicas e por séries,      

em Milagres, CE

Séries Escola A Escola B
Total de crianças 1 Amostra a Total de crianças 2 Amostra a

1º ano 6 2 3 1
2º ano A 19 8 15 6
2º ano B - - 16 6
3º ano A 15 6 28 11
3º ano B - - 28 11
4º ano A 20 8 24 10
4º ano B - - 23 9
4º ano C - - 17 6

Total 60 24 154 60

Fontes: 1Dados fornecidos pela escola A; 2Dados fornecidos pela escola B; a Calculada com base na equação (2).

Para impedir o viés de seleção, realizou-se uma escolha de números aleatórios1 em cada série 
como a amostra estratificada por série indicada no Quadro 1. Assim, para garantir a aleatoriedade 
da amostra, os questionários foram aplicados com as crianças sorteadas de cada série, seguindo o 
número de identificação da lista de frequência de cada turma.   

Métodos analíticos 

Utilizou-se uma análise tabular descritiva com a distribuição de frequências absolutas e 
relativas acerca das características socioeconômicas das crianças e de seus responsáveis, assim como 
das condições nutricionais das crianças acerca da merenda escolar. 

Empregaram-se também as medidas de posição e de dispersão da quantidade consumida 
das vitaminas A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e C (ácido ascórbico) pelas crianças 
nessas escolas obtidas pela merenda escolar. O cardápio da merenda escolar2 foi fornecido pela 
nutricionista das escolas. Para converter o consumo desses alimentos que fazem parte da merenda 
escolar em tais nutrientes analisados, adotou-se a Tabela de Composição Química dos Alimentos 
(TABNUT), fornecida pelo Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP, 2017). Para alguns tipos de alimentos3, 
foi necessário utilizar o alimento disponível que tivesse nomenclatura mais próxima da merenda 
escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perfil socioeconômico das crianças e dos seus pais (ou responsáveis)

Para descrever o perfil socioeconômico das crianças e de seus pais (ou responsáveis), foram 
consideradas a idade das crianças e dos responsáveis, tamanho da família, escolaridade dos pais ou 
responsáveis, suas profissões, local de residência e renda média familiar mensal. 

Como se observa pela Tabela 1, cerca de 70% das crianças entrevistadas na escola A possui 
7 anos, enquanto, na escola B, a maior frequência relativa ocorre com crianças com 9 anos. Em 
termos agregados, das 84 crianças entrevistadas, somente 14 possuem 10 anos.  
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Tratando sobre a idade dos pais ou responsáveis, percebe-se pela Tabela 1 que a faixa etária 
predominante em ambas as escolas é de pais e responsáveis entre 35 e 45 anos, sendo o responsável 
mais jovem com 28 anos e o primogênito com 69 anos. A partir desses dados, pode-se inferir ainda 
que, dos 84 pais ou responsáveis pesquisados, somente três deles se encontram acima de 65 anos. 
Essas situações ocorrem quando os avós assumem a responsabilidade pelas crianças. 

Tabela 1 – Distribuição absoluta e relativa das crianças e dos responsáveis, segundo a idade, nas escolas públicas de 

Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Idade (em anos)

n

Escola Pública A Escola Pública B Total
% n % n %

7 17 70,83 11 18,33 28 33,33
Crianças 8 2 8,33 18 30,00 20 23,80

9 3 12,05 19 31,66 22 26,19
10 2 8,33 12 20,00 14 16,66

Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Pais ou respon-
sáveis

25┤35 8 33,33 20 33,33 28 33,33
35┤45 9 37,50 29 48,33 38 45,23
45┤55 5 20,83 3 5,00 8 9,52
55┤65 1 4,16 6 10,00 7 8,33
> 65 1 4,16 2 3,33 3 3,57

Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

Outra característica socioeconômica relevante refere-se ao número de componentes que 
moram com a criança, ou seja, o tamanho da família que reside no mesmo domicílio. Os dados 
da Tabela 2 mostram que, com exceção de dois entrevistados, os demais convivem com até seis 
membros familiares, sendo que a maior participação ocorre com até quatro componentes, ou 
seja, não se tem a presença de famílias muito numerosas. Esse dado é favorável para o consumo 
de alimentos, pois, conforme SOUSA (2002), em famílias numerosas que possuem baixo poder 
aquisitivo, a renda pode não ser suficiente para alimentar adequadamente todos os membros da 
família residentes no mesmo lar, fazendo com que nem todos consumam o mínimo recomendado 
de nutrientes para suprir as necessidades diárias.

Tabela 2 – Distribuição absoluta e relativa dos pais ou responsáveis, segundo o tamanho da família, nas escolas públi-

cas de Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Tamanho da família Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

2├┤4 20 83,33 32 53,33 52 61,90
4┤6 4 16,66 26 43,33 30 35,71
6┤8 0 0,00 1 1,66 1 1,19
> 8 0 0,00 1 1,66 1 1,19

Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.
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No tocante à escolaridade dos pais ou responsáveis pelas crianças, nota-se a partir da 
Tabela 3 que 33,33% e 28,33%, respectivamente, nas escolas públicas A e B possuem o Ensino 
Fundamental completo. Somente um pai ou responsável possui Ensino Superior completo, em 
contrapartida, dos 84 entrevistados, 18 deles, que corresponde a 21,42% não detêm nenhum nível 
de escolaridade. Essa tendência à baixa escolaridade dos pais ou responsáveis pode comprometer as 
condições nutricionais das crianças e por isso é importante que a escola por ser um ambiente onde 
essas crianças passam boa parte do tempo deve transmitir orientações a respeito da importância de 
uma alimentação saudável e equilibrada bem como oferecer uma merenda que supra suas carências 
nutricionais. Para SOUSA (2002), as mães que possuem maior nível de educação detêm melhor 
conhecimento sobre aspectos relacionados à higiene, à saúde e até mesmo ao cuidado com o 
preparo e manutenção dos alimentos, refletindo diretamente nas condições nutricionais de seus 
filhos.

Tabela 3 – Distribuição absoluta e relativa dos pais ou responsáveis, segundo a escolaridade, nas escolas públicas de 

Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Escolaridade do responsável Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Sem instrução 5 20,83 13 21,66 18 21,42
Fundamental incompleto 9 37,5 19 31,66 28 33,33

Fundamental completo 8 33,33 17 28,33 25 29,76
Médio incompleto

Médio completo

Superior incompleto

Superior completo

0

2

0

0

0,00

8,33

0,00

0,00

3

7

0

1

5,00

11,66

0,00

1,66

3

9

0

1

3,57

10,71

0,00

1,19
Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

Quanto às profissões dos pais ou responsáveis, de acordo com a Tabela 4, é possível 
verificar que, na escola A, mais de 70% são agricultores, enquanto, na escola B, essa participação 
relativa ficou a cargo de múltiplas profissões, como, por exemplo, motorista, doméstica, eletricista, 
pedreiro e vendedor. Os dados indicam ainda que quase 10% da amostra de pais ou responsáveis 
são aposentados, sinalizando que essa transferência governamental pode contribuir de forma 
positiva para as condições alimentares das crianças.

Tabela 4 – Distribuição absoluta e relativa dos pais ou responsáveis, segundo a profissão, nas escolas públicas de 

Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Profissão do responsável Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Agricultor 17 70,83 10 16,66 27 32,14
Aposentado 2 8,33 6 10 8 9,52

Outras* 5 20,83 44 73,33 49 58,33
Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

* Corresponde a auxiliar de nutrição, motorista, doméstica, eletricista, padeiro, frentista, vendedor (a), garçonete, me-

rendeira, cozinheira, pedreiro, ordenhador, jardineiro, professora, manicure, e desempregado (a).
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Apesar da predominância de pais ou responsáveis ser de agricultores na escola A, parcela 
majoritária das crianças e suas famílias reside no perímetro urbano, conforme se observa pela Tabela 
5. Somente três entrevistados declararam morarem no meio rural, porém as crianças estudam nas 
escolas localizadas no perímetro urbano. 

Tabela 5 – Distribuição absoluta e relativa dos pais ou responsáveis, segundo o local de residência, nas escolas públi-

cas de Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Local de residência Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Urbano 22 91,67 59 98,33 81 96,43
Rural 2 8,33 1 1,67 3 3,57
Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

No que se refere à renda média familiar mensal, a Tabela 6 evidencia que, em termos 
agregados, mais da metade dos pais ou responsáveis pesquisados sobrevivem com renda mensal 
de meio a um salário mínimo, sendo que 10% dos entrevistados na escola B vivem em situação 
de extrema pobreza com renda até um quarto do salário mínimo. Esse baixo nível de renda 
compromete as condições nutricionais das crianças.

Tabela 6 – Distribuição absoluta e relativa dos pais ou responsáveis, segundo a renda média familiar mensal, nas es-

colas públicas de Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Renda média familiar mensal 
(expressa em SM*)

Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Até ¼ do SM 0 0,00 6 10,00 6 7,14
De ¼ do SM a ½ SM 3 12,50 24 40,00 27 32,14

De ½ SM a 1 SM 20 83,33 27 45,00 47 55,96
Mais de 1 SM 1 4,17 3 5,00 4 4,76

Total 24 100,00 60 100,00 84 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

* SM corresponde ao salário mínimo vigente em 2017.

Tais condições econômicas precárias também foram encontradas no estudo de SOUSA, 
SOUSA e SIQUEIRA (2017) para adolescentes que estudam em escolas públicas no município 
cearense de Milagres, já que parcela majoritária faz parte do grupo econômico D-E. 

Consumo da merenda escolar sob a ótica das crianças

Para mostrar o consumo da merenda escolar sob a ótica das crianças entrevistadas com 
faixa etária de 7 a 10 anos que estudam em escolas públicas de Ensino Infantil e Fundamental 
de Milagres, essa seção expõe as participações dessas crianças que consomem a merenda servida 
na escola, a frequência semanal de consumo, se gosta da alimentação oferecida gratuitamente na 
escola, o tipo de alimento preferido e se costuma repetir a merenda escolar.
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Com base na pesquisa de campo, verificou-se que a merenda escolar é consumida por 
todas as crianças da escola A e somente uma única criança na escola B declarou não consumir a 
alimentação escolar. Portanto, em termos agregados, 98,8% das crianças entrevistadas ingerem a 
merenda escolar.

No tocante à frequência semanal de consumo da merenda escolar, os dados da Tabela 7 
revelam que a maioria das crianças entrevistadas consome a merenda escolar de segunda a sexta-
feira. Por outro lado, somente uma criança respondeu se alimentar da merenda servida na escola 
apenas uma única vez por semana. O estudo realizado por MOTA, MASTROENI e MASTROENI 
(2013) também evidenciam que a maioria dos alunos consome a refeição oferecida pela escola 
diariamente no intervalo escolar.

Tabela 7 – Distribuição absoluta e relativa das crianças, segundo a frequência semanal do consumo da merenda esco-

lar, nas escolas públicas de Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Frequência semanal do consu-
mo da merenda escolar

Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Uma vez 0 0,00 1 1,70 1 1,20
Duas vezes 2 8,33 1 1,70 3 3,61
Três vezes 2 8,33 5 8,47 7 8,44

Quatro vezes 1 4,17 11 18,64 12 14,46
Cinco vezes 19 79,17 41 69,49 60 72,29

Total 24 100,00 59 100,00 83 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 8, todas as crianças que se servem da merenda escolar na instituição 
de ensino A gostam da alimentação oferecida. Na escola B, das 59 crianças que ingerem a merenda 
escolar, apenas duas disseram que não gostam do cardápio. Esse resultado quanto ao sabor atribuído 
à merenda escolar é constatado por MUNIZ e CARVALHO (2007). 

Tabela 8 – Distribuição absoluta e relativa das crianças se gosta da merenda escolar, nas escolas públicas de Ensino 

Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Gosta da merenda escolar Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Sim 24 100,00 57 96,61 81 97,59
Não 0 0,00 2 3,39 2 2,41
Total 24 100,00 59 100,00 83 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

Conforme se observa pela Tabela 9, em ambas as escolas, a maior preferência das crianças 
é por alimentos salgados. 
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Tabela 9 – Distribuição absoluta e relativa das crianças quanto ao tipo de alimento preferido, nas escolas públicas de 

Ensino Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Tipo de alimento preferido Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Doce 9 37,50 15 25,42 24 28,92
Salgado 10 41,67 28 47,46 38 45,78

Não tem preferência 5 20,83 16 27,12 21 25,30
Total 24 100,00 59 100,00 83 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

Ao questionar se a criança repetia a merenda escolar, percebe-se pela Tabela 10 que a 
maioria respondeu essa pergunta de forma afirmativa, ou seja, não consumia a alimentação escolar 
somente uma única vez por dia. Em outros termos, para saciar a fome, as crianças repetem a 
merenda fornecida pelas escolas públicas. 

Tabela 10 – Distribuição absoluta e relativa das crianças se repete a merenda escolar, nas escolas públicas de Ensino 

Infantil e Fundamental em Milagres – CE, 2017

Repete a merenda escolar Escola Pública A Escola Pública B Total
n % n % n %

Sim 20 83,33 55 93,22 75 90,36
Não 4 16,67 4 6,78 8 9,64
Total 24 100,00 59 100,00 83 100,00

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

Comparação entre o consumo de vitaminas obtido na merenda escolar e o 
recomendado pela FAO/OMS

As vitaminas são necessárias para o bom funcionamento dos aparelhos circulatório, 
respiratório e digestivo (SOUSA, 2002). Nesta seção, compara-se a quantidade média das vitaminas 
A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e C (ácido ascórbico) consumidos pelas crianças nas escolas 
provenientes da merenda escolar com o recomendado pela FAO/OMS. 

Em relação à vitamina A, é relevante destacar que, conforme SOUSA (2002), sua principal 
função refere-se ao fortalecimento da visão, embora também desempenhe papel fundamental 
na manutenção do tecido epitelial e do crescimento ósseo. Além de causar algum dano ocular, a 
avitaminose A enfraquece o sistema imunológico e pode gerar alterações da pele, cabelo e unhas. O 
retinol é encontrado em alimentos de origem animal (fígado, gema de ovo, lacticínios e derivados), 
vegetais de pigmentação amarelada (cenoura, abóbora, tomate, alface), frutas (banana, mamão, 
manga, melão, laranja) e cereais (trigo, milho, arroz).

Conforme se verifica pela Tabela 11, em termos médios, o consumo diário de vitamina A 
obtido pela merenda escolar excede a ingestão diária recomendada pela FAO/OMS. Isso significa 
dizer que somente a alimentação consumida pelas crianças nas escolas públicas de Ensino Infantil 
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e Fundamental de Milagres é suficiente para garantir o consumo de vitamina A, independente do 
consumo adquirido fora da escola. Esses dados demonstram a importância exercida pela merenda 
escolar para essas crianças, cujos pais ou responsáveis são desprovidos de renda familiar que 
permita o acesso aos alimentos ricos em nutrientes necessários ao crescimento das crianças, como 
a vitamina A.

Vale ressaltar também que o menor consumo de vitamina A pelas crianças entrevistadas 
foi de 4,40. Somente uma criança apresentou esse consumo diário de vitamina A, estando bastante 
distante do recomendado pela FAO/OMS. Esse resultado pode ser atribuído ao fato dessa criança 
consumir a merenda escolar somente uma única vez por semana. Das 83 crianças que consomem 
a merenda escolar, apenas três delas registraram o consumo aquém do recomendado pela FAO/
OMS. 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas do consumo diário das vitaminas A, B1, B2 e C obtido pela merenda escolar e a 

ingestão diária recomendada pela FAO/OMS para crianças de 7 a 10 anos, nas escolas públicas de Ensino Infantil e 

Fundamental em Milagres – CE, 2017

Estatísticas descritivas Consumo diário obtido pela merenda escolar 
Vitamina A

(μg)

Vitamina B1 
(mg)

Vitamina B2 
(mg)

Vitamina C 

(mg)
Mínimo 4,40 0,18 0,36 1,16
Média 1.885,22 0,94 1,10 1.206,30

Máximo 2.062,00 1,02 1,18 1.301,04
CV (%)* 21,10 18,26 16,35 25,28

Ingestão diária recomendada 
pela FAO/OMS

500 μg 0,9 mg 0,9 mg 35 mg

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

* Corresponde ao coeficiente de variação.

Quanto à vitamina B1, também conhecida como tiamina, suas principais funções são 
estimular o crescimento, auxiliar a digestão, melhorar a atividade mental, manter o funcionamento 
normal do sistema nervoso, coração e músculos. Sua carência extrema causa o beribéri, cujos 
sintomas centrais estão associados, sobretudo, com o sistema nervoso (apatia, fadiga, irritação 
nervosa) e com o aparelho cardiovascular (debilitação do músculo cardíaco). Esse tipo de vitamina 
se encontra presente em uma grande variedade de alimentos de origem animal e vegetal, em que as 
carnes, pescados, leite, gema de ovo, levedura, gérmen de trigo, amendoim e os cereais integrais se 
destacam como os principais (SOUSA, 2002). 

Com base nos dados da Tabela 11, pode-se inferir que, em média, as crianças entrevistadas 
na faixa etária de 7 a 10 anos atendem o consumo diário de tiamina recomendado pela FAO/OMS, 
levando em consideração somente o consumo dos alimentos fornecidos pelo cardápio da merenda 
escolar. O menor consumo diário dessa vitamina foi 0,18, sendo que, das 83 crianças que ingerem 
a merenda escolar nas duas escolas visitadas, 13,25% não cumpriram essa exigência de vitamina 
B1 conforme a FAO/OMS, considerando apenas a merenda escolar. Isso não significa dizer que 
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tais crianças estão com deficiência desse nutriente, pois, embora a renda familiar seja muito baixa, 
espera-se que a criança complemente com o consumo de alimentos adquiridos fora da escola. 

No tocante à vitamina B2, também chamada de riboflavina, exerce papel essencial para o 
crescimento e reprodução, beneficia a visão e auxilia a combater o cansaço visual. Suas carências 
concentram-se em torno de inflamação e decomposição dos tecidos, podendo ocorrer fissuras nos 
cantos da boca e inflamação nos olhos. Mesmo em pequenas quantidades, as carnes, leite, queijos, 
gema de ovo, legumes e folhas verdes contêm essa vitamina (SOUSA, 2002).

Assim como a vitamina B1, a ingestão diária indicada pela FAO/OMS de riboflavina é 
0,9 mg. Em termos médios, segundo a Tabela 9, as crianças de 7 a 10 anos estão cumprindo 
essa recomendação por meio do consumo da merenda escolar. De posse dos dados levantados 
na pesquisa de campo, constata-se que 87,95% das crianças que consomem a merenda escolar 
atingiram essa orientação, levando em conta somente os alimentos consumidos no cardápio da 
alimentação escolar. Esse resultado atesta a importante colaboração do fornecimento da merenda 
escolar nas condições nutricionais das crianças.

A Tabela 11 expõe ainda o consumo diário de vitamina C obtido pela merenda escolar 
e compara com a ingestão diária recomendada pela FAO/OMS. Embora a menor quantidade 
consumida desse nutriente por uma das crianças pesquisadas, que ingere a merenda escolar em um 
único dia da semana, atenda somente 3,31% da indicação da FAO/OMS, em termos médios, excede 
sobremaneira ao recomendado por essas organizações internacionais. Somente quatro crianças não 
obtiveram essa indicação, porque não tomaram suco de acerola contido no cardápio da merenda 
escolar, que é uma das fontes mais ricas de vitamina C. Em contrapartida, o consumo de vitamina 
C ficou muito além do recomendado para as demais crianças graças à ingestão do suco de acerola. 

De acordo com a literatura nutricional, além da acerola, o ácido ascórbico também 
é encontrado na laranja, abacaxi, goiaba, mamão, manga, morango, brócolis e couve-flor. Essa 
vitamina é essencial para manter a boa saúde e seus benefícios não se restringem apenas ao combate 
de gripes e resfriados. Como ela é rica em antioxidantes, protege contra os danos dos radicais livres, 
que, em excesso no organismo, se tornam nocivos para a saúde, e, além disso, é utilizada pelo corpo 
para formar a proteína responsável por produzir os tecidos da pele, tendões, ligamentos e vasos 
sanguíneos e melhora a absorção de sais minerais.

Relação entre o consumo médio de vitaminas obtido na merenda escolar e as car-
acterísticas socioeconômicas das crianças e dos seus pais (ou responsáveis)

Esta seção busca responder o último objetivo proposto neste estudo. Para isso, a Tabela 12 
mostra que o consumo médio diário de vitaminas obtido pela merenda escolar se modifica com 
variações na faixa etária das crianças, no nível de escolaridade dos pais ou responsáveis, no local de 
residência e na renda média familiar. Como se percebe, o consumo médio diário das vitaminas A, 
B1, B2 e C obtido pela merenda escolar decresce quando as crianças passam da faixa etária de 7 e 8 
anos para 9 e 10 anos.  Esse resultado está consistente com o obtido por STURION et al. (2005) e 
HOFFMANN (2012). Segundo STURION et al. (2005), quanto maior a idade dos alunos, menor 
sua participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para HOFFMANN (2012), a 
probabilidade de consumo da merenda escolar decresce com a idade. 
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Verifica-se também uma relação inversa da quantidade diária consumida de retinol, tiamina 
e riboflavina a partir da merenda escolar pelas crianças e o nível de escolaridade dos seus pais ou 
responsáveis, ou seja, à medida que se aumenta os anos de estudo dos pais ou responsáveis, as 
crianças tendem a consumir uma quantidade menor dessas vitaminas obtidas pela merenda escolar. 
Isso pode ser atribuído ao fato de que, conforme STURION et al. (2005), a maior escolaridade 
dos pais influencia negativamente a participação do aluno no PNAE. LOCATELLI, CANELLA e 
BANDONI (2017) também corroboram que o consumo da alimentação escolar é maior entre os 
alunos com mães com baixa escolaridade.

Tabela 12 – Relação entre o consumo médio de vitaminas obtido na merenda escolar e as características socioeconô-

micas das crianças e dos seus pais (ou responsáveis)

Características pessoais e socioeconômicas das 
crianças e dos responsáveis

Vitamina A (μg)

Consumo médio diário da merenda escolar 
Vitamina 
B1 (mg)

Vitamina 
B2 (mg)

Vitamina 
C (mg)

Faixa etária da 
criança

7 e 8 anos 1.908,19 0,96 1,12 1.230,44
9 e 10 anos 1.836,35 0,91 1,07 1.182,15

Escolaridade dos 
responsáveis

Sem instrução/Fundamental 1.917,40 0,923 1,10 1.191,25
Médio/Superior 1.722,83 0,922 1,05 1.199,78

Local de residên-
cia

Urbano 1.855,40 0,93 1,09 1.187,90
Rural 2.062,00 0,99 1,17 1.301,04

Renda média fa-
miliar

Até ½ SM* 1.934,79 0,99 1,14 1.221,50
Mais de ½ SM* 1.816,18 0,90 1,06 1.172,81

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa.

* SM corresponde ao salário mínimo vigente em 2017.

De acordo com HOFFMANN (2012), a probabilidade de consumo da merenda escolar 
é maior para residentes na área rural. Esse resultado é confirmado na Tabela 10 para o consumo 
médio diário das vitaminas A, B1, B2 e C obtidas pela merenda escolar, indicando que a merenda 
servida nas escolas públicas exerce um papel mais importante para os estudantes que residem no 
meio rural.

A partir dos resultados da Tabela 10, também se pode inferir que o consumo médio diário 
dessas vitaminas analisadas provenientes da merenda escolar decresce com o aumento da renda 
média familiar. Na concepção de STURION et al. (2005), maiores rendimentos familiares afetam 
negativamente a participação do aluno no PNAE. Essa relação entre o decréscimo da probabilidade 
de consumo da merenda escolar e o aumento da renda também é defendida por HOFFMANN 
(2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do perfil socioeconômico das crianças e de seus responsáveis analisados neste 
estudo mostram que a maior frequência relativa é de crianças com 7 anos, enquanto a faixa etária 
predominante dos pais ou responsáveis é de 35 a 45 anos. A maior parte das famílias é constituída 
por dois a quatro componentes. Mais da metade dos pais ou responsáveis entrevistados não 
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completaram nem o Ensino Fundamental e somente um deles possui Ensino Superior completo. 
Embora mais de 30% dos pais ou responsáveis sejam agricultores, somente três residem no meio 
rural. Os dados revelam que essas famílias sobrevivem com uma renda muito baixa, sendo que mais 
da metade recebem de meio a um salário mínimo mensal. 

Em relação ao consumo da alimentação servida nas escolas públicas, infere-se que, das 
84 crianças entrevistadas, somente uma não a consome e mais de 70% das crianças consomem 
diariamente, sendo que dessas mais de 90% repetem a merenda escolar. Esse consumo exerce papel 
imprescindível na segurança nutricional, permitindo que tais crianças, em média, consigam atender 
a recomendação diária da FAO/OMS das vitaminas A, B1, B2 e C. 

Verifica-se que as crianças tendem a consumir uma quantidade maior dessas vitaminas 
obtidas pela merenda escolar para menores idades, escolaridade dos pais e rendas. Essa relação 
inversa está de acordo com a literatura. Quanto à localidade, nota-se que os residentes no meio 
rural tendem a consumir mais vitaminas do que os que moram na área urbana. Portanto, constata-se 
uma focalização adequada da oferta de merenda escolar das escolas públicas da cidade cearense de 
Milagres, já que o consumo de vitaminas tende a crescer para os que detêm menores rendimentos 
e moram no meio rural, ou seja, aos mais vulneráveis economicamente. Esses resultados são 
importantes para o planejamento de estratégias que incentivem o consumo da alimentação escolar. 
Para estudos posteriores, sugere que se busque identificar os determinantes socioeconômicos do 
consumo de outros nutrientes obtidos pela merenda escolar utilizando uma amostra maior que 
permita estimá-los por meio de modelos econométricos. 
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar o Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta contra a 
Ditadura Militar, situado na cidade de Goiânia (GO). Ele constitui o exemplo de monumento 
catástrofe, presente no cenário de algumas cidades, servindo para vislumbrar uma narrativa 
trágica, como foi o caso de Goiânia durante o Regime Militar. A partir da hermenêutica de 
Hans-Gadamer, procura-se perceber também as implicações estéticas e culturais de uma rep-
resentação artística, em forma de monumento, de um acontecimento trágico.

Palavras-Chave: Monumento Catástrofe. Regime Militar. Cidade de Goiânia.

ABSTRACT
The purpose of  this article is to analyze the Monument to the Dead and Disappeared in the 
Fight against the Military Dictatorship, located in the city of  Goiania (GO). It is the exam-
ple of  monument catastrophe, present in the scenery of  some city, serving to reveal a tragic 
narrative, as was the case of  Goiania during the Military Regime. From the hermeneutics of  
Hans-Gadamer, it seeks to perceive also the aesthetic and cultural implications of  an artistic 
representation, in the form of  a monument, of  a tragic event.

Keywords: Monument Catastrophe. Military Regime. City of  Goiania.
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INTRODUÇÃO

Monumentos Catástrofes na paisagem urbana

Este artigo tem como objetivo analisar o Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta 
contra a Ditadura Militar, localizado num canteiro central de uma das ruas do centro de 

Goiânia (GO). Em várias cidades do mundo existem diversos monumentos relacionados a 
catástrofes e tragédias, que marcam a paisagem urbana. Embora raramente estudados, esses 
monumentos são muito importantes do ponto de vista heurístico, uma vez que possibilita analisar 
como a representação do trágico é incorporada no cenário urbano.  

Por ser objeto de múltiplas representações, os monumentos públicos são importantes 
recipientes de representações coletivas de grupos e povos, são lugares de memória, como afirmou 
Pierre Nora (1993, p.13).  Um monumento público pode ser definido a partir da perspectiva de 
Alois Riegl: “Por monumento, no sentido mais antigo e original do termo, entende-se uma obra 
criada pela mão do homem e elaborada com o objetivo determinante de manter sempre presente 
na consciência das gerações futuras algumas ações humanas ou destinos. (RIEGL, 2006, p. 43).

Os monumentos construídos para representar os eventos trágicos possuem algumas 
substanciais diferenças em relação aos monumentos públicos de modo geral, já que têm como 
propósito materializar a narrativa trágica na paisagem urbana.  As tragédias e catástrofes deixam 
marcas profundas na história das cidades e, em alguns casos, essas marcas são explicitadas por meio 
de monumentos. Seguindo a definição de Nestrovski e Seligmann (2000, p. 8) de que “a catástrofe é, 
por definição, um evento que provoca um trauma”, percebe-se o quanto os monumentos de caráter 
trágico são importantes para análise das representações e da memória coletiva urbana. Embora 
algumas tragédias e catástrofes tenham uma dimensão nacional ou transnacional, quase sempre se 
materializam nas cidades, deixando nelas profundas cicatrizes. Os monumentos são a parte visível 
dessas cicatrizes na paisagem urbana.

Quase todas as cidades possuem, em sua história, eventos trágicos ou catastróficos que 
são marcos da memória coletiva, muito embora, poucos desses eventos tenham inspirado a 
construção de monumentos públicos. Algumas cidades, inclusive, possuem como pontos turísticos, 
monumentos catástrofes. Entre as principais pode-se citar: Nova York, com o Memorial sobre o 
atentado terrorista em 11 de setembro de 2001; Berlim, com o memorial às vítimas do Holocausto 
durante a II Guerra Mundial; e em Hiroshima e Nagasaki, com os memoriais para homenagear as 
vítimas das bombas atômicas que assolaram as duas cidades.

Esses monumentos catástrofes que marcam a paisagem de várias cidades no mundo são 
diferentes dos outros monumentos que exaltam acontecimentos políticos, religiosos e sociais. A 
Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor, que são destaques em Paris, Nova Iorque 
e Rio de Janeiro, são monumentos que expressam um otimismo, respectivamente, com a Revolução 
Francesa, com Independência norte-americana e com a identidade católica do povo brasileiro. Já os 
monumentos vinculados a tragédias e catástrofes denotam uma narrativa pessimista da história da 
cidade. Eles se contrapõem ao progresso e à modernidade e remetem à morte, à dor, ao sofrimento, 
à destruição material.
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Portanto, embora pouco estudados e com pouca visibilidade, os monumentos catástrofes 
constituem em importante marcos da paisagem urbana das cidades contemporâneas. Eles são 
enunciadores de uma narrativa do trágico e contam uma história alternativa da evolução urbana 
que se contrapõe a um discurso progressista ingênuo.

As marcas do que se foi: o Regime Militar em Goiânia

O Regime Militar instaurado no Brasil, em 1964, causou muita dor e sofrimento, sendo 
que muitas pessoas morreram torturadas ou desapareceram durante o período da Ditadura. Neste 
sentido, em cada cidade em que a repressão do regime foi atuante, houve traumas que se fixaram 
na memória coletiva dos habitantes.

Pode-se, portanto, observar, em várias cidades, uma profusão de monumentos e memoriais 
que foram criados como forma de homenagear e como forma de preservar a memória e a história 
dessas pessoas vitimadas pela repressão do Regime. Os memoriais passam a integrar a paisagem 
urbana e expressar uma narrativa trágica aos observadores. Exemplos desses memoriais estão 
presentes nas cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte, Alagoas, Recife, Rio de Janeiro, Bahia, 
Ibiúna, dentre outras. Goiânia foi uma das primeiras cidades do Brasil a idealizar um monumento 
em homenagem às vítimas do Regime Militar, o que torna significativa a análise desse monumento. 

 A Ditadura Militar foi um acontecimento de impacto nacional, mas teve configurações 
específicas em cada cidade. Em Goiânia, a repressão acarretada pelo Regime Militar se juntou as 
outras experiências incorporadas no passado da cidade, desde a sua construção.

Goiânia surgiu como desejo de mudança da capital de Goiás, um desejo antigo das elites 
mas que só foi viabilizado somente a partir da revolução de 30 e seus ideais de “progresso” e 
“desenvolvimento”. A cidade foi construída com um propósito de redenção: divulgar ao Brasil a 
modernidade e a capacidade de realização do povo goiano. Enquanto a cidade de Goiás, a antiga 
capital, era a metonímia do atraso e da vergonha, Goiânia seria a do progresso e do orgulho. Nesse 
sentido, quando a cidade foi inaugurada nas festividades conhecidas como Batismo Cultural, em 
julho de 1942, a proposta era apresentar a sua modernidade para o Brasil. 

A narrativa da cidade que nasceu no berço da modernidade foi reforçada com 
acontecimentos que agregam orgulho e expectativa de desenvolvimento em seus 
habitantes. Desse modo, a beleza do vermelho vivo do flamboyant, árvore exóti-
ca escolhida para arborizar as ruas da cidade, as construções monumentais como 
o Estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional, as ruas retas e largas que 
marcam um traçado urbano projetado por urbanistas famosos nacionalmente 
(Armando de Godoy e Atílio Correia Lima), dentre outros, são marcas do dife-
rencial desenvolvimentista da cidade. 

No entanto, quando se observa a história da cidade, percebe-se que Goiânia não é apenas 
modernidade. Ela 

é um projeto de uma ilha de modernidade em um mar de tradição. Os valores 
rurais que caracterizam a formação histórica de Goiás também estão presentes 
em muitos dos habitantes da capital. Da mesma forma, os problemas sociais e 
estruturais que caracterizam o processo de urbanização brasileira também estão. 
Goiânia é uma cidade complexa permeada de contradições: o velho e o novo, a 
tradição e a modernidade, o progresso e a sustentabilidade ecológica, a riqueza e 
a pobreza, o caipira e o metropolitano. (Oliveira, 2015, p. 76)
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Evidentemente, essas contradições não iriam passar despercebidas pelos visitantes mais 
argutos. O mundialmente conhecido Claude Lévi-Strauss conheceu os primórdios de Goiânia e, no 
seu famoso Tristes Trópicos, ironizou a suposta modernidade de Goiânia: 

Visitei Goiânia em 1937. Uma planície sem fim, que tinha algo de terreno baldio 
e campo de batalha, eriçada de postes elétricos e estacas de agrimensores, deixava 
entrever uma centena de casas novas dispersas pelos quatro cantos do horizonte. 
A mais importante de todas era o Hotel, um paralelepípedo de cimento que fazia 
lembrar, no meio daquela planície, uma aerogare ou um forte; de boa vontade 
lhe chamaríamos de “bastião da civilização”, expressão usada já não num sentido 
figurativo, mas direto que adquiria um valor singularmente irônico. Pois nada po-
dia ser tão bárbaro, tão desumano, como essa iniciativa no deserto. (Levi-Strauss, 
1996, p. 119)

É bem provável que a experiência etnográfica do famoso antropólogo francês o levou a 
perceber, nos discursos ufanistas sobre Goiânia, na década de 1930, elementos discursivos típicos 
dos mitos.  O seu comentário crítico serve de inspiração para mostrar que, ao lado de uma narrativa 
progressista, há também, na história da cidade, uma narrativa mórbida, como foram as experiências 
pessoais afetadas pela atuação do Regime Militar no solo da cidade. 

A narrativa ufanista da história de Goiânia minimiza o fato de a cidade ter sido construída 
e inaugurada sob um regime autoritário, durante o Estado Novo, sob a intervenção de Pedro 
Ludovico Teixeira que, inclusive, foi exaltado por uma historiadora pioneira da cidade por sua 
firmeza “no seu propósito de dotar Goiaz de uma capital moderna, vendo, talvez, em sua imaginação, 
o ridente quadro da nova cidade, obra de sua tenacidade e vontade férrea” (Monteiro, 1938, p. 67). 
O eufemismo “vontade férrea” ameniza a presença de elementos autoritários na política brasileira, 
enquanto a expressão “capital moderna associa o surgimento da cidade às utopias modernas e ao 
desenvolvimento socioeconômico. 

Logo a repressão autoritária ocorrida durante o Regime Militar de 1964 não foi algo inédito 
na história da cidade.  Goiânia, por sua proximidade com Brasília e por ser a capital de um estado 
governado por Mauro Borges Teixeira, político que, por conta de sua atuação no chamado Golpe da 
Legalidade, causava desconfiança nos militares, e o histórico de militância estudantil e camponesa 
vinculada a partidos de esquerda, torna-se estrategicamente importante para os militares.  

A atuação repressiva dos militares inicialmente incidiu sobre os políticos, com a cassação do 
mandato do governador Mauro Borges em 1964 e do prefeito de Goiânia Iris Rezende, em 1969, 
além de alguns deputados de esquerda, como o deputado José Porfírio de Souza, o primeiro líder 
de movimento camponês eleito para a câmara legislativa no Brasil, cassado pelos militares em 1964. 

Apesar das cassações, os movimentos de esquerda continuaram atuantes em Goiânia, 
contra as arbitrariedades do Regime. Os estudantes, principalmente os secundaristas dos principais 
colégios da cidade, como o Liceu e Pedro Gomes, mobilizaram-se em protestos e greves. De 
acordo com Maciel (2014, p. 374), “a greve dos estudantes no colégio Pedro Gomes, em 1967, 
o confronto com militantes da Tradição Família e Propriedade nas ruas da capital, passeatas e 
enfrentamentos com a polícia, como o ocorrido diante da Catedral de Goiânia, em 1967, onde dois 
estudantes foram baleados”.

As escolas, lugares importantes da memória coletiva das cidades, também são palcos de 
mobilização política. Nessas duas escolas a resistência se intensificou antes e durante o Regime 
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Militar, sendo que muitos dos mortos e desaparecidos iniciaram sua militância nessas instituições. 
Um dos militantes de organizações de esquerda relembra que  “a primeira greve feita em Goiânia 
depois do golpe foi no Pedro Gomes, mas eu ainda não estudava lá.  Nessa greve, durante a noite a 
polícia cercou o Colégio Pedro Gomes, houve um tiroteio e morreu um policial militar”. (Bezerra, 
2011, p. 3). A motivação para greve teria sido uma notícia de que o líder do PC do B em Goiânia 
Tarzan Castro havia sido morto. Isso desencadeou um protesto com repressão violenta do Estado.

Os estudantes de medicina também tiveram papel importante na resistência ao Regime 
Militar. O Jornal “Esqueleto 21” foi publicado por um período de um ano e meio pelo Diretório 
Acadêmico 21, mas o seu conteúdo foi considerado subversivo e os estudantes foram levados para 
o 10º Batalhão de Caçadores em Goiânia e lá colocados em cubículos, nus e passando frio. (Silva, 
2011. p. 3).

A violência das forças repressivas contra estudantes militantes de esquerda não poupou 
nem mesmo as igrejas, consideradas locais sagrados na paisagem urbana. Em 1969, militantes 
foram atingidos por tiros dentro da Catedral Metropolitana, templo localizado no centro da cidade. 
O relato de um dos participantes do conflito informa o seguinte:

Não me lembro do motivo, mas fizemos manobra tal e corremos para dentro 
da Catedral. Eu estava sentado na nave esquerda, me lembro perfeitamente. De 
repente vejo uma confusão e escuto um barulho passar perto do meu ouvido, 
era uma bala. Olhei para trás para ver o que era aquilo, e o Telmo estava caído, 
o tiro tinha acertado na região de seu glúteo. Havia uma moça, Lúcia Jaime, que 
também levou um tiro no pé. (Bezerra, 2011, p. 4)

Geralmente os presos políticos em Goiânia eram levados temporariamente para o quartel 
da 10º Companhia do Exército Batalhão de Caçadores e depois transferidos para Juiz de Fora, 
Minas Gerais ou Brasília. O quartel se constituiu num centro de tortura, conforme o relato de um 
dos militantes presos:

Eles não batiam onde tinha ossos, eles batiam na parte mole, no abdômen, batia 
no tórax, surrava, afogamento, choques elétricos. Algemavam a gente na caixa 
d’água e ligava o diesel. Quando faltava energia eles ligavam um motor diesel. No 
mês de agosto, um calor infernal, e a gente colada no motor diesel. Uma fumaça 
que eu saía de lá quase morto. Tudo isso no 10º BC. (Brocks, 2011. p. 11)

Um dos torturadores mais atuante em Goiânia foi Marcus Fleury, que agia com muita frieza 
e violência, e estando diretamente envolvido em casos de mortos e desaparecidos, como os do 
assassinato de Ismael Silva de Jesus, ocorrido dentro do 10º BC, e do desaparecimento de Marco 
Antônio, o mais novo desaparecido do Regime Militar no Brasil, com 15 anos. A atuação de Fleury 
foi destacada no relatório doa Comissão Nacional da Verdade:

Marcus Fleury, um dos mais violentos agentes da ditadura militar no estado de 
Goiás, foi também chefe da agência de Goiânia do Serviço Nacional de Infor-
mações, o que comprova seu trânsito e sua influência em diferentes estruturas da 
repressão no estado. (VERDADE, 2014, p. 437)

 Entre os casos de mortos e desaparecidos de maior repercussão em Goiânia, tem-se o 
caso de Ismael Silva de Jesus, que foi preso e levado ao 10º Batalhão de Caçadores, aparecendo 
morto em 9 de agosto de 1972, tendo sua morte justificada pelos militares como suicídio por 
enforcamento. Teoria esta questionada pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade que 
descreve as atrocidades sofridas pelo jovem:
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As unhas da mão esquerda de Ismael estavam cravadas na palma da mão, o que 
pode indicar o sofrimento causado pelos choques elétricos sofridos nas sessões 
de tortura. Além disso, a orelha direita estava enegrecida, a fronte manchada de 
hematomas e o olho direito vazado. (VERDADE, 2014, p. 989)

Outro caso intrigante foi o de Durvalino de Souza, filho de José Porfírio, preso sem 
qualquer indicação de envolvimento político com grupos de esquerda, sendo que a sua detenção 
foi justificada como forma de pressioná-lo a informar o paradeiro do pai. Em função das torturas 
recebidas, Durvalino passou a apresentar problemas mentais, sendo internado em um hospital 
psiquiátrico em Goiânia, de onde desapareceu em 1973 aos 27 anos. (VERDADE, 2014, p. 1507).

Um fato que demonstra a irracionalidade e a violência perpetrada pela polícia foi o 
assassinato de Ornalino Cândido da Silva.  Participando de um protesto na Praça do Bandeirante, 
local tradicional de mobilizações em Goiânia, pela morte, no Rio de Janeiro do estudante Edson 
Luiz de Lima Souto,  Ornalino foi morto, por ter sido confundido com um importante militante 
da esquerda de Goiás: “Em uma dessas manifestações, Ornalino foi alvejado por um tiro na cabeça 
disparado pela Polícia Militar, ao ser confundido com um dos líderes do movimento estudantil de 
Goiânia, Euler Ivo Vieira.” (VERDADE, 2014, p. 231). 

Portanto, importantes elementos da paisagem urbana de Goiânia estão marcados pela 
repressão do Regime Militar, como foi o caso dos colégios, das igrejas, das praças, das ruas e 
dos quartéis. Locais esses que tiveram a sua função desvirtuada em virtude da barbárie e da 
repressão. Contudo, os habitantes da cidade raramente vinculam esses locais à tragédia da repressão 
autoritária, o que confere uma importância simbólica ao memorial em homenagem às vítimas do 
Regime Militar, construído na cidade de Goiânia, de suscitar a lembrança das atrocidades cometidas 
durante o Regime Militar. 

O memorial em homenagem às vítimas do Regime Militar em Goiânia

A ideia para a construção de um monumento em homenagem às vítimas do regime militar 
foi iniciativa de Pinheiro Sales, um militante político que foi torturado e exilado pelo Regime Militar. 
Ele que relata que começou 

a pensar nessa homenagem em 1986, quando os primeiros petistas foram eleitos 
diretamente em Goiás. Acontece que, como todo processo de mudança ideológi-
ca é demorado, o projeto foi considerado inconstitucional pelo menos três vezes. 
Mas, hoje a esfera está lá, simbolizando a vida e marcando a luta de pessoas que 
morreram pela democracia. (SALES apud VEIGA, 2006)

A ideia de construção do monumento se materializou somente no ano de 2003, quando 
a prefeitura lançou o edital de um concurso para selecionar um projeto de um monumento a ser 
instalado na cidade de Goiânia para homenagear às vítimas da Ditadura. A proposta vencedora 
apresentou o seguinte projeto de monumento:

O monumento é entendido como um marco de memória, de recordação, de lem-
brança às futuras gerações, dos quinze homens e mulheres que doaram suas vidas 
por um mundo melhor. Para tanto, a proposta apresentada está orientada na sua 
concepção por um forte simbolismo. A esfera como o elemento mais importante 
da composição, em referência à forma do planeta terra, onde vive a humanidade, 
formada por quinze lâminas de aço. Do seu ponto mais alto brota água, princípio 
da vida que escorre entre as partes constitutivas da esfera até um sereno espelho 
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d’água. Nele a esfera parece flutuar e de dentro dela arde a chama das ideias de 
democracia e liberdade defendidas e propagadas por aqueles que por isso tomba-
ram. (Goiânia, 13 jan. 2004, p. 31)

O vencedor do concurso foi o arquiteto Marcus Sales Gebrim, com histórico de participação 
no movimento estudantil em Goiás, o que foi decisivo para o seu interesse em confeccionar um 
projeto de monumento em homenagens às vítimas do Regime Militar. Contudo, o artista não 
conheceu pessoalmente nenhuma das pessoas homenageadas no monumento.

O monumento foi inaugurado no dia 27 de agosto de 2004, no canteiro central da avenida 
Assis Chateaubriand, em frente a uma das entradas do Bosque dos Buritis, um dos símbolos da 
cidade de Goiânia. O fato de se situar num canteiro de uma movimentada avenida dificultava a 
aproximação dos pedestres, o que levou os representantes da ANIGO (Associação dos Anistiados 
Políticos de Goiás) a solicitar a transferência do monumento para um local de acesso mais fácil. 
A Prefeitura de Goiânia não alterou o local do monumento, mas, em uma reforma realizada em 
2013, construiu um pedestal de concreto para melhorar a sua visualização. Além do acréscimo do 
pedestal, a cor amarronzada-terra original do monumento foi substituída, com a reforma, por uma 
cor escura, alterando a proposta inicial de representar a esfera com uma cor parecida com a terra.

Fig. 1 – Monumento em Homenagens aos Mortos e Desaparecidos pelo Regime Militar em Goiás (antes da reforma 
de 2013). Disponível em< https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/monumento-%C3%A0s-v%C3%ADti-

mas-da-ditadura-em-reforma-1.407074> acesso em 27 de abril de 2018.

Fig. 2 – Monumento em Homenagens aos Mortos e Desaparecidos pelo Regime Militar 

em Goiás (após a reforma de 2013). 

Foto do autor.

https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/monumento-%C3%A0s-v%C3%ADtimas-da-ditadura-em-reforma-1.407074
https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/monumento-%C3%A0s-v%C3%ADtimas-da-ditadura-em-reforma-1.407074
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De acordo com simbologia imaginada pelo artista, a esfera é formada por 15 lâminas de 
aço corten, representando as 15 vítimas do Regime Militar em Goiás, que brotam e se reúnem 
em um mesmo ponto, representando a união em prol de uma causa comum. O formato esférico 
representa o planeta Terra, o que justificaria a escolha da cor original do monumento. (Gebrim, 
2018). A esfera possui quinze aberturas verticais, uma em cada chapa de aço, as quais, no projeto 
original, deveriam jorrar água representando a vida e também as lágrimas de sofrimento das vítimas 
e de seus familiares. O projeto inicial preconizava que do ponto mais alto da esfera deveria jorrar 
água, que escorreria pela superfície esférica caindo no espelho d’água e, em seu interior, haveria 
uma representação de uma chama, por meio de uma luminária elétrica, simbolizando a justiça e 
a liberdade. Contudo, a água escorrendo pela lateral e a chama não foram efetivadas quando da 
instalação do monumento.

Os monumentos catástrofes possuem um diferencial estético em relação a muitos 
monumentos públicos que marcam a paisagem urbana. Nesse caso, o motivo da existência desses 
monumentos é possibilitar uma leitura estética de uma tragédia que afetou os habitantes da cidade 
e, diante disso, por mais que o artista tenha liberdade de criação, ele vai, obrigatoriamente, marcar 
o monumento com símbolos e sinais que o vincule à narrativa trágica.       

De modo geral, os artistas se dividem entre aqueles que procuram fazer uma leitura mais 
direta e mimética da tragédia e aqueles que fazem uma leitura mais alegórica e discreta. No primeiro 
caso, um exemplo é o Memorial do Holocausto em Berlim, onde o arquiteto Peter Eisenman 
representou a morte dos judeus no regime nazista, utilizando 2.711 blocos de concreto, em cores 
escuras, não contendo nenhuma foto ou nome das vítimas. Já o Memorial para as Crianças Vítimas 
da Guerra, em Lídice, na República Tcheca, idealizado por Marie Uchytilova, usa da representação 
figurativa de crianças na composição dos monumentos. 

Fig. 3 - Memorial do Holocausto em Berlin. Fig. 4 - Memorial to the Children Victims of  the War in 
the Memorial and Reverent Area, Lidice. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Memo-
rial_aos_Judeus_Mortos_da_Europa#/media/File:Ho-
locaust_memorial_tree.jpg. Acessado em 11 jun. 2018

Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Me-
morial_lidice_children_(2007).JPG. Acessado em 11 

jun. 2018.

As reflexões do filósofo alemão Hans-Gadamer são úteis para uma análise dessas duas 
possibilidades de representação dos monumentos catástrofes. Utilizando o exemplo de uma 
pintura em tela, ele afirma que “a essência do quadro se encontra no meio entre dois extremos 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memorial_lidice_children_(2007).JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memorial_lidice_children_(2007).JPG
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da representação: o puro referir-se (a essência do sinal) e puro fazer às vezes de outro (a essência 
do símbolo)” (Gadamer, 1998, p. 245).  Um exemplo extremo da pura referência é uma placa de 
trânsito, cuja função seria remeter –se a algum elemento da realidade da via de trânsito, como 
uma curva ou a existência de um cruzamento. Nesse caso, as qualidades estéticas da placa são 
limitadas, o que empobrece a sua capacidade de suscitar reflexão nos intérpretes. 

De acordo com Gadamer, um dos sinais, com um certo grau de autonomia, é a lembrança, 
uma forma de referência a um passado significativo da existência humana. O gatilho da lembrança 
– uma fotografia, por exemplo –   é uma ponte que liga o presente ao passado, funcionando como 
uma espécie de sinal. Contudo, da mesma forma que uma placa de trânsito não tem serventia 
alguma para quem não conhece o seu significado, uma fotografia só servirá de gatilho de lembrança 
para alguém emocionalmente ligado ao acontecimento retrato na imagem. 

Para os monumentos catástrofes funcionarem como gatilhos da lembrança da tragédia, 
é preciso um certo conhecimento prévio por parte dos expectadores. No caso dos monumentos 
relacionados ao Holocausto, uma catástrofe bem conhecida, um turbilhão de lembranças 
apareceria na mente do observador sensível. Nesse caso, é bem provável que as lembranças 
suscitadas interferissem na apreciação estética da obra, pois o peso da realidade sufocaria o peso da 
representação estética. O intérprete, amarrado em devaneios memorialísticos, olharia o monumento, 
mas não o veria plenamente. Parecido com uma placa de trânsito, a proximidade com a essência do 
sinal limitaria as possibilidades estéticas do monumento catástrofe.

Talvez por isso, a tendência dos artistas é projetarem monumentos com uma representação 
mais discreta, muitas vezes alegóricas da tragédia. É o caso do monumento em Goiânia em 
homenagem às vítimas do regime militar ou o monumento do Holocausto Berlim, ambos utilizando 
figuras geométricas na sua composição (respectivamente esfera e cubos). Assim, esses monumentos 
ampliam o seu “presente potencial”, termo utilizado por Gadamer para ressaltar a característica 
das obras de arte de se manterem atualizadas, dialogando com as novas gerações do presente e 
sendo objeto de novas leituras e intepretações. Esse é um dos motivos que explicam por que os 
monumentos clássicos da antiguidade ainda sejam valorizados esteticamente pela geração atual.

Por outro lado, toda obra de arte possui a sua “ocasionalidade” (Gadamer, 1998, p. 234), 
isto é, ela sempre vai preservar alguma referência temporal concreta ao momento em que surgiu. 
Um exemplo extremo são os bustos, um tipo de monumento que procura retratar a aparência do 
homenageado em determinada ocasião e, por isso, quanto mais fiel sinais do passado, maior a sua 
capacidade de ser reconhecido pelos intérpretes. Embora mesmo os bustos não sejam uma mera 
imitação, pois são frutos de uma idealização do artista o que lhes dota de “um-não-sei-o-quê”, a 
presença do presente potencial neles é bastante limitada. 

No caso dos monumentos catástrofe, a relação com a ocasionalidade é direta e evidente, 
pois o monumento é consequência de um determinado momento que deseja representar uma 
tragédia.  Nesse sentido, os vários memoriais em homenagem às vítimas do Regime Militar nas 
cidades brasileiras pertencem ao contexto de uma revisão crítica dos crimes e arbitrariedades do 
Regime, bem como as reflexões críticas suscitadas em torno do cinquentenário do golpe militar, 
completado em 2014. 
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Uma especificidade do monumento catástrofe, enquanto obra estética, é que, assim 
como os bustos, ele possui uma maior carga de ocasionalidade do que de presente potencial. A 
ocasionalidade se manifesta num primeiro olhar, quando se conhece o título do monumento. 
Além disso, esse tipo de monumentos deixa marcas estéticas da narrativa trágica, como é o caso 
do monumento em homenagem às crianças de Lídice, cujas figuras com pés descalços, roupas 
precárias e semblantes consternados, remetem a uma situação de privação e sofrimento. No caso 
de monumento de Goiânia, a discreta placa que o nomeia (fig. 5) direciona o olhar dos intérpretes 
para a ocasionalidade do monumento. 

Fig. 5 – Placa com o nome do monumento em homenagem às vítimas da ditadura. 

Foto do autor. 

Desse modo, a forte presença da ocasionalidade e a função de gatilho da lembrança dos 
monumentos catástrofes restringem a sua capacidade de inspirar o intérprete a fazer voos livres de 
interpretação estética. Há um enredo trágico intrínseco a esses monumentos que o intérprete não 
pode desconsiderar, quando da sua interpretação. No caso do monumento de Goiânia, uma outra 
placa com os 15 nomes das pessoas que desapareceram ou foram mortas pelo regime militar em 
Goiás funciona como um sinal que remete a uma história macabra, de dor e sofrimento.

Para avaliar a percepção sobre o monumento, foi aplicado um questionário com 15 
transeuntes que circulavam nas proximidades do monumento. Muitos circulavam frequentemente 
no local e nem sabiam que a esfera de metal no canteiro central da Avenida Assis Chateaubriand 
era um monumento. Isso é relevante para as políticas públicas urbanas, pois um monumento 
construído para lembrar uma situação trágica é ironicamente esquecido pelos habitantes da cidade. 

A primeira pergunta teve a intenção de mensurar o conhecimento dos entrevistados sobre 
a história da Ditadura Militar no Brasil e em Goiás.  As respostas, ilustradas nos gráficos 1 e 2, 
demonstram um amplo conhecimento dos aspectos históricos do período ditatorial no Brasil e um 
pequeno conhecimento da especificidade do regime em nível local. Embora a amostragem seja 
pequena, ela é importante para indicar um surpreendente desconhecimento da atuação do Regime 
Militar em Goiás, o que justifica a mobilização de grupos para a construção de memoriais em 
homenagem aos que sofreram arbitrariedades.
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Gráfico 1 - Sobre o conhecimento da história da Ditadura Militar no Brasil?

Gráfico 2 - Sobre o conhecimento da história da Ditadura Militar em Goiás?

Outra pergunta procurou aferir se o depoente conhecia o monumento em homenagem às 
vítimas do regime militar. As respostas, ilustradas no gráfico 3, demonstram que, apesar de estar 
localizado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Goiânia, uma parcela considerável 
da população parece não conhecer o monumento. Isso indica que canteiros de avenidas, com 
difícil acesso aos pedestres não é um local adequado para se colocar um monumento. Melhor seria 
coloca-los em praças e parques, onde é fácil a aproximação e a contemplação vagarosa do público.
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 Por fim, foram apresentadas aos entrevistados algumas palavras para que eles escolhessem 
as mais pertinentes para caracterizar o monumento. O resultado, apresentado no gráfico 4, é 
bastante significativo para mensurar a recepção do monumento por parte dos habitantes da cidade. 
Seis depoentes, sendo que cinco deles havia respondido anteriormente desconhecer o memorial, 
escolheram a palavra “bonito”, enquanto os demais escolheram palavras com conotações mais 
coerentes com uma narrativa trágica, como “triste”, “revoltante” e “melancólico”. Isso é coerente 
com a hermenêutica gadameriana, segundo a qual, a referência aos sinais suplanta a avaliação 
meramente estética.  

Gráfico 4 - Sobre as palavras mais pertinentes para caracterizar o monumento em homenagem às víti-

mas do Regime Militar

A análise do monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos do regime militar 
possibilita uma releitura da cidade de Goiânia, ao servir como uma porta de entrada para o 
conhecimento de uma narrativa trágica da cidade. A memória coletiva, como bem explicitou 
Maurice Halbwachs (1990, p. 36), requer a utilização de referências materiais. Os monumentos 
catástrofes, nesse sentido, funcionam como gatilhos de memória, possibilitando os habitantes 
da cidade refletir sobre seu passado sombrio. No ambiente da modernidade, a memória coletiva 
fraturada e incapaz de narrar o seu passado (Benjamin, 1987) necessita de monumentos para refletir 
sobre a sua vivência.
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RESUMO
O estado de São Paulo está inserido em um meio rural marcado pelo reflexo das mudanças 
sociais, bem como por um desenvolvimento rural heterogêneo. Nesse contexto, o estudo do 
desenvolvimento rural nos municípios paulistas assume papel imprescindível, uma vez que 
tal análise permitirá verificar as particularidades e discrepâncias do desenvolvimento rural 
de seus municípios. Portanto, este estudo se propõe mensurar o índice de desenvolvimento 
rural paulista (IDRP), bem como classificá-los conforme suas mesorregiões, e identificar os 
fatores determinantes do IDRP. Para isso, empregou-se o método de estatística multivariada 
de análise fatorial. Os resultados revelaram que, em 2006, os principais fatores determinantes 
do desenvolvimento rural foram aspectos da modernização, investimentos e ocupação agro-
pecuária, responsáveis por 90% da variância total dos dados. Constatou-se também que, dos 
560 municípios considerados nesse estudo, 62,86% obtiveram IDRP muito baixos ou baixos. 
Por outro lado, apenas 2,14% conseguiram atingir IDRP classificados como muitíssimo altos. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento rural. Análise fatorial. Municípios paulistas.

ABSTRACT
The state of  São Paulo is inserted into a rural environment marked by the reflex of  social 
changes, as well as by a heterogeneous rural development. In this context, the study of  the 
rural development in the municipalities of  São Paulo takes an indispensable role, as such 
analysis will enable the verification of  the particularities and discrepancies of  the rural devel-
opment of  its municipalities. Therefore, this study aims to measure the rural development 
index of  the municipalities of  São Paulo (IDRP), as well as to classify them according to their 
mesoregions, and identify the determinants of  the IDRP. For this, it was used the multivariate 
statistics method of  factor analysis. The results revealed that, in 2006, the main determinants 
of  rural development were aspects of  modernization, investments and agricultural & ani-
mal farming occupation, responsible for 90% of  the total variance of  the data. It was also 
observed that, of  the 560 municipalities that were considered in this study, 62.86% obtained 
very low or low IDRP. On the other hand, only 2.14% managed to achieve very, very high 
IDRP.

Keywords: Rural development. Factor analysis. Municipalities of  São Paulo.
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INTRODUÇÃO

A sociedade vem passando por inúmeras transformações que afetam o meio rural, tais 
como centralização nas áreas urbanas, modificações no método produtivo da agricultura, 

enfraquecimento da oferta de bens e serviços pelo Estado na zona rural, insuficiência e incerteza 
do trabalho nas áreas rurais, expansão do grau tecnológico das atividades rurais, redução dos índices 
de fecundidade, e aumento da concentração da propriedade da terra (DIEESE, 2014). 

Por outro lado, verifica-se que o modelo de desenvolvimento rural seguido pelo governo 
brasileiro incentivou as desigualdades regionais, apesar de sempre ter existido essas discrepâncias 
(GARCIA, 2014). Um procedimento de homogeneização e especialização da produção apenas 
envolvendo poucos produtos agropecuários que são mais intensivos em capitais faz com que 
aumente a polarização social, deixando os pequenos estabelecimentos, que possuem menor porte 
econômico, marginalizados e fazendo com que uma parcela expressiva dos domicílios rurais seja 
excluída do moderno processo produtivo (NEDER, 2014). Assim, observa-se que os maiores 
índices de desenvolvimento rural no Brasil estão nos municípios que possuem territórios de grandes 
extensões de produção agropecuária, mas que tem uma mínima presença humana (RAMOS, 2014).  

 Nesse aspecto, o desenvolvimento rural é uma ação previamente articulada que induz 
mudanças em um dado ambiente rural, buscando melhorar o bem-estar de sua população 
(NAVARRO, 2001). Todavia, a mensuração do índice de desenvolvimento rural em uma região 
é realizada por meio de diversos indicadores que podem variar conforme o método utilizado. A 
mensuração desse índice é relevante porque permite conhecer as características do desenvolvimento 
no setor rural, visto que 15,64% dos 190.755.799 brasileiros residem na zona rural (IBGE, 2010), 
sendo que 16.568.205 pessoas possuem ocupação rural (IBGE, 2006).

Especificamente, no caso do estado de São Paulo, objeto de estudo desse trabalho, o 
número de pessoas residentes na zona rural corresponde apenas 4,06% dos 41.262.199 habitantes 
paulistas (IBGE, 2010). Segundo Kageyama (2008), esse Estado se destaca pelos seus indicadores 
fortemente positivos no que se refere à educação, infraestrutura, comunicabilidade e densidade 
demográfica, que são extremamente favoráveis para o desenvolvimento rural. Nesse ponto, 
ao analisar o Índice de Desenvolvimento Rural para as microrregiões brasileiras, Stege e Parré 
(2011) comprovaram que, dentre as microrregiões brasileiras, as paulistas se destacam, obtendo 
os melhores resultados no ranking de desenvolvimento. Esse Estado, porém, não apresenta níveis 
homogêneos de desenvolvimento em termos municipais (KAGEYAMA, 2004). 

Diante desse cenário, o estudo do desenvolvimento rural nos municípios paulistas assume 
papel imprescindível, uma vez que tal análise permitirá verificar as particularidades e discrepâncias 
do desenvolvimento rural de seus municípios. Dessa forma, esta pesquisa objetiva mensurar o 
índice de desenvolvimento rural paulista (IDRP), classificá-los conforme suas mesorregiões e 
identificar os fatores determinantes do IDRP.

Além desta introdução, apresenta-se, na segunda seção, a fundamentação teórica sobre o 
desenvolvimento rural, fazendo uma contextualização para o Brasil e para o estado de São Paulo, 
assim como explicitando estudos empíricos nacionais realizados sobre essa temática. Na terceira, 
descreve-se o método e as variáveis consideradas no estudo. Na quarta, expõem-se os resultados e 
discussões. Por último, são mostradas as considerações finais.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desenvolvimento rural no Brasil

A compreensão do conceito de desenvolvimento exige uma análise profunda, pois 
esse engloba diversos aspectos como econômico, político, social, cultural, apesar das questões 
socioeconômicas – tais como renda, emprego, saúde, educação, alimentação, lazer, moradia, entre 
outros – serem mais relevantes nesse processo (MATA et al. 2004). 

Para Veiga (2000), o desenvolvimento rural não pode ser estudado como um fenômeno 
concreto, separado do desenvolvimento urbano, pois estes se constituem em um processo 
complexo, sendo necessário, para meios de simplificação, estudá-los separadamente. Desta forma, 
o autor propõe um estudo do desenvolvimento econômico, em que as dimensões rurais e urbanas 
do desenvolvimento sejam analisadas de forma separada.

  Nesse contexto, qual o conceito de desenvolvimento no âmbito rural? Durante um 
longo período, o desenvolvimento rural foi relacionado a um pacote de ações estaduais e órgãos 
internacionais que intervinham na zona rural menos desenvolvida a fim de modernizá-la com a 
introdução de fatores de produção modernos que substituíssem os meios vigentes (NAVARRO, 
2001).

    Ainda segundo Navarro (2001), a definição de desenvolvimento rural variou ao longo 
do tempo, embora todas tenham como foco o incremento da população rural como objetivo final. 
Um exemplo disso é que, nos anos 1970, o desenvolvimento rural era visto como uma melhor 
absorção de tecnologias modernas pelos produtores para promover o aumento da produtividade e 
de sua renda. Com o passar do tempo e o surgimento de uma nova conjuntura, esse processo pode 
ser definido pelas ações governamentais destinadas à melhoria de vida da população rural, assim 
como pelo conceito de “desenvolvimento sustentável”, que se refere ao desenvolvimento pautado 
na conservação do meio ambiente.

Nesse sentido, Schneider (2004) afirmou que devido às transformações societárias 
ocorridas a partir da reestruturação econômica e institucional, vários críticos passaram a propor 
a necessidade de rever as abordagens analíticas e o ponto de vista que era usado como referência 
teórica para definir o desenvolvimento rural, e ressalta que o desenvolvimento vem sendo analisado 
sobre quatro elementos-chave: a redução da pobreza rural; o destaque dos atores sociais e sua 
participação política; a questão territorial; e a sustentabilidade ambiental.   

Em conformidade com esse raciocínio, Savian (2013) constatou que esse conceito não é 
percebido como a modernização agrícola nem como industrialização ou urbanização no campo. 
Esse desenvolvimento se associa ao surgimento de novas capacidades, sejam elas: humanas, políticas, 
culturais, técnicas, entre outras, que admitam as populações rurais atuarem para aperfeiçoar suas 
condições de vida, promovendo transformações em suas relações com os setores estaduais, do 
mercado e da sociedade civil. Assim, é necessário que essas populações rurais aumentem seu acesso 
aos recursos materiais e simbólicos como terra, crédito, acesso à informação, novos conhecimentos 
e formas de organização, bens e serviços públicos e privados, e a promoção de novas oportunidades 
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de acesso ao emprego, renda, saúde, educação, entre outros fatores que auxiliem o desenvolvimento 
de suas potencialidades.

 Detalhadamente, tem-se que, na década de 1950, segundo Melo e Parré (2007), os 
países subdesenvolvidos iniciaram um processo de desenvolvimento baseado no incremento da 
industrialização, no qual o setor agrícola exercia algumas funções primordiais como liberar mão-de-
obra para o setor industrial, fornecer alimentos e matéria prima, transferência de capitais, além de 
demandar produtos industrializados. Assim, o setor rural interagia com o setor urbano-industrial e 
o desenvolvimento agrícola era visto como parte do crescimento industrial e econômico. Segundo 
os autores, o Brasil não fugiu a essa regra, ao procurar atender aos critérios da Revolução Verde 
promovendo o desenvolvimento agrícola a fim de desenvolver o meio rural.

A partir do final da década de 1960, a agricultura passou por diversas transformações, 
principalmente no que se refere a sua base técnica a qual se originou, principalmente, o processo de 
expansão das relações capitalistas (SILVA, 1995). No entanto, segundo Mielitz Netto, Melo e Maia 
(2011), existe uma série de circunstâncias, entre as quais se sobressai a crise do meio ambiente, a 
falta de recursos, a inclusão econômica e a insegurança alimentar e nutricional que ainda requerem 
maiores articulações e ações nas esferas governamentais e sociais.

No começo dos anos 1970, o Estado aprimorou seus métodos a fim de promover o 
desenvolvimento da agricultura moderna. Nesse sentido, a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), em 1971, representou um fator importante para o desenvolvimento 
da agricultura, visto que ela passou a coordenar e executar pesquisas científicas para a agropecuária 
do país. Essas pesquisas se destinavam ao melhoramento da produção, correção de deficiências 
dos solos, prevenção de doenças, aumento do rendimento por hectare, além de atender as exigências 
do mercado com relação à qualidade do produto, ao sabor e à variedade produzida (MATOS, 
PESSÔA, 2012). 

As modificações introduzidas a partir da década de 1980 alteraram o cenário dos anos 1960 
e 1970. O padrão de desenvolvimento anterior passou a ser discutido, pois já demonstrava sinais 
de esgotamento (LEONEL, 2000). Nesse sentido, o termo agronegócio já difundido em vários 
países passou a ser associado aos Complexos Agroindustriais e se propagou no território brasileiro 
caracterizado pela forma de produção capitalista no campo (MATOS, PESSÔA, 2012). 

Para Bittencourt e Lima (2014), a partir de 1990, o desenvolvimento rural seguiu outra 
direção, caracterizado por uma relação mais dinâmica entre o meio rural e o urbano e a produção 
das famílias rurais, com expansão do emprego de membros de famílias rurais fora da agricultura, 
em atividades industriais, preservação da natureza e atividades produtivas não tradicionais. 

O modelo da modernização agrícola dominante na teoria, na prática e na política como 
definidor do aumento da renda e do desenvolvimento das comunidades rurais, vem sendo 
substituído, principalmente no continente europeu por um novo modelo de desenvolvimento rural 
para o setor agrícola; com novos objetivos como a fabricação de bens públicos (paisagens), a 
cooperação que favoreça os membros locais e o ecossistema, a originalidade da zona rural, entre 
outros (VAN DER PLOEG et al, 2000). Para esses autores, o desenvolvimento rural implica na 
criação de novidades e serviços para os mercados emergentes, busca pela implantação de novas 
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tecnologias redutoras de custos, construção de uma nova agricultura, desviando os empecilhos 
causados pelas limitações tecnológicas e aumento da concorrência.

O tema Desenvolvimento Rural é pertinente e sempre atual. Por esse motivo, está 
constantemente em pauta nas discussões e debates governamentais, devido à importância que o 
meio rural exerce na formação das sociedades, uma vez que antecedendo essa temática encontra-
se a própria questão do desenvolvimento. Assim sendo, o desenvolvimento rural exige grande 
atenção e reflexão devido às mudanças e permanências que coexistem no meio rural brasileiro, 
além do surgimento de novos personagens e da diversificação e ampliação das políticas públicas, 
demonstrando os novos pontos de vista desse setor e sua importância no desenvolvimento como 
um todo (GRISA; SCHNEIDER, 2015).

No tocante ao estado de São Paulo, objeto de estudo desse trabalho, Souza (2010) 
afirmou que a maior parte da riqueza gerada nesse Estado provém dos setores industrial, serviços 
e finanças. Embora a contribuição da agropecuária seja menos representativa, sua produção se 
destaca em alguns setores como a maior do país. Segundo a União da Agroindústria Canavieira 
de São Paulo (UNICA, 2016), um desses setores é composto pela produção da cana-de-açúcar, 
que contribuiu com 61,81% da produção nacional na safra de 2006/2007. A Fundação Sistema 
Estadual de Dados (SEADE, 2005) afirma que o mesmo acontece com a produção de laranja, por 
ter maior representatividade, agregando maior valor adicionado ao PIB, sendo responsável por 
80% da produção nacional. 

Outras atividades também merecem destaque na agropecuária paulista, como é o caso da 
produção de carne bovina, e outras sazonais. No entanto, mesmo com a produção expressiva, os 
municípios paulistas que têm sua economia baseada na agropecuária são classificados como os mais 
pobres e carentes (SOUZA, 2010).

É importante ressaltar, porém, que, segundo Stege e Parré (2011), essa unidade federativa 
tem uma boa infraestrutura e propriedades pluriativas, refletindo excelentes resultados no 
desenvolvimento rural de suas microrregiões. Paralelamente, a partir da análise de dados do IBGE 
para 1960 e 2006, Bolliger (2014) concluiu que esse Estado continua concentrando a mecanização 
agrícola nacional.

Evidências empíricas sobre desenvolvimento rural 

O desenvolvimento rural vem sendo tema de vários estudos empíricos que procuraram 
mostrar a importância de mensurar um índice para esse segmento. Na literatura nacional, alguns 
desses trabalhos abordando essa temática foram: Kageyama (2004); Melo e Parré (2007); Stege e 
Parré (2011); Alves (2012); Bittencourt e Lima (2014); Begnini e Almeida (2016); Pinto e Coronel 
(2016); e Santos, Ferreira e Salgado (2017).

Kageyama (2004) propôs o uso de um exemplo de medida no formato de um índice, ou 
seja, Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) para o estado de São Paulo. Esse índice é composto 
pelos aspectos econômico, populacional, ambiental e social; elaborado com a utilização dos dados 
do Censo Demográfico de 2000 e do Censo Agropecuário de 1995-96 por município e também 
informações retiradas do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA). Concluiu-se que o 
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nível do IDR tem enorme magnitude de variação entre as cidades de São Paulo, mas a composição 
do índice é muito diferente mesmo entre os municípios com índices aproximados. 

Melo e Parré (2007) procuraram mensurar o índice de desenvolvimento rural dos municípios 
paranaenses com intuito de identificar os seus fatores determinantes. Para tal, utilizaram a técnica 
da analise estatística multivariada. O índice médio de desenvolvimento rural desses municípios foi 
de 43,63, em uma escala de 0 a 100. Identificaram que 55,14% dos municípios estavam abaixo dessa 
média em 2000.

Stege e Parré (2011) examinaram o desenvolvimento rural nas microrregiões do Brasil, 
a partir da definição multidimensional do desenvolvimento rural, com dados dos anos de 2006, 
2007 e 2008, utilizando a análise fatorial. O estudo mostrou que, para se medir o desenvolvimento 
rural, não basta analisar o crescimento econômico mensurado pelo produto e a renda per capita, 
mas é importante considerar determinantes associados à educação, bem-estar das moradias rurais, 
questões ambientais, entre outros. Na região Sul, 94,7% das microrregiões estavam acima da média 
brasileira, exibindo, dessa maneira, uma distribuição dos níveis de desenvolvimento rural acima das 
outras regiões. 

Alves (2012) buscou mensurar o índice de desenvolvimento dos municípios goianos, 
procurando identificar seus determinantes, por meio da análise multivariada. Utilizaram-se 
dados do Censo Agropecuário 2006. Os resultados mostraram que os municípios pertencentes 
à região Sudoeste Goiano foram os que apresentaram maiores expressividades na modernização 
da agropecuária. Essa região é onde se têm desenvolvido grandes tecnologias na agropecuária, 
destacando-se na área de produção de grãos. 

Bittencourt e Lima (2014) procuraram obter medidas que permitisse analisar os investimentos 
e interferências realizados no meio rural da mesorregião do alto Parnaíba e Triangulo Mineiro, 
usando a metodologia baseada na Análise Fatorial para construir o Índice de Desenvolvimento 
Rural (IDR) dos municípios para o ano de 2006. Verificaram que o elevado número de cidades 
em condição de baixo grau de desenvolvimento rural mostra as diferenças de situações em uma 
mesorregião onde aconteceram processos de modernização e desenvolvimento da sua agropecuária, 
que recebeu importantes investimentos e financiamentos do governo e do setor privado. 

Begnini e Almeida (2016) procuraram calcular o desenvolvimento rural nos 293 municípios 
do estado de Santa Catarina com dados dos anos 2006, 2009 e 2010, sendo que os dados foram 
obtidos nas bases do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE); Portal da Economia do Estado de Santa Catarina (FEPESE), Banco Central do 
Brasil (BCB) e Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A metodologia utilizada 
foi a seleção de variáveis que possibilitem compreender o desenvolvimento rural a partir da 
multissetorialidade e multidimensionalidade por meio de uma análise fatorial. De acordo com o 
grau de desenvolvimento rural, os municípios ficaram classificados dessa maneira: 5,08% – muito 
baixo; 35,59% – baixo; 36,44% – médio; 18,64% – alto; e 3,39% – muito alto. Concluíram que o 
desenvolvimento rural não ocorre de forma homogênea para todos os municípios catarinenses. 

Pinto e Coronel (2016) buscaram medir o desenvolvimento rural e identificar as distinções 
que possam existir entre as regiões do Rio Grande do Sul, analisando os anos de 2000 e 2010.  O IDR 
obtido por meio da análise fatorial permitiu inferir que têm regiões com níveis de desenvolvimento 
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rural diferentes no Rio Grande do Sul, mostrando que existe heterogeneidade nessas regiões. 
Em 2010, as mesorregiões gaúchas do Nordeste (68,42%), Noroeste (64,71%) e Centro Oriental 
(56%) foram as que tiveram os maiores percentuais de cidades com o IDR acima do nível médio. 
Em contrapartida, os piores resultados foram verificados nas mesorregiões do Centro Ocidental, 
Sudeste e Sudoeste; que registraram 56,00%, 68,42% e 54,71%, respectivamente, de municípios 
com maiores percentuais do IDR classificados como muitíssimo baixo, muito baixo e baixo. 

Santos, Ferreira e Salgado (2017), por sua vez, buscaram identificar e analisar os fatores 
determinantes do desenvolvimento rural para o estado de Minas Gerais, e hierarquizar os municípios 
em clusters. Os resultados da análise fatorial sinalizam que os aspectos sociais, investimento público 
setorial, aspectos político-demográficos, políticas públicas para a agricultura familiar, condições da 
atividade agropecuária e condições ambientais merecem maior atenção para promover a melhoria 
das condições dos municípios mineiros. Verificaram também que 31,30% dos municípios se 
encontram em situações muito favoráveis ou favoráveis de desenvolvimento rural, enquanto o 
restante dos municípios foi classificado como muito desfavoráveis ou desfavoráveis, seguindo os 
parâmetros estabelecidos.

 Nesse contexto, apenas os estudos de Kageyama (2004) e Stege e Parré (2011) abordaram 
o desenvolvimento rural nos municípios paulistas, sendo que o primeiro não utilizou o método de 
análise fatorial e o segundo não desagregou os resultados por município. Assim, além de mensurar o 
IDR para os municípios paulistas aplicando o método de análise fatorial, esse trabalho determinou 
o teste Alfa de Cronbach para analisar a confiabilidade dos resultados. 

METODOLOGIA

Variáveis e natureza dos dados

No presente estudo, utilizaram-se dados secundários, cujas fontes estão detalhadas no 
Quadro 1 para 2006. Esse ano é o mais recente com dados disponíveis para todas as variáveis 
consideradas no estudo. No que se refere à escolha dessas variáveis, baseou-se nos estudos de 
Stege e Parré (2011), Alves (2012), e Bittencourt e Lima (2014). Como se pode observar, as 
variáveis permitiram mensurar um índice de desenvolvimento associados às características dos 
estabelecimentos rurais.

Quadro 1 – Variáveis consideradas na construção do Índice de Desenvolvimento Rural Paulista (IDRP) e fontes dos 

dados

Variável Caracterização Fontes dos dados

V1 Número de estabelecimentos que receberam orientação 
técnica

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V2 Pessoal ocupado com qualificação profissional (pessoas) RAIS/MTE (2006)

V3 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 
31/12 (pessoas). RAIS/MTE (2006)

V4 Número de estabelecimentos com máquinas e implementos 
(unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V5 Número de estabelecimentos agropecuários com eletrodo-
mésticos (unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)
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V6 Número de estabelecimentos agropecuários que investiram 
em animais para reprodução e/ou trabalho

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V7 Número de estabelecimentos agropecuários que investiram 
em bens imóveis (unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V8 Número de estabelecimentos agropecuários com recursos 
hídricos (unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V9 Número de estabelecimentos agropecuários com tratores 
(unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

V10 Número de estabelecimentos agropecuários que usam adu-
bação (unidades)

Censo agropecuário/IBGE 
(2006)

Fonte: Elaboração própria.

Ademais, é essencial esclarecer que, dos 645 municípios que compõem o estado de São 
Paulo, este estudo considera 560, removendo da análise os municípios que não tiveram dados 
disponíveis para todas as variáveis contempladas neste artigo. Os municípios removidos estão 
descritos no Quadro 1A, no Apêndice desse artigo.

Método

Para alcançar os objetivos propostos, além da estatística descritiva dos dados, empregou-se 
a técnica estatística multivariada de análise fatorial pelo método dos componentes principais, que 
almeja sintetizar as semelhanças averiguadas entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, 
buscando identificar fatores comuns que não estejam mutuamente correlacionados entre si 
(FÁVERO et al., 2009; MINGOTI, 2005). 

Primeiramente, é imprescindível verificar se os dados são adequados para o emprego da 
análise fatorial. Sua adequabilidade pode ser averiguada por meio do índice Kaiser-Mayer-Olkin 
(KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett. O índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é a razão entre 
o somatório dos quadrados das correlações de todas as variáveis dividida por essa mesma soma 
acrescida da soma dos quadrados das correlações parciais de todas as variáveis (FÁVERO et al., 
2009). Segundo Mingoti (2005), o teste de esfericidade de Bartlett é aplicado para avaliar a hipótese 
nula de que a matriz de correlações é uma matriz identidade, de forma que não se indica a adoção 
da análise fatorial, caso não se rejeite a hipótese nula, ou seja, se as inter-relações das variáveis 
forem nulas. Uma vez verificada a adequabilidade do modelo, realizam-se a extração dos fatores 
iniciais e a determinação do número de fatores. 

Normalmente, aplica-se o método de componentes principais na análise fatorial, que faz 
com que o primeiro fator envolva o maior percentual de explicação da variância total dos dados. O 
segundo fator, por sua vez, abrange o segundo maior percentual, e assim sucessivamente.  Destarte, 
cada fator representa uma combinação linear das variáveis originais padronizadas compreendidas 
no estudo. A constituição destes fatores considera os seguintes preceitos: as variáveis mais 
correlacionadas associam-se dentro de um mesmo fator; as variáveis que integram um fator não 
dependem das que integram outros fatores; a derivação dos fatores ocorre, almejando maximizar a 
porcentagem da variância total relativa a cada fator sucessivo; e os fatores não são correlacionados 
entre si. Busca-se, assim, estabelecer os coeficientes que relacionam as variáveis analisadas com 
os fatores comuns. Esses coeficientes nomeados de cargas fatoriais têm o mesmo papel dos 
coeficientes de correlação (FERREIRA JÚNIOR et al., 2004). 
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Com suporte nas cargas fatoriais, obtêm-se as comunalidades que, segundo Fávero et 
al.(2009), corresponde à variabilidade total explicada pelo conjunto dos fatores para cada variável.

Diante das dificuldades em interpretar os fatores, Torrents (2004) ressaltou a importância 
da utilização da técnica Varimax, enunciada como a mais adequada para facilitar a interpretação 
dos fatores. Segundo esse autor, tal abordagem possibilita a maximização da variância das cargas 
necessárias da matriz de fatores. 

Nesse contexto, Fávero et al. (2009) descreveram que o modelo de análise fatorial pode ser 
representado algebricamente pela expressão (1):  

em que Xi corresponde ao i-ésimo escore da variável padronizada, com média zero e 
variância unitária (i = 1, 2, ... m); Fj representa os fatores comuns não correlacionados, com média 
zero e variância unitária; a ij corresponde as cargas fatoriais, e ei, o termo de erro que indica a 
variação específica de Xi não captada pela combinação linear das cargas fatoriais com os fatores 
comuns.

O quadrado das cargas fatoriais indica a importância relativa de cada fator para a variância 
total de uma variável. O somatório dessas cargas fatoriais ao quadrado, para cada variável, 
corresponde à estimativa da comunalidade, que, por sua vez, aponta a proporção da variância total 
de cada variável que é exposta pelo conjunto de fatores comuns (FERREIRA JÚNIOR et al., 2004).

Para esses mesmos autores, após o cálculo das cargas fatoriais e a identificação dos fatores, 
torna-se indispensável a estimação do escore fatorial por meio de uma técnica análoga a de regressão. 
Deste modo, conforme Fávero et al. (2009), o escore para cada observação (município paulista) 
equivale ao resultado da multiplicação do valor (padronizado) das variáveis pelo coeficiente dos 
seus respectivos escores fatoriais, sendo representado pela expressão (2):

em que Wjp equivale aos coeficientes dos escores fatoriais e p diz respeito ao número de 
variáveis.

Nesse contexto, a construção do índice de desenvolvimento rural foi baseada nos 
estudos realizados por Melo e Parré (2007), Begnini e Almeida (2016) e Pinto e Coronel (2016), 
respectivamente, para o desenvolvimento rural paranaense, catarinense e gaúcho. 

Esse índice pode ser representado pela combinação linear dos escores fatoriais, obtidos 
pela análise fatorial, como a proporção da variância explicada pelos fatores individuais em relação 
à variância comum (MELO, PARRÉ, 2007). Em termos matemáticos, o IDRP pode ser expresso 
pela equação (3):

em que: IDRP equivale ao Índice de Desenvolvimento Rural Paulista do k-ésimo município para o 
i-ésimo período de tempo; j refere-se à j-ésima raiz característica; p representa o número de fatores 

Xi = ai1F1 + ai2F2 + ⋯+ aimFm + ei (1),(1)

Fj = Wj1X1 + Wj2X2 + Wj3X3 … + WjpXp (2)(2)

*

1

p
j

jik
j j

IDRP F
λ
λ=

=∑∑
(3

(3)
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extraídos na análise;   é o j-ésimo escore fatorial do k-ésimo município para i-ésimo período de 
tempo; ∑λ

j  simboliza o somatório das raízes características referentes aos p fatores extraídos, 
sendo  que                 equivale à participação relativa do fator j na explicação da variância total 
captada pelos p fatores extraídos.

Por meio da interpolação do  IDRP, adotando o maior valor como 100 e o menor como 0, 
obtém-se o Índice de Desenvolvimento Rural Paulista. Com o intuito de classificar o desenvolvimento 
rural em grupos, foi empregada a classificação utilizada por Melo e Parré (2007), Begnini e Almeida 
(2016) e Pinto e Coronel (2016) a partir do valor médio do índice. Essa classificação está exposta 
no Quadro 2.

Quadro 2 – Classificação do Índice de Desenvolvimento Rural Paulista (IDRP)

Conforme descrito, determinou-se ainda o teste alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade 
dos escores fatoriais encontrados. Segundo Hair Jr. et al. (2009), para que sejam considerados 
confiáveis, devem-se obter valores maiores que 0,7.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização do desenvolvimento rural nos municípios paulistas

Com base na Tabela 1, é possível observar que a variável concernente ao número de 
estabelecimentos agropecuários que investiram em bens imóveis (V7) registrou a maior variabilidade, 
conforme o coeficiente de variação. Por outro lado, as variáveis menos heterogêneas foram o 
número de estabelecimentos agropecuários que receberam orientação técnica (V1), e com recursos 
hídricos (V8).

𝜆𝑗 (∑𝜆𝑗��⁄ )

  

 
Quadro 2 – Classificação do Índice de Desenvolvimento Rural Paulista (IDRP) 

 
IDRP Sigla Desvios-padrão (δ) em torno da média 

Muitíssimo alto MMA MMA ≥ (M + 3δ) 

Muito alto MA (M + 2δ) ≤ MA ˂ (M + 3δ) 

Alto A (M + 1δ) ≤ A ˂ (M + 2δ) 

Médio M (Média) ≤ M ˂ (M + 1δ) 

Baixo B (M - 1δ) ≤ B ˂ (Média) 

Muito Baixo MB (M - 2δ) ≤ MB ˂ (M - 1δ) 

Muitíssimo baixo MMB MMB ≤ (M - 2δ) 
Fontes: Parré (2007); Begnini e Almeida (2016); Pinto e Coronel (2016). 

 
Conforme descrito, determinou-se ainda o teste alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade 

dos escores fatoriais encontrados. Segundo Hair Jr. et al. (2009), para que sejam considerados 

confiáveis, devem-se obter valores maiores que 0,7. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do desenvolvimento rural nos municípios paulistas 

Com base na Tabela 1, é possível observar que a variável concernente ao número de 

estabelecimentos agropecuários que investiram em bens imóveis (V7) registrou a maior variabilidade, 

conforme o coeficiente de variação. Por outro lado, as variáveis menos heterogêneas foram o número 

de estabelecimentos agropecuários que receberam orientação técnica (V1), e com recursos hídricos 

(V8). 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas para representar o desenvolvimento rural 

nos municípios paulistas, em 2006. 
Variáveis Mínimo Média Máximo Desvio Padrão Coeficiente de variação (%) 

V1 5 177,516 1.282 143,552 80,867 
V2 11 1.053,650 8.764 1.120,478 106,343 
V3 68 1.577,571 8.897 1.385,763 87,842 
V4 13 887,418 7.283 777,719 87,638 
V5 17 318,116 2.180 281,448 88,474 
V6 1 19,468 171 20,323 104,392 
V7 1 31,780 703 49,121 154,563 
V8 18 343,711 2.284 290,258 84,448 
V9 5 140,004 1.036 123,215 88,008 
V10 13 228,030 1.392 210,461 92,295 

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa. 

 

 Fontes: Parré (2007); Begnini e Almeida (2016); Pinto e Coronel (2016).
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Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas para representar o desenvolvimento rural nos municípios 

paulistas, em 2006.

Variáveis Mínimo Média Máximo Desvio Padrão Coeficiente de varia-
ção (%)

V1 5 177,516 1.282 143,552 80,867
V2 11 1.053,650 8.764 1.120,478 106,343
V3 68 1.577,571 8.897 1.385,763 87,842
V4 13 887,418 7.283 777,719 87,638
V5 17 318,116 2.180 281,448 88,474
V6 1 19,468 171 20,323 104,392
V7 1 31,780 703 49,121 154,563
V8 18 343,711 2.284 290,258 84,448
V9 5 140,004 1.036 123,215 88,008
V10 13 228,030 1.392 210,461 92,295

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

Ao se analisar os maiores e menores valores relativos por variável, pode-se observar que o 
município de Mirante do Paranapanema (Mesorregião de Presidente Prudente) concentrou o maior 
número de valores máximos; precisamente, obteve os maiores valores para as variáveis referentes ao 
número de estabelecimentos que receberam orientação técnica (1.282), ao número de estabelecimentos 
agropecuários que investiram em animais para reprodução e/ou trabalho (171) e ao número de 
estabelecimentos agropecuários que investiram em bens imóveis (703), sinalizando que essa cidade se 
destaca quanto à modernização por meio da orientação técnica e quanto aos investimentos. 

Por outro lado, Poá obteve a maior concentração de valores mínimos, especificamente o 
município registrou os menores valores para as variáveis concernentes ao número de estabelecimentos 
que receberam orientação técnica (5), ao pessoal ocupado com qualificação profissional (11), ao 
pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 (68), ao número de estabelecimentos 
com máquinas e implementos (12) e ao número de estabelecimentos agropecuários com tratores (5). É 
possível elencar esse resultado ao fato desse município está localizado na mesorregião Metropolitana 
de São Paulo, que exibiu uma participação percentual do valor adicionado bruto da agropecuária ao 
PIB inexpressiva, correspondendo a apenas 0,13% em 2013 (SEADE, 2016a). 

Análise fatorial

O teste de esfericidade de Bartlett permitiu confirmar a adequabilidade da análise fatorial, 
uma vez que seu valor foi 8.457,60, significativo a 1% de probabilidade. Dessa maneira, rejeita-se 
a hipótese nula de que a matriz de correlação seja uma matriz identidade. Isso aponta que a matriz 
de correlação não é diagonal. Esse resultado possibilita a aceitação da hipótese alternativa de que as 
variáveis são correlacionadas.  Outro teste que também atesta que os dados da análise fatorial são 
consistentes é o KMO, visto que se obteve um valor de 0,815. De acordo com Fávero et al. (2009), 
como o valor obtido encontra-se entre 0,8 e 0,9,  a análise fatorial pode ser classificada como boa.

 Após constatar que esse método é apropriado para esses dados, aplicou-se a análise fatorial 
pelo método dos componentes principais. Em sua versão original, porém, uma variável pode se 
relacionar com mais de um fator, dificultando a interpretação. Assim, para impedir esse problema, 
aplicou-se a rotação ortogonal pelo método Varimax, de forma que cada variável esteja relacionada 
a apenas um fator.
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A Tabela 2 expõe os três fatores de desenvolvimento rural dos municípios paulistas com 
raízes características maiores do que um, que sintetizam as dez variáveis analisadas. Esses fatores 
explicam 90,08% da variância total dos dados, sendo que a maior parte da variância (43,32%) é 
explicada pelo primeiro fator. 

Tabela 2 – Raízes características da matriz de correlações simples para o Índice de                                                   

Desenvolvimento Rural Paulista (IDRP)

Fatores Raiz Característica Variância explicada pelo fator (%) Variância acumulada 
(%)

1 4,332 43,321 43,321
2 2,535 25,348 68,669
3 2,141 21,407 90,076

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 3 apresenta as cargas fatoriais rotacionadas e as comunalidades para esses três 
fatores estudados. As cargas fatoriais com valores absolutos superiores a 0,70 estão em negrito, 
indicando as variáveis mais relacionadas a determinado fator, enquanto a comunalidade sinaliza 
que todas as variáveis têm sua variabilidade captada e representada pelos três fatores. O teste 
Alfa de Cronbach comprova que, em conjunto, os fatores são confiáveis, já que obteve valor de 
0,80. Analisando os escores para cada fator do IDRP, obtêm-se os valores 0,827; 0,723; e 0,938, 
respectivamente, para os fatores 1, 2 e 3, demonstrando que tais fatores refletem consistentemente 
o desenvolvimento rural nos municípios paulistas. 

Tabela 3 – Cargas fatoriais após rotação ortogonal e comunalidades – 2006

Variáveis Cargas Fatoriais Comunalidades
F1 F2 F3

Número de estabelecimentos que receberam 
orientação técnica (V1)

0,709 0,435 0,324 0,797

Pessoal ocupado com qualificação profissional 
(V2)

0,196 0,079 0,972 0,990

Pessoal ocupado em estabelecimentos agrope-
cuários em 31/12 (V3)

0,437 0,256 0,824 0,935

Número de estabelecimentos com máquinas e 
implementos (V4)

0,780 0,055 0,467 0,830

Número de estabelecimentos agropecuários com 
eletrodomésticos (V5)

0,773 0,547 0,140 0,916

Número de estabelecimentos agropecuários que 
investiram em animais para reprodução e/ou 
trabalho (V6)

0,288 0,888 0,084 0,878

Número de estabelecimentos agropecuários que 
investiram em bens imóveis (V7)

0,130 0,923 0,153 0,892

Número de estabelecimentos agropecuários com 
recursos hídricos (V8)

0,806 0,503 0,141 0,923

Número de estabelecimentos agropecuários com 
tratores (V9)

0,922 0,055 0,275 0,929

Número de estabelecimentos agropecuários que 
usam adubação (V10)

0,891 0,274 0,221 0,917

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa. 
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O fator F1 registra correlação positiva e elevada com as variáveis V1, V4, V5, V8, V9 e 
V10, estando, portanto, ligado aos aspectos da modernização. O fator F2 se relaciona fortemente 
de forma positiva com as variáveis V6 e V7, podendo ser nomeado como um fator que capta 
investimentos. Quanto ao fator F3, sobressaem-se as variáveis V2 e V3, correspondendo à ocupação 
na agropecuária. Vale ressaltar que um município pode registrar bom desempenho em um fator 
específico, mas baixo desempenho em outro fator, repercutindo na hierarquização dos municípios 
quando se contempla o conjunto dos fatores. 

Pela Tabela 4, constata-se que o maior escore fatorial para os aspectos da modernização foi 
obtido por Itápolis (mesorregião de Araraquara). Nesse ponto, é importante citar que os dados para 
o Valor Adicionado do PIB agropecuário ao PIB total deste município, em 2013, revelam que tal 
município ocupava a 33a posição desse ranking, com um PIB agropecuário de R$122.230,79 (SEADE, 
2016b). Em contrapartida, entre os dez piores resultados, cinco municípios estão localizados na 
mesorregião de Ribeirão Preto (Pontal, Sertãozinho, São Joaquim da Barra, Pradópolis e Serrana). 

Tabela 4 – Os dez maiores e os dez menores escores fatoriais originais referentes aos aspectos da modernização (F1) 

dos municípios paulistas

Municípios Mesorregiões Maiores 
escores Municípios Mesorregiões Menores 

escores

Itápolis Araraquara 6,894 Serrana Ribeirão Preto -1,381
Mogi das Cru-

zes
Metropolitana de São 

Paulo 5,143 Clementina Araçatuba -1,438

São Miguel Ar-
canjo

Macro Metropolitana 
Paulista 4,947 Altair São José do 

Rio Preto -1,529

Piedade Macro Metropolitana 
Paulista 4,946 Pradópolis Ribeirão Preto -1,578

Limeira Piracicaba 4,807 Presidente Epi-
tácio

Presidente Pru-
dente -1,722

Pilar do Sul Macro Metropolitana 
Paulista 4,612 São Joaquim da 

Barra Ribeirão Preto -1,754

Ibiúna Macro Metropolitana 
Paulista 4,033 Barra Bonita Bauru -1,818

Socorro Campinas 3,538 Ilha Solteira Araçatuba -1,883
Tanabi São José do Rio Preto 3,050 Sertãozinho Ribeirão Preto -1,973

Itapetininga Itapetininga 2,907 Pontal Ribeirão Preto -2,249

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

Conforme se observa na Tabela 5, a mesorregião de Ribeirão Preto também concentra os 
piores escores para o fator investimentos. Opondo-se a esse resultado desfavorável, os melhores 
valores foram registrados na cidade de Cunha no Vale do Paraíba Paulista. Esse município exibiu 
um dos dez maiores valores para as variáveis que integram esse fator. Ademais, a mesorregião 
do Vale do Paraíba Paulista, segundo Sachs et al.(2006), destaca-se na produção de leite e carne 
bovina. Dessa maneira, como esse fator considera os investimentos realizados em animais para 
reprodução e/ou trabalho, é possível inferir que tal resultado positivo deve-se a um processo de 
aperfeiçoamento dos principais elementos da economia agropecuária da mesorregião. Além do 
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mais, é importante destacar que a mesorregião de Presidente Prudente concentrou cinco dos escores 
mais elevados para esse fator, permitindo constatar, de uma maneira ampla, que essa mesorregião 
tem seu desenvolvimento rural fortemente relacionado ao investimento. 

Tabela 5 – Os dez maiores e os dez menores escores fatoriais originais referentes aos investimentos (F2) dos municí-

pios paulistas

Municípios Mesorregiões Maiores 
escores Municípios Mesorregiões Menores 

escores

Cunha Vale do Paraíba Pau-
lista 6,585 Olímpia São José do Rio 

Preto -1,031

Promissão Bauru 5,565 Serrana Ribeirão Preto -1,038
Teodoro Sampaio Presidente Prudente 5,418 Sertãozinho Ribeirão Preto -1,045

Presidente Epitácio Presidente Prudente 5,046 Monte Alto Ribeirão Preto -1,051

Ilha Solteira Araçatuba 4,428 Itajobi São José do Rio 
Preto -1,167

Euclides da Cunha 
Paulista Presidente Prudente 4,407 Guaíra Ribeirão Preto -1,207

São José dos Campos Vale do Paraíba Pau-
lista 3,784 Pirassunun-

ga Campinas -1,286

Presidente Bernardes Presidente Prudente 3,266 Taquaritinga Ribeirão Preto -1,338
Marabá Paulista Presidente Prudente 3,244 Itápolis Araraquara -1,780

Andradina Araçatuba 3,180 Pederneiras Bauru -1,856

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

Embora o município de Sertãozinho tenha obtido um dos piores escores para os fatores 
correspondentes aos aspectos da modernização e aos investimentos, como se percebe pela Tabela 
6, esse município registrou o valor mais elevado para a ocupação agropecuária. O resultado positivo 
desse fator é justificado pelo fato desse município ter registrado os maiores valores para as duas 
variáveis contempladas nesse fator. Mais precisamente, o município exibiu o maior número de 
pessoas ocupadas com qualificação profissional e ocupadas em estabelecimentos agropecuários 
em 31/12, valores equivalentes a 8.764 e 8.897, respectivamente. Com base nessas informações, 
é possível inferir que não necessariamente um município com alto valor para o fator ocupação 
agropecuária se destacará no IDRP, uma vez que, conforme citado, a mecanização produtiva tem 
reduzido o número de mão de obra. Já o pior resultado foi averiguado no município de Socorro, 
localizado na mesorregião de Campinas. 
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Tabela 6 – Os dez maiores e os dez menores escores fatoriais originais referentes à ocupação agropecuária (F3) dos 

municípios paulistas

Municípios Mesorregiões Maiores 
escores Municípios Mesorregiões Menores esco-

res

Sertãozinho Ribeirão Preto 7,446 Cardoso São José do Rio 
Preto -0,751

Pederneiras Bauru 6,150 Santa Rosa de 
Viterbo Ribeirão Preto -0,765

Pontal Ribeirão Preto 5,591 Itapirapuã Pau-
lista Itapetininga -0,777

Araraquara Araraquara 4,693 Serra Negra Campinas -0,782

Ariranha São José do Rio 
Preto 4,618 Santa Rita d’Oes-

te
São José do Rio 

Preto -0,786

São Joaquim da 
Barra Ribeirão Preto 4,283 Santa Maria da 

Serra Piracicaba -0,790

Serrana Ribeirão Preto 3,838 Ribeirão Grande Itapetininga -0,790
Paraguaçu Pau-

lista Assis 3,732 Potirendaba São José do Rio 
Preto -0,808

Jaboticabal Ribeirão Preto 3,718 Iguape Litoral Sul Paulista -0,833
Jaú Bauru 3,371 Socorro Campinas -1,242

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 7, que sintetiza os três fatores do IDRP, revela que os dois municípios paulistas que 
apontaram os maiores valores (Cunha e Itápolis) foram aqueles que alcançaram o topo do ranking 
dos fatores concernentes aos investimentos e aos aspectos da modernização, respectivamente. 
Por outro lado, o pior resultado foi obtido pelo município de Poá, que se encontra localizado na 
mesorregião Metropolitana de São Paulo.  No entanto, esse baixo valor opõe-se ao apresentado no 
trabalho de Kageyama (2004), que, ao mensurar um Índice de Desenvolvimento Rural (IDR), com 
base nos dados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, constatou que Poá obteve o melhor 
resultado. O mesmo caso ocorre para o município de Cunha, que, nos resultados encontrados por 
Kageyama, obteve um dos menores índices. Esse contraste nos resultados é reflexo das variáveis 
utilizadas para mensurar IDR. Assim, as variáveis utilizadas nesse estudo estão relacionadas às 
características dos estabelecimentos, enquanto o estudo de Kageyama considerou variáveis que 
abrangem os aspectos populacionais, migratório, social, ambiental e econômico. 
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Tabela 7 – Os dez maiores e os dez menores valores do Índice de Desenvolvimento Rural dos municípios paulistas 

(IDRP)

Municípios Mesorregiões
Maiores 
escores

Municípios Mesorregiões
Menores 
escores

Cunha Vale do Paraíba Paulista 0,547 Pedreira Campinas 0,139
Itápolis Araraquara 0,545 Balbinos Bauru 0,139

São Miguel Ar-
canjo

Macro Metropolitana 
Paulista

0,492 Aparecida
Vale do Paraíba 

Paulista
0,139

Mogi das Cru-
zes

Metropolitana de São 
Paulo

0,480 Roseira
Vale do Paraíba 

Paulista
0,136

Promissão Bauru 0,477
Águas de 
Lindóia

Campinas 0,136

Itapetininga Itapetininga 0,469
Palmares Pau-

lista
São José do Rio 

Preto
0,135

Piedade
Macro Metropolitana 

Paulista
0,462 Rio das Pedras Piracicaba 0,135

Pederneiras Bauru 0,456 Barrinha
Metropolitana de 

São Paulo
0,134

Limeira Piracicaba 0,449 Trabiju Araraquara 0,133

Pilar do Sul
Macro Metropolitana 

Paulista
0,441 Poá

Metropolitana de 
São Paulo

0,130

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

Caracterização do desempenho do desenvolvimento rural nas mesorregiões 
paulistas

Com suporte na Tabela 8, é possível verificar que o desenvolvimento rural paulista é 
caracterizado por uma concentração expressiva em âmbito estadual, uma vez que apenas 4,46% 
dos municípios considerados conseguiram alcançar níveis do IDRP classificados como muitíssimo 
alto ou muito alto. Essa constatação torna-se ainda mais evidente ao se considerar que, desse 
percentual, apenas 12 municípios (Cunha, Itápolis, São Miguel Arcanjo, Mogi das Cruzes, 
Promissão, Itapetininga, Piedade, Pederneiras, Limeira, Pilar do Sul, Caconde, e Socorro) obtiveram 
resultados incluídos na melhor escala de classificação. Por outro lado, embora nenhum município 
tenha registrado valores especificados como muitíssimo baixo, os resultados são desfavoráveis, 
uma vez que parcela majoritária dos municípios (318) obteve níveis de desenvolvimento baixo, que 
corresponde a 56,79% dos municípios analisados neste estudo. 



177

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

Tabela 8 – Distribuição das frequências relativas (%) do Índice de Desenvolvimento Rural Paulista (IDRP) em suas 

mesorregiões, 2006
Mesorregião paulista Escalas de classificação

MMA MA A M B MB
Araçatuba - 2,941 14,706 32,353 44,118 5,882 -
Araraquara 5,882 5,882 - 29,412 41,176 17,647 -
Assis - - 11,765 20,588 64,706 2,941 -
Bauru 3,922 9,804 13,725 - 68,627 3,922 -
Campinas 4,255 - 12,766 27,660 44,681 10,638 -
Itapetininga 2,941 5,882 14,706 17,647 52,941 5,882 -
Litoral Sul Paulista - - 7,692 30,769 61,538 - -
Macro Metropolitana 
Paulista 10,00 3,333 3,333 23,333 53,333 6,667 -

Marília - - 16,667 16,667 61,111 5,556 -
Metropolitana de São 
Paulo 10,00 20,000 - - 50,000 20,000 -

Piracicaba 4,545 4,545 - 22,727 59,091 9,091 -
Presidente Prudente - 3,922 9,803 37,255 47,059 1,961 -
Ribeirão Preto - 3,226 11,290 27,419 53,226 4,839 -
São José do Rio Preto - 1,869 11,215 15,888 68,224 2,804 -
Vale do Paraíba Paulista 3,333 3,333 20,000 - 56,667 16,667 -

São Paulo 2,143 2,321 9,643 23,036 56,786 6,071 -

Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.

Ademais, outros 34 municípios (Cruzeiro, Nova Campina, Rincão, Santo Antônio do Pinhal, 
Ubarana, Paulínia, Mairinque, Itapura, Santa Maria da Serra, Queiroz, Lourdes, Taquaral, Vinhedo, 
Icém, Itaóca, Serra Azul, Nova Odessa, Borebi, Pracinha, Nantes, Santa Cruz da Esperança, Ibaté, 
Bom Jesus dos Perdões, Queluz, Pedreira, Balbinos, Aparecida, Roseira, Águas de Lindóia, Palmares 
Paulista, Rio das Pedras, Barrinha, Trabiju, Poá) obtiveram resultados ainda piores, classificados 
como muito baixo. 

A análise dos dados por mesorregiões paulistas permite inferir, em termos gerais, que 
nenhuma delas obteve resultados excelentes, uma vez que todas tiveram pelo menos 50% de seus 
municípios com níveis de desenvolvimento rural baixo ou muito baixo. Nesse aspecto, a mesorregião 
de Araçatuba que registrou a menor porcentagem de municípios com patamares baixos ou muito 
baixos de desenvolvimento não conseguiu alcançar, por outro lado, uma porcentagem expressiva 
de municípios com níveis muitíssimo alto ou muito alto. 

Nesse contexto, as mesorregiões com os melhores patamares de desenvolvimento foram 
Bauru e a Macro Metropolitana Paulista, que obtiveram, respectivamente, 13,73% e 13,33% dos 
municípios com valores muitíssimos altos ou muito alto. Essa primeira se destaca com o maior 
nível de disparidade paulista quanto ao desenvolvimento rural, uma vez que registrou juntamente 
com o Vale do Paraíba Paulista e São José do Rio Preto as porcentagens mais elevadas para os níveis 
baixo e muito baixo do IDRP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dez variáveis consideradas no trabalho permitiram determinar três fatores, sendo cada 
um mais fortemente correlacionado com um segmento do desenvolvimento rural, o que possibilitou 
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classificá-los em função do grau de correlação. O F1 está ligado aos aspectos da modernização; o 
fator F2 relaciona-se aos investimentos; e o Fator F3, por sua vez, está associado à ocupação na 
agropecuária. 

 Dos 560 municípios que compõem a unidade federativa de São Paulo, apenas 12 deles 
(Cunha, Itápolis, São Miguel Arcanjo, Mogi das Cruzes, Promissão, Itapetininga, Piedade, 
Pederneiras, Limeira, Pilar do Sul, Caconde, e Socorro) alcançaram um Índice de Desenvolvimento 
Rural Paulista (IDRP) muitíssimo alto, enquanto, 352, que equivalem a 62,86%, exibiram IDRP 
baixo ou muito baixo.

Portanto, embora a produção de alguns produtos agropecuários desse Estado coloque-o 
em uma posição de destaque no cenário nacional, percebe-se que ainda precisa avançar muito 
a exemplo dos baixos valores do IDRP aferidos neste estudo e da concentração dos melhores 
resultados em uma parcela minoritária dos seus municípios. 

Este estudo ficou restrito a um período especifico. Assim, em estudos posteriores, seria 
relevante expandir o período de tempo com o intuito de comparar a provável evolução no 
desenvolvimento rural. Também seria interessante incluir os outros municípios brasileiros, com o 
objetivo de verificar se essa evolução ocorreu de maneira homogênea nas diversas regiões do país. 
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APÊNDICE

Quadro 1A – Municípios não considerados no estudo por mesorregião paulista

Mesorregiões paulistas Municípios não considerados no estudo

Araçatuba Gabriel Monteiro, Santópolis do Aguapeí.
Araraquara Américo Brasiliense, Dobrada, Nova Europa, Santa Lúcia.
Assis Canitar
Bauru Areiópolis, Boracéia, Igaraçu do Tietê, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista.
Campinas Americana, Hortolândia, São Sebastião.
Itapetininga Bom Sucesso de Itararé, Bom Sucesso de Itararé, Torre de Pedra.
Litoral Sul Paulista Cananéia, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá.
Macro Metropolitana 
Paulista

Alumínio, Araçariguama, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Osasco, Várzea 
Paulista, Votorantim.

Marília Álvaro de Carvalho, Quintana.

Metropolitana de São 
Paulo

Arujá, Barueri, Bertioga, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Cubatão, 
Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guarujá, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquece-
tuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Praia Grande, Ri-
beirão Pires, Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São 
Vicente, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista.

Piracicaba Águas de São Pedro, Iracemápolis, Jumirim, Santa Gertrudes.
Presidente Prudente Flora Rica, Flórida Paulista, Salmourão.
Ribeirão Preto Cândido Rodrigues, Catiguá, Rifaina, Santa Ernestina.
São José do Rio Preto Marinópolis, Nipoã.

Vale do Paraíba Paulista Arapeí, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Ilhabela, Lavrinhas, Potim, 
Ubatuba.

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados da pesquisa.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo analisar as configurações de escravidão no romance Rosaura, a 
enjeitada. Nesta direção, nos cabe indagar: Como a temática da escravidão se configurou no 
romance Rosaura, a enjeitada? A obra, elencada como fonte para esta narrativa, é fruto do 
cenário político oitocentista e condensa conceitos, argumentos e discursos, concebidos como 
repertório de cultura jurídica, mobilizados por Bernardo Guimarães, ao tratar a temática da 
escravidão. Buscamos fazer a operação histórica de análise de fontes, interrogando e prob-
lematizando o documento para alcançar o objetivo proposto. Diante disso, evidenciamos que 
o literato não buscou adentrar no debate disfarçadamente, suas construções narrativas foram 
elaboradas como parte da sua posição frente às questões sociais oitocentistas. Embora haja 
uma dualidade intencional no posicionamento do autor, o identificamos inferiorizando o 
negro e questionando as imposições da escravidão, trazendo a figura do negro escravo como 
um “sujeito pacífico”. Portanto, pela obra, Bernardo Guimarães problematiza a escravidão na 
sociedade brasileira oitocentista e imprime uma visão sobre o Brasil no século XIX.

Palavras-Chave: Romance. Escravidão. Bernardo Guimarães.

ABSTRACT
The purpose of  this article is to analyze the configuration of  the slavery in the novel Rosaura, 
a enjeitada (The Neglected Rosaura). In this context, it is important to inquire: How was the 
slavery theme arranged in the novel Rosaura, a enjeitada? This work, used as source for this 
narrative, is the fruit of  the nineteenth century political landscape and it condenses concepts, 
arguments and discourses, conceived as the repertoire of  legal culture, organized by Bernar-
do Guimarães, in dealing with the slavery issue. We sought to make a historical analysis of  the 
sources, questioning and problematizing the document in order to accomplish the proposed 
objective. Therefore, it was demonstrated that the author didn’t try to enter into the debate 
covertly; his narratives were elaborated as part of  his position about the eighteenth-century 
social issues. Although there is an intentional duality in the autho’s positioning, we identified 
that he diminishes the Negro and questions the slavery impositions by showing the figure of  
the black slave as a “peaceful subject”. Thus, for the work, Bernardo Guimarães problema-
tizes slavery in the nineteenth-century Brazilian society and provides a vision about Brazil in 
the nineteenth century.

Keywords: Novel. Slavery. Bernardo Guimarães.
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INTRODUÇÃO 

No romance Rosaura, a enjeitada1, de Bernardo Guimarães (1825 – 1884), encontramos 
a passagem que se lê: “– Enjeitaram aqui, hoje, pela manha – dizia Nhá Tuca á Lucinda e aos 
outros curiosos que se achavam na venda –, uma pobre criancinha muito bonitinha. Coitada! tive 
uma pena dela!... Não sei como há gente neste mundo que tem animo de enjeitar seus filhos.”2 
(GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 137-138). “Rosaura”, personagem da trama, era a menina enjeitada 
e batizada como escrava. Assim sendo, ela viveu os dramas de quem nascia escravo ou escrava 
no Brasil oitocentista. Nesse período da história brasileira, juridicamente, quem nascia de ventre 
escravo era escravo, independentemente da cor de sua pele – caso de “Rosaura”. A condição de 
escravo era legitimada pela Igreja Católica, braço do Estado, responsável pela prática do direito 
civil. Os escravos não tinham direitos, ou seja, não eram cidadãos civis e sim uma propriedade que 
tinha a vida controlada por um senhor (proprietário).

Nesse ínterim, notamos que as discussões em torno da escravidão são indissociáveis 
do contexto social do Brasil no século XIX. Assim, tomamos como ponto de partida a fala 
de “Nhá Tuca”, que ao narrar a cena, nos inspira a analisar as configurações de escravidão no 
romance Rosaura, a enjeitada, objetivo deste artigo. O romance, elencado como fonte para esta 
narrativa, é fruto do cenário político oitocentista e condensa conceitos, argumentos e discursos, 
concebidos como repertório de cultura jurídica, mobilizados por Bernardo Guimarães, ao tratar a 
temática da escravidão. Entendemos, ainda, repertório de cultura jurídica como sendo composto 
por conhecimentos jurídicos, presentes na elaboração de pensamentos sobre a constituição das 
ciências do Direito brasileiro. Nesta direção, nos cabe indagar: Como a temática da escravidão se 
configurou no romance Rosaura, a enjeitada? Para nos auxiliar a responder tal questão, operamos 
com o conceito de repertório3, a partir de Alonso (2002) e Faria Filho (2017), enquanto ferramenta 
que nos possibilita pensar a escrita como ação, considerando a literatura como um repertório dos 
homens de letras. 

Movidos por tais referências, buscamos fazer a operação histórica de análise de fontes, 
interrogando e problematizando o documento para alcançar o objetivo proposto. É importante, 
ao tomar a obra literária como fonte, entender o documento como “uma coisa que fica, que 
dura, e o testemunho, o ensinamento [...] que ele traz devem ser em primeiro lugar analisado 
desmistificando-lhe o seu significado aparente” (LE GOFF, 1994, p. 547-548). Assim, o romance 
em foco traz, em seu contexto, testemunhos da sociedade brasileira oitocentista, que por sua vez 
necessitam ser despidos de seus sentidos e significados aparentes. Vale salientar que este artigo é 
fruto das experiências vivenciadas no Programa de Pesquisa A educação nos projetos de Brasil: 
espaço público, modernização e pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX e 
no Grupo de Pesquisa “História, Memória, Educação e Identidade” (GPHMEI).
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A escravidão, pela “tez” de Rosaura, a enjeitada4

[...] Sua tez branca e delicada, os magníficos cabelos escuros, que lhe emoldu-
ravam o rosto e lhe ondeavam pelo bem torneado colo, as feições corretas e 
harmoniosas delineadas, os ademanes naturalmente graciosos e elegantes, acres-
centado a tudo isso o encanto de inocência e candura infantil, não denunciavam 
por certo a filha da senzala. Ao vê-la qualquer um juraria que era uma donzela 
distinta, criada com todo o mimo e solicitude entre os carinhos de uma família 
honesta, e bafejada desde o berço pelo sopro da liberdade (GUIMARÃES, s.d., 
v. 02, p. 124)

Tez branca e harmoniosa, cabelo negro, liso e busto encantador: foi assim que o poeta 
descreveu “Rosaura”, associando a sua brancura à inocência e à liberdade. No romance, a 
personagem se tornou escrava por desígnios do destino e teve seus dramas cercados de sentidos 
da escravidão, ação aqui entendida como fruto de uma seleção intencional do autor para mobilizar 
repertórios de cultura jurídica.

A composição da escrita é permeada de escolhas, propositadamente feitas para inquietar 
e compartilhar impressões e pensamentos. Neste sentido, elencamos a tez da escrava branca para 
iniciar o nosso diálogo acerca da escravidão, conscientes do significado que a cor da pele do rosto e, 
para além dela, os traços físicos conferem aos indivíduos. Os termos utilizados pelo autor colocam 
a personagem num lugar social diferenciado e nos oferecem possibilidades para problematizar, 
também, o lugar social do negro. Considerando que a brancura de “Rosaura” lhe conferia 
honestidade e beleza, apresentadas no romance em tom de naturalidade, e não a denunciava como 
“filha da senzala”, Bernardo Guimarães, ao fazer tal referência, reproduz a ideia da coisificação do 
negro escravo, associada à desonestidade, à baderna e à desordem? Foi uma estratégia para apontar 
a necessidade de branqueamento do negro? Por outro lado, se o romancista tivesse retratado as 
injustiças do sistema escravista e colocado uma escrava negra, como intérprete, a obra atrairia 
leitores? Causaria maior atração ao público leitor uma protagonista visivelmente branca? Entre 
tensões e questionamentos, ouvimos a voz do romancista, considerando o desenrolar da trajetória 
da personagem na trama e nas narrativas que a envolvem.

Os traços brancos de “Rosaura” foram determinantes para o seu comprador, “Francisco 
Ribeiro Bueno de Morais”, o Sr. Morais, que procurava “a escrava de sinhazinha Estelinha”, sua 
filha, e pagou pela “faceira mucama” uma “soma considerável”, a quantia de “[...] dois contos 
e quinhentos mil-réis” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 5). A transação comercial que envolvia 
“Rosaura” remete aos negócios da escravidão e indica os valores pagos para a oficialização da 
posse da propriedade, que ocorria na instituição escravocrata. A compra e venda era um processo 
traumático, no qual “os escravos aparecem sempre como custos e lucros, valendo tantos contos de 
réis e nada mais”, fato que indica “[...] a face impessoal e por isso bastante cruenta das transações 
[...]. A lógica do lucro parece aqui impenetrável a qualquer outra lógica, e os nomes dos escravos 
são manuscritos como que simples apêndices de seus preços” (CHALHOUB, 2011, p. 55). Assim, 
os escravos eram denominados peças, e avaliados como se observassem um móvel. No ato da 
negociação era comum apalpar os escravos, examinar os dentes como uma forma de avaliar as 
“mercadorias”.

Ainda sobre o comprador de “Rosaura”, Bernardo Guimarães descreveu o Sr. Morais como 
“[...] um terceiranista de bela e agradável presença, de maneiras simpáticas, e pôsto que não fôsse 
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rico, tinha a fortuna de assinar-se com o apelido de Bueno de Morais, um dos nomes heráldicos 
de mais distinção na província de S. Paulo”. Somado a isso, era “[...] aspirante ao pergaminho de 
bacharel em direito, tinha abertura diante de si a carreira das honras e grandezas, [...] bonita figura e 
maneiras agradáveis e insinuantes, parecia ser dotado de boas e solidas qualidades”. (GUIMARÃES, 
s.d., v. 02, p. 8). Neste sentido, ao narrar o envolvimento de um estudante da Academia de Direito 
de São Paulo com a compra da escrava, Bernardo Guimarães evidencia comportamentos da classe 
acadêmica oitocentista, no que se refere ao escravismo.

Segundo as ideias de Mota (2010, p. 82), “ao longo do século plasmou-se no Brasil uma 
sociedade aristocrática de mentalidade arraigadamente escravista. Escravismo que penetrou fundo 
nas instituições e, sobretudo, na maneira de pensar a vida social e política”, e isso era perceptível 
na Academia de Direito de São Paulo, pois vários “[...] estudantes compareciam na escola com seus 
escravos, espécie de valetes, ou montarias, que ficavam ‘estacionadas’ nas imediações da escola, 
aguardando os ‘sinhozinhos’ sair das aulas ou das bebedeiras em alguma bodega vizinha” (MOTA, 
2010, p. 37).

Certamente, entre os bens dos estudantes das academias de direito estavam os escravos. 
O acadêmico “Morais”, ao apresentar a mucama5 para sua esposa Adelaide, enfatizou diferenças 
presentes entre a menina e alguns perfis de escravas existentes no sistema escravocrata, afirmando: 
“Pois não está aí diante dos teus olhos?! [...] – Eu tinha prometido a Estela uma joia, e não qualquer 
crioula beiçuda, ou mulata encarapinhada. Custou-me, porém, sempre achei. Que tal te parece?” 
(GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 4). E continua o diálogo com “Adelaide”: “[...] não achas que era 
possível encontrar peça mais linda para nossa Estelinha” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 5). “Rosaura”, 
ao ser vendida para a família Morais, vivencia mais uma vez o cativeiro da escravidão. A personagem 
vivencia, assim, um drama que envolve aspectos da relação escravidão e cultura jurídica.

O romancista, ao tratar da escravidão, utilizou o imaginário da ficção literária, não apenas 
como uma simples fantasia, mas como um diálogo com o real, ou seja, com o seu contexto social. 
Para Faria Filho (2006b, p. 151), “[...] o escritor mineiro demonstrava ter profunda consciência 
de seu ofício e do lugar da literatura na luta político-cultural que se travava no império naquele 
momento”. Bernardo Guimarães dedicou-se, “ao longo de sua produção literária [...] à temática 
da história do Brasil. Parece-nos ainda que, mais do que uma preocupação esporádica”, o referido 
tema “[...] ocupa um lugar central na escrita do autor” (FARIA FILHO, 2006b, p. 152), uma vez que, 
ao construir sua obra, conservou em seu enredo personagens característicos de uma sociedade que 
vivia os dilemas da escravidão. Esses aspectos identificados na narrativa indicam a ideia jurídica do 
autor sobre a figura do escravo. Tais traços encontrados no vocabulário do romance trazem, numa 
relação intrínseca, o currículo do ensino jurídico, e demonstram como a formação influenciou na 
elaboração da sua produção e como a legislação, que versava sobre a escravidão e o direito civil, 
foi aprendida pelo autor dentro do seu período de aprendizado, junto ao tempo de prática jurídica.

Deste modo, a descrição feita sobre a escrava “Rosaura” não foi apenas uma simples forma 
que o autor utilizou para contar-nos a história da “pobre menina”, mas uma maneira de relatar 
como ocorriam as transações comerciais (compra e venda de escravos) peculiares da escravidão, 
vigente naquele contexto. De acordo com Chalhoub (2003), “o Brasil imperial oferecia ao mundo 
o curioso espetáculo de um país no qual todos condenavam a escravidão, mas quase ninguém 
queria dar um passo para viver sem ela” (CHALHOUB, 2003, p. 172). O escravo estava inserido 
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na sociedade como um produto, uma mercadoria que gerava lucro, ocupando um lugar inferior, 
mesmo tendo um valor econômico significante. Portanto, o sistema fazia com que o escravo se 
percebesse assim, um “ser inferior”.

A historiografia registra a presença de escravos bem vestidos, porém o que queremos 
destacar não é existência deste fato, mas a intenção do autor ao descrever as vestes da personagem 
que “não trazia mantilha, esses dois côvados de pano ou beata, em que não andou tesoura nem 
agulha, e com que as escravas e as mulheres de baixa classe, em S. Paulo, usavam embrulhar a cabeça 
e os ombros [...]” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 3). Nesta descrição, Bernardo Guimarães destaca o 
contraste entre as roupas da escrava branca e as das demais cativas. Neste sentido, Custódio (2015) 
alertou para a simbologia das suas roupas e seus significados, carregada de sentidos culturais, sociais 
e religiosos, pois, a “[...] diferenciação racial, como também a social, é frequentemente observada 
nas fotografias realizadas durante o século XIX no Brasil. Está presente quando essas mulheres 
negras são vistas como objeto nas imagens ao invés de sujeitos, vestindo obediência e, ao mesmo 
tempo, resistência” (CUSTÓDIO, 2015, p. 33).

Em Rosaura, a enjeitada, Bernardo Guimarães descreve a brancura das vestes da “mulatinha” 
que “trazia sobraçado um bonito chale de lã e trajava vestido cor-de-rosa, a linda e opulenta 
madeixa era o único ornato da cabeça, e os pés calçavam chinelos de marroquim vermelho [...]” 
(GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 3). Ao observar a imagem de “Rosaura”, na capa da obra, percebemos 
como a indumentária da jovem carrega cores e texturas aparentemente delicadas. O laço que orna 
o cabelo da escrava é intrigante, uma vez que era pouco usual entre as escravas e se assemelhava 
com as vestes das senhoras. O desenho da “menina” evidencia aspectos físicos e estéticos de uma 
escrava branca, com mãos delicadas, cabelos lisos que indicam aspectos da miscigenação.

Rosaura trajava um singelo vestido de chita fina, azul-claro, apertado a cintura 
por uma fita côr-de-rosa [...]; os cabelos negros e lisos no alto da cabeça, presos 
por uma fita da mesma cor, desciam-lhe soltos pelos ombros, caracolando em 
abundantes e luzidos cachos. A mantilha de lã escura, que trazia em volta do 
pescoço razão da frescura da manha, ainda mais fazia sobressaírem as linhas har-
moniosas do busto encantador (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 47)

No romance, as demais personagens escravas, quando mencionadas, como no caso das 
cativas de “Nhá Tuca” e “Lucinda”, são inferiorizadas, uma vez que não encontramos o autor 
questionando o lugar social de cativa destas negras. O literato demonstrou que escravos brancos 
ocupavam lugar de superioridade, a exemplo de “Rosaura”, descrita no discurso do personagem 
“Carlos” como “escrava linda, dócil branca [...] és uma escrava que pode ter milhares de escravos 
a teus pés” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 119). Na escravidão existiam escravos tão brancos 
quanto seus proprietários, mas a questão aqui discutida é a relação que o literato fez com a cor da 
escrava e sua condição de servidão. Ainda sobre a beleza da escrava, o romancista trouxe a fala do 
personagem Frederico: “impressionado pela rara formosura da menina, já julgava uma degradação, 
uma abdicação da própria dignidade desposar uma liberta de tanta beleza e merecimento” 
(GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 124).

Pela descrição feita sobre “Rosaura”, percebemos que a imagem da escrava se confundia 
com a das moças bem-criadas da pauliceia, deste modo, a chegada da “mucama” à casa da família 
“Morais” causou espanto pelas características físicas. Para “Adelaide”, a mãe de “Estelinha”, era 
impossível tal beleza servir como escrava. O autor parecia querer mostrar a escravidão como uma 
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injustiça para “Rosaura”, que por ser branca e bonita não caberia à condição de cativa. Esta sentença 
adequava-se apenas para as escravas negras e “beiçudas” que só serviam para trabalhar, não para 
“Rosaura”, que aparece na obra como uma menina “bela” que despertava afeto na família “Buenos 
de Morais”. Nas palavras de “Adelaide”, encontramos uma definição para a escrava branca. “[...] 
Muito linda criatura, [...] Até faz pena ver no cativeiro uma menina tão mimosa. Se ela for boa 
mesmo, como parece, hei de tratá-la com todo carinho, mais como uma companheira, uma irmã de 
meus filhos, do que como escrava; e até, se fôr possível, o meu desejo é dar-lhe a liberdade. Uma 
criatura tão bela e interessante não nasceu para o cativeiro” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 5).

A criatura “tão mimosa”, como destacou o romancista, diante de sua beleza, devia ser 
tratada como uma filha para aquela família, e não podia estar presa ao cativeiro da escravidão. O 
poeta, ao descrever com detalhe a escrava, nos permite enxergar sua preocupação em demonstrar 
como essa personagem, mesmo ocupando o lugar social de subalternidade, não possibilitava que 
a sociedade a enxergasse como “crioula beiçuda”, e sim uma “bela menina”, em virtude dos seus 
traços físicos. Observamos, ainda, a necessidade do autor de mencionar o desejo de “Adelaide” 
de dar liberdade à “Rosaura”, colocando, como condição, o seu comportamento. Ainda sobre a 
alforria de “Rosaura”, “Morais” também exclamou: “poderemos forrá-la pelo tempo adiante, se ela 
merecer” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 5). Isso nos faz refletir sobre as condições de libertação de 
escravos e a política de domínio. “Cada escravo sabia bem que, excluídas as fugas e outras formas 
radicais de negação do cativeiro, sua esperança de liberdade dependia do tipo relacionamento 
que mantivesse com senhor particular. A ideia era convencer os escravos de que suas chances de 
alforria passavam necessariamente pela obediência e fidelidade em relação aos seus proprietários” 
(CHALHOUB, 2003, p. 51).

Esses indícios nos levam a entender a mobilização do repertório de Bernardo Guimarães ao 
selecionar ferramentas para apresentar a temática escravista, e revela aspectos de seu posicionamento 
sobre dilemas sociais e culturais. A trama traz episódios que nos permitem pensar as imagens 
criadas, nas senzalas e nas casas grandes, das escravas como representantes de um lugar social de 
cobiça e desejos, considerando sempre as questões estéticas. Bernardo Guimarães se reporta a esta 
relação quando, no enredo, traz o desejo aceso de “Morais”, que mantinha aspirações libidinosas 
por “Rosaura”. O personagem reproduz aspectos do comportamento cultural, social e sexual, 
comuns nas relações de poder que se estendiam à ideia da escrava sexualmente objetificada, uma 
vez que a ela cabia o lugar de servidão. Os cenários desses acontecimentos eram as cozinhas 
das casas grandes e até mesmo os açoites nas senzalas. Nas palavras do romancista, “Morais”, 
possuindo

[...] o demônio da libidinagem, que lhe turvava o espírito e lhe inflamava o sangue, 
o que é ainda mais provável, o certo é que Morais sem atender nem ao menos às 
conveniências e ao dêcoro da família, deixou entrever a cega paixão que o domi-
nava. Um dia não podendo mais conter-se declarou suas impudicas intenções a 
ingênua e virtuosa escrava, que as mal podia compreender. Senhor quase abso-
luto da casa fazia quotidianamente à inexperta rapariga pomposas promessas de 
liberdade, dinheiro e mil felicidades, as quais a singela menina opunha sempre a 
mais rude e obstinada negativa [...] (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 12)

O “terceiranista6”, ao empreender formas de ter a escrava, demonstra que a vontade do 
senhor não poderia ser contrariada, posto que as relações no sistema escravocrata se assentavam no 
princípio da inviolabilidade dos desejos e imposições senhoriais, prevalecendo sempre as vontades 
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da classe dominante. Para o direito civil, a mesma classificação dada aos animais cabia também ao 
escravo, e isso era justificado na ideia do escravo como objeto do direito, ou seja, uma propriedade. 
Desta forma, perante o direito civil, o escravo era um ser inexistente, enquanto sujeito de direito. 

Os interesses dos escravocratas giravam em torno da defesa dos seus direitos de propriedade 
absoluta sobre os escravos, garantindo que os desejos dos senhores e proprietários, fossem quais 
fossem, prevaleceriam. “Morais”, como no ato de afirmar seu poder sobre a escrava, por quem ele 
nutria uma “febre de ardente sensualismo que abraçava o sangue; depois de ter empregado em vão 
todos os meios de sedução a seu alcance, lançou mão também de terríveis ameaças”, quando disse: 
“se não ceder a meus desejos, Rosaura [...] vendo-te a qualquer senhor libertino e sem coração [...] 
que te amarrará de pés e mãos, e fará de ti o que muito bem quiser” (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 
12). Assim, a obra nos revela os sentimentos escravistas que permeavam as relações de poder e a 
ideia da teoria “escravo-coisa”, na acepção de Chalhoub (2011). Como parte de uma política de 
domínio e a garantia do direito de propriedade, o escravo era considerado “[...] ao mesmo tempo – 
‘coisa’ e ‘pessoa’. De um lado, não podia testemunhar em juízo; testar; contratar ou exercer tutela. 
De outro, poderia contrair obrigações” (ROCHA et al., 2006, p. 2).

 “O véu que encobre as torpezas e atrocidades”:  práticas sociais e jurídicas no 
séc. XIX

Em “Rosaura”, o romancista fez uma interpretação das práticas sociais e jurídicas 
que regulamentavam o período escravista. Nesse cenário, encontramos a velha “Nhá Tuca”, 
personagem a quem o autor reserva uma boa parte do segundo volume para levantar “um canto do 
véu que encobre as torpezas e atrocidades, que constituíram a ocupação única de sua longa vida” 
(GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 74). Dona de um prostíbulo, que ficava situado fora do centro da 
cidade, funcionando também como uma pensão, “a velha Nhá Tuca não era natural de S. Paulo, 
nascera em Moji-Mirim, em mil setecentos e setenta, pouco mais ou menos [...]” (GUIMARÃES, 
s.d., v. 02, p. 74). O poeta conta que todo o serviço da hospedaria era feito com esmero e asseio 
por seis a oito escravas “jovens” e “vistosas”. Encontramos aqui uma relação de dualidade de 
trabalhos realizados pelas escravas, que durante o dia trabalhavam como domésticas e à noite eram 
comercializadas sexualmente, tidas como escravas-prostitutas.

E não ficavam só em casa as vergonhosas especulações da velha; estendiam-se 
a mais longe. Todos os domingos e dias santos, Nhá Tuca expedia para a cidade 
três ou quatro de suas mais lindas raparigas, bem vestidas e prontas a armar laço 
à bôlsa dos estudantes. Em toda parte, onde há academia, universidade, ou coisa 
que o valha, há sempre numerosa cáfila de moços ricos, pródigos e libertinos, 
que não hesitam em sangrar consideravelmente a bolsa paterna em benefício das 
cantoneiras. Voltavam, portanto as Vênus para a casa sempre com rica propina, 
que entregavam fielmente á senhora; diziam porem alguns que ela sempre lhes 
deixava alguma porcentagem para os alfinetes, a fim de desempenarem com mais 
zelo e boa vontade sua afanos profissão (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 76)

As “lindas raparigas” e “bem vestidas” da famosa taberna de Nhá Tuca, é assim que o 
romancista as compõe em seu enredo e são representadas a partir da exploração múltipla das suas 
capacidades, sexuais e físicas. A partir da análise da fonte, é possível identificar o autor mobilizando 
repertórios, perceptíveis na sua retórica jurídica sobre a escravidão, ao se referir ao comportamento 
sexual, cultural e social dos senhores de escravos, quando colocavam em prática o direito de explorar 
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todas as capacidades dos cativos, usufruindo do poder de controlar a vida social dos escravos. Tais 
comportamentos parecem interligados ao comércio e à venda desses indivíduos no mercado da 
prostituição.

Na comercialização da sexualidade da mulher escrava, como prostituta, os senhores 
conservavam o poder de conseguir benefícios sócio-sexuais de seus escravos, como uma maneira 
de obter retorno do investimento. Isso se assemelha à forma como as relações de classe, gênero 
e raça estiveram ligadas à escravidão. Sobre as práticas de comercialização das escravas, Beckles 
(2011) assevera que era:

Uma exploração mais apurada desse dinâmico e multidimensional sistema de 
uso da propriedade escrava que enfoque os direitos de propriedade dos senhores 
sobre a sexualidade escrava é essencial para o entendimento econômico, psicoló-
gico e social dos mecanismos de acumulação que emergiram da escravidão como 
o modo de (re) produção. Além disso, os contornos de uma investigação e expo-
sição como essa são particularmente relevantes para qualquer jornada discursiva 
e antológica sobre a mulher escravizada, cuja integração no mercado econômico 
continua em grande parte pouco explorada devido ao limitado desenvolvimento 
de uma abordagem que desvende as implicações de gênero nos estudos das rela-
ções entre senhor-escrava. (BECKLES, 2011, p. 242)

Como já dito, nestas relações sociais estava determinado o domínio dos senhores e 
proprietários, pois o direito de ter escravas concebia o de prostituí-las. É importante dizer que os 
preconceitos e estereótipos impostos sobre a mulher negra se davam não apenas pela condição 
de escrava, mas pelo feminino, que a colocava como mercadoria e objeto sexual, posta como 
prostituta. A velha “Nhá Tuca” desenvolvia outra

[...] traficância, porém, se não tão sórdida, ao menos igualmente imoral e re-
pugnante, fazia ela por meio dessas miseráveis criaturas. Sadias e bem tratadas 
como andavam as escravas de Nhá Tuca, não deixavam de dar de vez em quando 
algumas lindas crias, que ao chegar à idade de oito ou dez anos, a senhora vendia 
por um bom dinheiro, sem que as mães educadas naquela escola de objeção pros-
tibular opusessem a menor resistência nem manifestassem mágoa alguma com a 
separação dos filhos. Em abono da verdade cumpre-nos dizer Nhá Tuca só ven-
dia os machos, reservando as mulheres para reforma do serralho, substituindo 
as mães quando envelhecessem ou morressem; e mesmo os machos não vendia 
senso a pessoas do mesmo lugar com isso, tinha duas vantagens: não só obedecia 
aos impulsos de seu sensível coração, não desterrando para longe de suas mães 
aqueles queridos pimpolhos, como também adquiria excelentes alcaiotas para 
sua grei e habilíssimos corretores para todo gênero de traficância [...] (GUIMA-
RÃES, s.d., v. 02, p. 76-77)

As “miseráveis criaturas” tinham seus filhos vendidos. A forma como o autor construiu 
a narrativa acima nos disponibiliza um retrato do sistema escravista. As posições intrínsecas na 
narrativa revelam como os acadêmicos da Faculdade de Direito de São Paulo se relacionavam 
com a escravidão. Ao destacar aspectos que percorriam a vida dos escravos que tinham seus filhos 
separados pelos negócios da escravidão e pela lei, que não os viam como seres humanos que 
tinham direitos, como o de criar seus próprios filhos, revelam o ponto de vista jurídico, as normas 
e limites sobre a questão servil que percorriam a sociedade brasileira da época. Suas condições de 
escravo eram hereditárias, transferidas e negociadas apenas através de ações jurídicas, entre essas, 
aluguel, compra, venda, empréstimos e adoção.

Para Chalhoub (2003), os escravos
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[...] lutavam intensamente pela liberdade, via de regra organizavam suas vidas em 
função da expectativa de alcançar esse objetivo. As características mais essenciais 
do tipo de dependência a que estavam submetidos os escravos eram os castigos 
físicos e a condição de propriedade – esta os deixava sempre sob a ameaça das 
transações de compra e venda e, por conseguinte, diante da possível ruptura dos 
laços de família e comunidade. (CHALHOUB, 2003, p. 57)

Fazemos lembrar que o escravo não foi um agente passivo às imposições do Direito. A 
história nos mostra resistências cotidianas através de rebeliões e tentativas de negociações, na 
luta por colocar limites para o cativeiro. Ainda sobre a escravidão, permanecemos a olhar para 
“Nhá Tuca” que era dada também às práticas de “feitiçaria”, junto a suas escravas, que serviam 
de caixeiras e de serventes na hospedaria (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 76). A velha “industriou 
as raparigas em certas práticas infames, ensinando-as a preparar filtros amorosos por meio de 
processos imundos e nocivos a fim de prenderem o coração dos amantes [...]” (GUIMARÃES, 
s.d., v. 02, p. 78), entres esses, alguns estudantes que utilizam suas bolsas de estudo no prostibulo. 
Isso se relaciona como parte das diversões dos acadêmicos, que foram descritas nas memórias de 
Almeida Nogueira (1977), estas distrações eram tão fascinantes que eles “não poupavam applausos 
enthusiasticos [...] offereciam mimos de valor” (NOGUEIRA, 1909, v. 6, p. 175).

Por sua vez, entre os personagens escravos, fazemos relembrar a mucama “Lucinda”. Na 
narrativa, o autor descreve a “preta velha” como boa e fiel escrava, ama de leite de “Adelaide”. 
A “criola” da casa dos “Morais” aparece na trama como a parteira que ajudou no nascimento de 
“Rosaura”. Na cena, “Lucinda” “pensou a criança com toda a perícia e delicadeza, como se fora 
uma parteira profissional enfaixou-a com todo cuidado, e a depôs no regaço de ‘Adelaide’ [...]” 
(GUIMARÃES, s.d. v. 01, p. 134). A escrava foi apresentada pelo romancista:

Era uma criola velha, que havia amamentado sinhá Adelaide, e que a queria como 
uma filha. Tinha muito juízo, muito boa alma e muitas boas intenções. Além 
disso, a velha criola era dotada de tal ronha, penetração e finura para negócios 
difíceis, como os de que vamos tratando, que faria inveja aos mais diplomatas. 
Lucinda, porém, diferia dos diplomatas em só empregar o seu talento a bem da 
paz e da propriedade da família de que fazia parte, e não em multiplicar dificulda-
des, alimentando espírito de discórdia (GUIMARÃES, s.d., v. 01, p. 27)

“Lucinda” era dedicada e cúmplice de “Adelaide”, “única pessoa que conhecia suas 
fraquezas, que ilhe podia valer em tão críticas e delicadas conjunturas” (GUIMARÃES, s.d., v. 01, p. 
132). Sua convivência com a “sinhá Adelaide” retrata os laços afetivos construídos na casa-grande, 
materializados na relação entre a ama de leite e a menina branca, que “começava com o processo 
de dar de mamar no peito e prolongava-se durante a criação” até certa idade (QUINTAS, 2009, 
p. 13). Ao tratar da vida na casa-grande, é importante falar da ligação que fluía entre os escravos 
domésticos e os brancos, posto que ao compor os cenários que os envolvem na trama, o autor 
desvela as relações do seu tempo. Vale ressaltar que na produção literária brasileira, encontramos 
outros romancistas trazendo personagens mucamas para seus romances, a exemplo de Machado de 
Assis com a “mucama Felicidade” 7, Joaquim Manoel de Macedo com “mucama Lucinda”8, ambos 
semelhantemente a Bernardo Guimarães, que as representaram como conselheiras das filhas dos 
seus senhores e heroínas.

Ao caracterizar seus personagens – como o “Sr. Basílio”, “[...] um homem excêntrico, de 
difícil trato, quase incomunicável, que não dava ingresso em sua casa senão a raríssimas pessoas” –, 
o romancista retoma a discussão sobre os negócios da escravidão.
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Seu tráfico de escravos também se fazia algum tanto à sorrelfa e com um certo 
mistério; mas os habitantes de São Paulo já o conheciam, e quando algum põe 
necessidade de dinheiro ou por qualquer outro motivo, desejava desfazer-se de 
alguns escravos, já sabia a que porta iria bater. Quando tinha reunido uma cole-
ção suficiente, ele os comboiava para fora da capital, quase sempre em direção 
aos ricos municípios do norte da província e para a do Rio de Janeiro, onde os 
negociava vantajosamente com os opulentos fazendeiros cafezistas daquelas pa-
ragens (GUIMARÃES, s.d., v. 02, p. 125)

Comerciante de escravos na cidade de São Paulo, o “Sr. Basílio” “tinha particular ojeriza 
à classe acadêmica”. Ele “[...] e sua respeitável esposa viviam vida misteriosa e retraída; não saíam 
de casa senão aos domingos pela madrugada para ouvirem a missa na Sé”. O referido personagem 
era um “[...] marido bem embuçado [...]”, vestia sempre um “[...] comprido capote de gola em pé, 
que lhe tapava a cara até os olhos [...]”, enquanto sua esposa andava “[...] toda embiocada em sua 
mantilha [...]. Fora disso, só se lhes enxergava às vezes a ponta do nariz por entre as rótulas, que 
apenas entreabriam momentaneamente para espiarem a rua” (GUIMARÃES, s.d, v. 02, p. 125-126).

As compras e vendas do “Sr. Basílio” aconteciam nas horas mortas, “de um dia para o outro 
o velho como toda a sua família, qual consistia em sua mulher e seu cambio de escravos, desaparecia 
da casa [...]” (GUIMARÃES, s.d, v. 02, p. 125). Assim, Bernardo Guimarães exemplifica como 
acontecia o tráfico de escravos entre a pauliceia e a província do Rio de Janeiro, nos permitindo 
pensar sobre as transações entre donos de escravos e vendedores.

Rosaura, a enjeitada constitui um romance histórico. Ao escolher as temáticas abordadas, o 
autor apresenta discursos sobre o sistema escravista, caracterizando elementos desta instituição e 
como ocorriam as suas práticas no Império. De acordo Chalhoub (2012, p. 34), “em uma visão 
panorâmica, o que se ressalta quanto ao século XIX no ocidente é a abolição do tráfico de escravos 
e da própria instituição da escravidão”. Neste sentido, o século XIX, desde as discussões na 
Assembleia Constituinte até as leis abolicionistas, aparece como tempo de desmonte do sistema 
escravista e de busca pelo desenvolvimento da nação, que caminhava rumo ao progresso, por isso 
era necessário apartar-se da escravidão – considerada a questão-problema para a formação do 
país, “[...] fruto do sucesso de um sistema de colonização baseado no apresamento de africanos” 
(ALONSO, 2002, p. 213).

A base da mão de obra brasileira era composta pelos negros e “o regime escravista 
é entendido como um sistema que impediria o ‘progresso normal’ da atividade econômica” 
(ALONSO, 2002, p. 214). Naquele contexto, em que a base da economia era agrária, a escravidão 
representava um impedimento para a industrialização do país e era disseminadora de problemáticas 
sociais e morais, pois os africanos chegavam aqui no Brasil como máquinas para realização do 
trabalho de exploração.

Bernardo Guimarães não provou do silêncio, no que se refere à escravidão, em suas 
produções literárias, pois encontramos o “poeta da natureza”, como assim o chamou Antônio 
Candido (2000), escrevendo sobre a temática na obra A escrava Isaura – que tem como protagonista 
“Isaura”, que, diferentemente, de “Rosaura”, não era apenas visivelmente branca, mas tornou-se 
branca intelectualmente. Criada por uma família de posses, foi educada e adquiriu habilidades como 
tocar piano, dançar e tinha aula de música. Sobre este romance, Alves (2017) destaca: “Somos 
levados a 1840, ano em que uma escrava aparentemente branca, deslumbrante de beleza, de nome 
Isaura lutava contra os desejos libidinosos de seu algoz. Escrito em plena campanha pela abolição 
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da escravatura, o romance nascia com a pretensão de sensibilizar o público com o drama de Isaura, 
que tanto sonhava em receber a liberdade” (ALVES, 2017, p. 2).

Em ambos os romances, Rosaura, a enjeitada e A escrava Isaura, os fatos históricos parecem 
visivelmente caros, pois, ao construir suas narrativas, o literato parece levar o leitor ao tempo 
representado em sua escrita. Deste modo, queremos aqui pensar esse autor e sua formação na 
Academia paulista, lugar que possibilitava empreender ideias sobre as leis que tratavam da escravidão 
e era palco das produções dos bacharéis que versavam sobre uma diversidade de temas sociais e 
jurídicos. Dentro deste processo, Bernardo Guimarães se apropriou dos pensamentos que sua 
formação lhe imbuíra sobre a legislação, constituindo, assim, seu repertório e disseminando suas 
ideias políticas e jurídicas. Neste sentido, Mesquita (2015) destaca que “[...] tanto as presenças 
quanto as ausências referentes ao escravismo e à educação nas composições acadêmicas revelam a 
formação recebida na Academia de Direito de São Paulo, no século XIX” (MESQUITA, 2015, p. 
95). Assim, consideramos que a obra Rosaura, a enjeitada é um registro das experiências, políticas e 
jurídicas, do autor na Academia de Direito de São Paulo.

Entendemos que a composição da narrativa faz parte dos arcabouços teóricos apreendidos 
e constituídos pelo autor durante a sua formação, visto que o “entrelaçamento entre vida política 
e intelectual era tão forte, que era quase impossível ascender ao parlamento sem ter escrito antes 
uns poemas, as faculdades de direito davam, sobretudo o treino retórico e a erudição em história 
e literatura” (ALONSO, 2002, p. 112). O literato ocupa esse lugar, uma vez que “não raras vezes 
ficamos com a nítida sensação de que o escritor está engajado plenamente no estabelecimento 
de uma memória nacional e que, neste caso, história é parte integrante e insubstituível de um 
impedimento político” (FARIA FILHO, 2006b, p. 147).

Considerações finais

Bernardo Guimarães, na trama, apoderou-se de assuntos que eram do seu interesse 
para trazer posicionamentos a partir de sua experiência estudantil e aprendizado jurídico. Logo, 
ao analisarmos as configurações de escravidão no romance Rosaura, a enjeitada, notamos que o 
autor, enquanto homem de letras, tem na escrita literária uma ação. Os conceitos, argumentos e 
discursos concebidos e mobilizados por Bernardo Guimarães se configuram, sobretudo, por meio 
da escolha de uma escrava de tez branca para enredar a trama. A cor de “Rosaura” lhe confere 
status de honestidade e beleza. A pele com aspectos físicos e estéticos brancos é naturalmente 
e intencionalmente apresentada com adjetivos positivos em detrimento da pele negra, associada 
à desonestidade e desordem, ou seja, aspectos sociais negativos. O escravo é apresentado na 
obra como uma propriedade, uma mercadoria, um benefício sócio sexual, um sujeito pacífico e 
desprovido de relações afetivas e que deveria ter todas as suas “capacidades” exploradas.

As posições registradas no romance demonstram a intenção do autor em evidenciar sua 
visão sobre as legislações imperiais e sobre o poder senhorial, regulamentado no princípio de 
direito da propriedade privada. Expressou, assim, a ideia de coisificação do escravo (propriedade, 
um bem material, um instrumento de trabalho com valor mercadológico). Concluímos que Rosaura, 
a enjeitada é o repertório de Bernardo Guimarães, utilizado como sua estratégia para demonstrar 
como aconteciam as imposições das leis dentro da instituição escravista.
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O literato não buscou adentrar no debate disfarçadamente, suas construções narrativas 
foram elaboradas como parte da sua posição frente às questões sociais oitocentistas. Para tal, se 
esforçara na criação de personagens e circunstâncias que incitariam a imaginação do leitor. Embora 
haja uma dualidade intencional no posicionamento de Bernardo Guimarães, o identificamos 
inferiorizando o negro e questionando as imposições da escravidão, trazendo a figura do negro 
escravo como um “sujeito pacífico”, a exemplo das personagens escravas da “Nhá Tuca”, que 
não tiveram seus nomes citados no enredo da trama. Por outro lado, o romancista questiona o 
lugar servil da personagem “Rosaura”. Portanto, pela obra Rosaura, a enjeitada, Bernardo Guimarães 
problematiza a escravidão na sociedade brasileira oitocentista e imprime uma visão sobre o Brasil 
no século XIX.

NOTA

1 Obra de ficção, publicada em 1883 pela editora Saraiva, que ganhou vida pelas mãos de Bernardo 
Guimarães, estudante da Academia de Direito de São Paulo, romancista e poeta do Romantismo 
brasileiro, cuja origem mineira é marcada com veemência em sua obra.

2 Conservamos a grafia do próprio romance.

3 Aqui, esse conceito é associado a um conjunto de formas de ação, que se configura nas estratégias 
utilizadas pelos agentes, ante os grupos, podendo ser representadas de diversas maneiras como em 
textos, diálogos, embates.

4 Os títulos foram retirados de excertos e subtítulos da obra Rosaura, a enjeitada.

5 Escrava, ou criada negra.

6 Era o termo usado para identificar os estudantes do terceiro ano dos cursos jurídicos no século 
XIX.

7 História comum, 1883.

8 As Vítimas-Algozes, 1869.
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RESUMO

Sob a perspectiva da Economia Institucional Original, este artigo aventa as possibilidades 
de ajustes institucionais que possam favorecer a redução do grau de informalidade (GI) ex-
istente no mercado de trabalho brasileiro. Explicitam-se os elementos centrais da teoria in-
stitucionalista, sua relevância para o arranjo do mercado de trabalho e as principais institu-
ições trabalhistas que o compõem nacionalmente. Posteriormente, desenvolve-se uma análise 
estatística referente à informalidade no país entre 1992 e 2014 e a descrição dos principais 
efeitos das instituições trabalhistas sobre o trabalho informal no período. Discutem-se tam-
bém alguns aprimoramentos institucionais potencialmente redutores da informalidade que, 
em tese, podem viabilizar um arranjo institucional mais adequado ao mercado de trabalho. 
Conclui-se que no Brasil, apesar dos avanços moderados pós-2000, as instituições que regem 
o mercado de trabalho carecem de ajustes para que possam contribuir mais efetivamente no 
enfrentamento do historicamente elevado grau de informalidade, justificando-se assim o de-
bate sobre adequações institucionais pontuais.

Palavras-Chave: Mercado de Trabalho Informal. Economia Brasileira. Instituições.

ABSTRACT
From the perspective of  the Original Institutional Economics, this paper evokes the pos-
sibilities of  institutional adjustments that could further reduce the degree of  informality in 
the Brazilian labor market. It is explicited the central elements of  institutionalist theory, its 
relevance to the framework of  the labor market and the main labor institutions that comprise 
it nationally. Subsequently it is developed a statistical analysis regarding the informality in the 
country between 1992 and 2014 and the description of  the main effects of  labor institutions 
on informal work in the period. It also discusses some institutional improvements potentially 
reducing informality that, in theory, can enable a more appropriate institutional framework 
to the labor market. It concludes that in Brazil, despite the post 2000 moderate advances, the 
institutions governing the labor market require adjustments so that they can contribute more 
effectively addressing the historically high degree of  informality, thus justifying the debate on 
specific institutional adequacies.

Keywords: Informal Labor Market. Brazilian Economy. Institutions.
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1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista socioeconômico, o Brasil é um país estruturalmente complexo. Por isso, 
possui inúmeros obstáculos a serem superados, demandando soluções criativas para sua consecução. 
Em se tratando das diversas peculiaridades de seu mercado de trabalho, esta realidade não é diferente, 
especialmente ao observar a extensa prática do trabalho informal. Percebe-se que esta é resultante, 
em grande medida, de arranjos institucionais estabelecidos pelo país ao longo de sua trajetória 
econômica, social, política e jurídica. Isto pelo menos desde o surgimento de facto do mercado de 
trabalho no Brasil, quando da abolição da escravidão, em 1888. Assim, devido às idiossincrasias da 
economia brasileira nesta seara, altos níveis de informalidade laboral historicamente persistem e 
podem ser observados a partir de diversos panoramas, e com vários matizes. Esta é uma situação 
indesejável que carece de um exame que investigue a natureza das instituições que regem o mercado 
de trabalho, com vistas à redução1 efetiva e sustentável do trabalho informal no país.

 Isto posto, o objetivo do artigo é examinar as relações entre o alto GI do mercado nacional 
de trabalho no período 1992-2014 sob a perspectiva da Economia Institucional Original. Parte-se 
do princípio de que, embora exista alguma bibliografia que proponha articular as relações entre o 
mercado nacional de trabalho, a economia brasileira e as instituições, esta não o faz nos moldes 
propostos neste arranjo investigativo, com que se julga oportuno um esforço de pesquisa que 
atualize o debate e, ao mesmo tempo, cubra este déficit da literatura econômica. Para atingir esse 
intento, contrastam-se os pressupostos teóricos do pensamento institucionalista original com alguns 
indicadores apurados pelo IBGE/PNAD e disponibilizados pelo IPEA. As séries consultadas 
foram iniciadas em 1992 e encerradas em 2014, o que define o corte temporal do estudo.

Tendo isso em mente, o artigo se propõe a discutir as seguintes questões: i) O que é e quais 
são os elementos centrais da teoria institucionalista original? ii) Quais são as principais instituições 
trabalhistas brasileiras e qual é a importância de seu arranjo institucional para a dinâmica do mercado 
de trabalho formal e informal no país? iii) O que apontam os dados sobre a informalidade no 
Brasil entre 1992 e 2014, e como as instituições que regem o funcionamento do mercado nacional 
de trabalho afetaram o trabalho informal neste período? iv) Sob a perspectiva da Economia 
Institucional Original, que aprimoramentos institucionais podem contribuir a um arranjo mais 
adequado no sentido de viabilizar uma redução efetiva e sustentável do GI?

Este artigo está estruturado em três seções, além desta introdução e das considerações finais. 
A segunda seção versa sobre os principais pressupostos da Escola Institucional Original, base do 
pensamento institucionalista, apresentando insumos teóricos que permearão o debate de modo a 
comportar um eixo entre esta abordagem econômica e a sua aplicação à questão da informalidade 
no mercado de trabalho brasileiro. Na terceira seção são esmiuçados aspectos que denotam a 
importância dos arranjos institucionais para a conformação atual do mercado de trabalho no Brasil, 
bem como a especificação das principais instituições trabalhistas que o compõem nacionalmente. 
Nesta mesma seção é desenvolvida uma análise estatística referente à informalidade no país entre 
1992 e 2014, seguida do exame dos principais efeitos das instituições trabalhistas sobre o trabalho 
informal neste interregno. Na quarta seção são aventadas possíveis alternativas institucionais que 
podem favorecer a superação de alguns entraves históricos à redução efetiva e sustentável da 
informalidade no mercado nacional de trabalho.
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2. INSTITUIÇÕES E MERCADO NACIONAL DE TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA EVOLU-
CIONÁRIA E HISTÓRICA: A VISÃO DA ECONOMIA INSTITUCIONAL ORIGINAL

Do ponto de vista da Economia Institucional Original2, pode-se dizer que as instituições 
são o conjunto de regras formais e informais originadas de hábitos de pensamento arraigados e 
que determinam o estilo de vida dos membros de uma sociedade. De acordo com Veblen (1898, 
p. 391), os hábitos podem ser entendidos como tendências para comportar-se de certa maneira 
em determinados contextos (“habitual methods of  procedure”). Portanto, na ausência de certas 
circunstâncias – o que favorece tomadas de decisão inconsistentes com os pensamentos enraizados 
de uma comunidade, por não serem codificáveis a partir dos padrões de comportamento nela 
incrustados –, os indivíduos não atuarão em função de determinado hábito, o que não significa que 
este impulso não exista. Deste modo, os hábitos estão disseminados entre os membros do grupo, 
convergindo para propósitos e crenças afins.

Esta escola de pensamento econômico tem como elementos onipresentes (ubiquitous) de 
seu arcabouço teórico as instituições, os hábitos, as regras e sua evolução3. Assim, as instituições 
existentes são resultantes das ações de outros indivíduos, encadeadas por suas interações 
intertemporais (HODGSON, 1998, 2006). Ainda conforme Hodgson (2006, p. 2),

institutions are the kinds of  structures that matter most in the social realm: they make up 
the stuff  of  social life. The increasing acknowledgement of  the role of  institutions in so-
cial life involves the recognition that much of  human interaction and activity is structured 
in terms of  overt or implicit rules. Without doing much violence to the relevant litera-
ture, we may define institutions as systems of  established and prevalent social rules that 
structure social interactions. Language, money, law, systems of  weights and measures, 
table manners, and firms (and other organizations) are thus all institutions (grifos nossos)

Pode-se inferir, portanto, que instituições são formadas a partir de padrões de pensamento 
compartilhados. Desta forma, estão imiscuídas à vida cotidiana da sociedade, determinando as 
ações individuais e o tipo de interação social entre os diferentes grupos. Por nascer sob um contexto 
institucional pré-existente, os hábitos mentais destes agentes são continuamente confrontados.

Outro aspecto importante acerca das instituições é que elas mudam com o passar do 
tempo, evoluindo – não necessariamente para melhor – de modo a adaptarem-se a novos esquemas 
socioeconômicos que venham a surgir, com o intuito de melhor satisfazer as necessidades da 
coletividade. Essa perspectiva evolucionária tem uma conotação “genética”, implicando em um 
método específico de análise, ou seja, buscando esclarecer a existência de certo fenômeno à luz 
de suas raízes (HAMILTON, 1919). Nesse sentido, Veblen (1919) destaca que o presente impacta 
o futuro, na medida em que influencia os hábitos das pessoas, seja fortalecendo, seja alterando 
comportamentos mentais do passado. De acordo com Hodgson (1998, p. 179), outras características 
imanentes às instituições em geral são:

i)   All institutions involve the interaction of  agents, with crucial information 
feedbacks;

ii)  All institutions have a number of  characteristic and common conceptions 
and routines;
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iii) Institutions sustain, and are sustained by, shared conceptions and expecta-
tions; 

iv) Although they are neither immutable nor immortal, institutions have relatively 
durable, self-reinforcing, and persistent qualities; 

v)  Institutions incorporate values, and process of  normative evaluation. In par-
ticular, institutions reinforce their own moral legitimation that which endure if  
often – rightly or wrongly – seen as morally just.

Neste ínterim, assume-se que os costumes e as leis são o resultado de certas circunstâncias 
históricas e vão mudando ao longo do tempo, de acordo com o despontar de novos paradigmas 
socioeconômicos. Deste modo, diante de determinadas situações faz-se necessário estabelecer 
novas regras. No que tange especificamente às mudanças econômicas das circunstâncias, Veblen 
(1898, p. 391) destaca que: 

All economic change is a change in the economic community, a change in the 
community’s methods of  turning material things to account. The change is 
always in the last resort a change in habits of  thought. […] A given contrivance 
for effecting certain material ends becomes a circumstance which affects the fur-
ther growth of  habits of  thought […] and so becomes a point of  departure for 
further development of  the methods of  compassing the ends sought and for the 
further variation of  ends that are sought to be compassed

Quanto à evolução do arcabouço institucional, é mister numa perspectiva histórica. Isto 
porque certas instituições podem não apresentar no presente os mesmos resultados sociais e/ou 
econômicos que apresentaram no passado. Com o passar do tempo, as circunstâncias modificam-
se em função de diversas particularidades históricas e institucionais, resultando no que Hodgson 
(2007, p. 122) denomina de “the problem of historical specificity”, a saber:

It first acknowledges the fact that there are different types of  socio-econom-
ic system, in historical time and geographic space. The problem of  historical 
specificity addresses the limits of  explanatory unification in social science: sub-
stantially different socio-economic phenomena may require theories that are in 
some respects different. If  different socio-economic systems have features in 
common then, to some extent, the different theories required to analyse different 
systems might reasonably share some common characteristics. But sometimes 
there will be important differences as well. Concepts and theoretical frameworks 
appropriate for one real object may not be best suited for another. The problem 
of  historical specificity starts from a recognition of  significant underlying differ-
ences between different objects of  analysis. One theory may not fit all (grifos 
nossos)

 Sua tese é de que as causas de determinado fenômeno são localizadas no tempo e evoluem 
historicamente com a sociedade, seus hábitos, sua cultura e suas instituições. Por esta razão a 
história não se repete e por isso os fenômenos econômicos vão assumindo nuances e características 
peculiares dependendo do momento histórico em que acontecem (usa-se o tempo histórico, e não 
o tempo lógico) (HODGSON, 2002, 2007; SALLES, 2007, 2013).

De acordo com esta abordagem, a história é fundamental para a investigação dos 
desdobramentos de uma sequência de eventos econômicos. Com efeito, uma investigação baseada 
nos pressupostos teóricos da Escola Institucional Original aplicada ao mercado nacional de 
trabalho necessariamente deve atentar para as particularidades de seu passado. É com este foco de 
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análise que se propõe o exame de suas características e instituições específicas, sobretudo das que 
permitam desvelar a natureza e o processo evolucionário da informalidade do trabalho entre 1992 
e 2014.

Em suma, a teoria e a metodologia expostas nesta seção serão adotadas como as premissas 
básicas que permearão a interpretação da evolução institucional histórica do mercado nacional de 
trabalho no interregno em questão. Assume-se que a perspectiva evolucionária das instituições 
permite uma melhor compreensão da mentalidade do período, revelando aspectos chave da 
informalidade do trabalho que foram negligenciados em inúmeras investigações históricas. Além 
disso, perscrutar este fenômeno examinando seu papel no processo de desenvolvimento do 
mercado nacional de trabalho implica em que este artigo oferece um diferente ângulo de visão 
deste tema, distinto da maneira como ele tem sido abordado até o momento.  

3. A INFORMALIDADE E O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES SOBRE O TRABALHO NO BRASIL EN-
TRE 1992 E 2014

De meados da década de 1980 em diante, o processo de globalização e de financeirização 
redundou em recorrentes transformações em todas as esferas da atividade produtiva, com que o 
sistema econômico mundial se vê, desde então, cada vez mais pressionado por desafios de natureza 
competitiva. A organização do trabalho precisou se adaptar ininterruptamente a esta nova realidade. 
Este ambiente contribuiu para mudanças do arcabouço institucional trabalhista brasileiro, em meio 
a uma série de acontecimentos que influenciaram diretamente a trajetória do trabalho informal no 
país. Fato é que mesmo tendo a informalidade – altamente institucionalizada no Brasil – assumido 
distintos contornos ao longo do tempo, esta questão ainda se mostra distante de uma resolução 
satisfatória.

Inserido neste contexto, verifica-se que o mercado de trabalho brasileiro apresenta duas 
características distintas em relação ao sistema de mercado convencional. São elas: i) a mercadoria 
(força de trabalho) não é entregue instantaneamente, mas ao longo do tempo; ii) o trabalhador 
conhece melhor sua capacidade de trabalho do que seus potenciais empregadores. Por isto, do 
ponto de vista do empregador, o contrato de trabalho se assemelha ao investimento uma vez que 
tanto a contratação quanto o treinamento, ou uma eventual demissão do trabalhador, implicam em 
custos/encargos.

Além disso, é possível afirmar que existem basicamente três determinantes para o mercado 
de trabalho em geral, além da incerteza4, intrínseca ao sistema. A primeira diz respeito à conjuntura 
macroeconômica, que interfere diretamente na definição e na delimitação da demanda por trabalho, 
tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A segunda refere-se à capacidade produtiva, 
remetendo ao potencial da força de trabalho disponível em um dado mercado de trabalho e as suas 
possibilidades de agregar valor. A terceira é mais estrutural e refere-se exatamente às instituições 
que regem o mercado de trabalho, elemento central na dinâmica de seu funcionamento.

As instituições que regem o mercado de trabalho também são resultantes destas mudanças – 
formais e/ou informais (desde que codificáveis) – que envolvem cada país ou sociedade, conforme 
as premissas da Escola Institucional Original. Quando são estabelecidas leis e regulamentações, 
demarca-se a estrutura de funcionamento do mercado de trabalho, tornando-o mais ou menos 
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rígido, mais ou menos adaptável às novas necessidades e condições econômicas. Logo, tem-se que 
um ajustamento dessas instituições ao ambiente econômico e ao ambiente sociocultural de uma 
sociedade refletir-se-á em menores restrições aos agentes envolvidos, e vice-versa.

À luz desse arcabouço teórico, como podem ser definidas as instituições que regem 
especificamente o mercado de trabalho? Assume-se que elas direcionam seu funcionamento, 
aparecendo tanto sob a forma de: i) relacionamento mais flexível entre trabalhadores e empregadores 
no que diz respeito às condições laborais. Aí estão inclusas, por exemplo, negociações diretas 
entre as partes interessadas no que tange à jornada de trabalho e a remuneração (horário, salário, 
participação nos lucros, horas extras, etc.); ii) regulações que derivam de uma legislação trabalhista, 
que tende a ser menos instável frente às contingências do mercado. Referem-se à proteção do 
emprego, seguro-desemprego, sindicatos, recolhimento de impostos, entre outros.

No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) constitui o pilar da legislação 
trabalhista, tratando das normas da relação de trabalho, da organização da Justiça do Trabalho e 
do Ministério Público do Trabalho. Juntamente com a CLT, as principais leis trabalhistas no Brasil 
emanam da Constituição Federal (CF/88). Complementando esta legislação, o Tribunal Superior 
do Trabalho emite enunciados no sentido de qualificar as leis em casos omissos (AMADEO, 2006).

Sob uma ótica estritamente jurídica do mercado de trabalho, os trabalhadores podem ser 
categorizados como: i) formais, quando atuam sob as determinações da legislação trabalhista, 
ou seja, amparados pela CLT e/ou pela CF/88; ii) informais, em desacordo com a CLT e/ou 
com a CF/88, portanto. Esta definição de informalidade é associada a uma relação econômica 
ou trabalhista em divergência com as leis vigentes no país, em que as empresas não pagam (todos 
os) impostos ou praticam o assalariamento sem carteira assinada. Nesta leitura, a informalidade é 
alicerçada pela concepção de que uma atividade econômica deve ser caracterizada como informal 
quando não se encontra juridicamente instituída frente ao estado de direito5, sem nenhum registro 
junto ao aparelho estatal (junta comercial, receitas federal, estadual e municipal) (PINHEIRO e 
MIRANDA, 2000).

Com base nos diversos conceitos apresentados até aqui e pela pervasividade dos arranjos 
institucionais existentes na organização da sociedade brasileira, fica claro que as instituições 
trabalhistas têm destacada importância no mercado de trabalho formal e informal, como 
também no desempenho da economia em geral. Disto, depreende-se que as instituições que 
regem especificamente as relações trabalhistas são os elementos centrais no funcionamento do 
mercado de trabalho. Ainda que o desempenho econômico, inter alia, possa mitigar os problemas 
apresentados pelo mercado de trabalho no curto e médio prazo, é fato que as instituições têm 
papel decisivo no longo prazo. Os progressos socioeconômicos recentes não significam que não 
persistam instabilidades institucionais que influenciem indesejavelmente o comportamento dos 
inúmeros agentes que atuam e interagem em seu mercado de trabalho.

Como afirmado anteriormente, determinada instituição do mercado de trabalho resulta 
de regras formais provenientes das leis e de regras informais (desde que codificáveis) derivadas 
de negociações diretas entre trabalhadores e empregadores, existindo distintas causas para seu 
surgimento. De um lado, ela reage às várias imbricações que compõem as leis. De outro, responde 
às particularidades das relações de trabalho, por estas serem uma transação que ocorre ao longo 
do tempo e/ou por haver assimetria de informações entre o empregador e o trabalhador. Ambas 
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podem se tornar obsoletas frente a modificações das circunstâncias, deixando de atender as novas 
correlações de forças ou gerando efeitos socioeconômicos indesejáveis.

Geralmente estas novas circunstâncias somente geram reformas institucionais concretas 
após longas divergências entre potenciais “ganhadores” e “perdedores”, dados os diversos pontos 
de vista a respeito dos possíveis resultados socioeconômicos advindos das mudanças propostas. 
Esta é uma realidade premente para o caso das instituições do mercado de trabalho no Brasil. 
Na atualidade existem basicamente duas visões dissonantes quanto à legislação trabalhista 
brasileira. Uma que, apesar de reconhecer sua importância para o desempenho da economia e 
do mercado de trabalho, defende que em alguns casos ela é muito ampla, com que obstaculiza o 
adequado funcionamento dos empreendimentos econômicos, tendendo a reduzir a geração global 
de empregos e a fomentar o desemprego e a informalidade. Outra que interpreta a proposta de 
qualquer reforma da legislação trabalhista como um pretexto para enfraquecer os interesses dos 
trabalhadores, apontando fatores externos à esfera do mercado de trabalho – a abertura comercial 
e as elevadas taxas de juros, por exemplo – como responsáveis por um agravamento do ambiente 
econômico e do mercado de trabalho informal (AMADEO, 2006).

Todavia, aparentemente o problema do alto GI verificado no mercado nacional de trabalho 
está em uma combinação dos limites impostos pela legislação trabalhista com as condições externas 
ao mercado de trabalho. Ambos persistentemente têm concorrido para esta situação ao longo do 
tempo, conforme aponta uma análise sucinta dos seguintes indicadores do mercado de trabalho, 
implementada a seguir: i) população em idade ativa (PIA), população economicamente ativa (PEA) 
e taxa de participação; ii) população ocupada (PO); iii) população desocupada (PD); iv) taxa de 
desemprego; v) grau de informalidade.

i) PIA, PEA e taxa de participação:

A PEA refere-se à soma da população desocupada com a população ocupada. Já a PIA 
compreende a soma da PEA e da população não economicamente ativa (pessoas não classificadas 
como ocupadas ou desocupadas). Por sua vez, a taxa de participação (ou taxa de atividade) é o 
indicador que expressa a razão entre a PEA e a PIA, permitindo mensurar o volume relativo da 
população que se encontra no mercado de trabalho. Ela procura medir o tamanho relativo da 
força de trabalho, fornecendo uma aproximação do volume de oferta de trabalho disponível na 
economia, para ser empregada (IBGE, 2016a).

Tabela 1 – Evolução da PIA, da PEA e taxa de participação – Brasil (anos selecionados)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016d, 2016c, 2016h. Elaboração própria.
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2007 156.439.292 92.364.258 59,0 
 

2014 172.180.431 100.441.546 58,3 
 

                   

         IBGE/PNAD, 2016d, 2016c, 2016h. Elaboração própria. 

Ao longo do período apresentado, a tabela 1 mostra que a PIA aumentou de maneira persistente 
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Ao longo do período apresentado, a tabela 1 mostra que a PIA aumentou de maneira 
persistente (acréscimo maior do que 50% entre 1992 e 2014), mormente devido ao aumento 
da população brasileira. A expectativa é de que com a queda da população absoluta do Brasil, 
prevista pelo IBGE (2008) para ocorrer em meados da década de 2030, a PIA também decresça, 
acompanhando essa tendência. Porém, é necessário ressaltar que as possibilidades de quedas nos 
números absolutos não expressam nenhuma relação com os números relativos do mercado de 
trabalho, especialmente os da informalidade do trabalho, pois de forma alguma o problema resume-
se a uma simples questão numérica, existindo vários outros fatores que devem ser considerados na 
análise deste e dos outros quesitos a serem analisados neste estudo.

Também se pode inferir que a PEA aumentou de maneira incessante em todo o período 
(acréscimo de 52% entre 1992 e 2014), igualmente tendo como pano de fundo o crescimento 
populacional, além de acompanhar a tendência da PIA. Logo, a PEA também fornece informações 
que demandam ações deliberadas dos responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas 
no que se refere à entrada/saída de trabalhadores do mercado de trabalho e as diversas implicações 
institucionais destes movimentos.

Deste conjunto de informações, pode-se verificar que há certa estabilidade da taxa de 
participação. Ela pouco variou ao longo do período analisado, com mínima de 57,3% em 1997 e 
máxima de 59% em 2007, resultando em um intervalo de 1,7% entre ambas as taxas. Isso reforça 
a relação direta já estabelecida entre PIA e PEA, em que ambas apresentam uma tendência de 
crescimento, em termos absolutos, para o recorte temporal selecionado.

ii) População ocupada:

Conforme critério adotado pelo IBGE (2016a), a população ocupada é entendida como o 
“número de pessoas que estavam trabalhando na semana de referência da PNAD, estimado a partir 
dos dados da pesquisa”. A PO engloba:

i) Empregados: pessoas que trabalham para um empregador ou mais, cumprindo uma 
jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro ou outra 
forma de pagamento (moradia, alimentação, vestuário, etc.). Incluem-se entre as pessoas 
empregadas aquelas que prestam serviço militar obrigatório e os clérigos. Os empregados 
são classificados segundo a existência ou não de carteira de trabalho assinada;

ii) Contas própria: aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma 
profissão ou ofício e não têm empregados;

iii) Empregadores: aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma 
profissão ou ofício, com um ou mais empregados;

iv) Não-remunerados: pessoas que exercem uma ocupação econômica, sem remuneração, 
pelo menos uma hora na semana6, ajudando a um membro da unidade domiciliar em sua 
atividade econômica, ou auxiliando as instituições religiosas, beneficentes ou cooperativas, 
ou, ainda, como aprendiz ou estagiário.
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Tabela 2 – População ocupada (número de pessoas)

Brasil e diferentes áreas de abrangência (anos selecionados)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016e. Elaboração própria.

Verifica-se na tabela 2 um aumento do número de pessoas ocupadas ao longo dos anos 
analisados, passando de pouco mais de 61 milhões de pessoas em 1992 para mais de 92 milhões 
em 2014. Mesmo considerando-se o aumento populacional absoluto brasileiro nesse intervalo 
de tempo, o aumento real da PO é, proporcionalmente, significativamente maior para o mesmo 
período (51,7% frente aos mais de 32% de crescimento da população absoluta).

Quanto às diferentes áreas de abrangência, é interessante observar que apenas as áreas 
rurais tiveram queda no número de pessoas ocupadas durante o período analisado (diminuição 
de 29,5% entre 1992 e 2014, correspondendo a mais de quatro milhões de pessoas), o que se 
reflete diretamente no aumento da taxa de urbanização ainda em curso. Todas as outras áreas de 
abrangência acompanharam a tendência de alta observada no período.

A fim de investigar a categoria de posição na ocupação no trabalho principal, na tabela 3 se 
encontram dados referentes às distintas regiões metropolitanas (RMs)7, o que exprime com maior 
detalhe a dimensão dessa situação no país. Observa-se que ela difere do padrão verificado para o 
Brasil, no que se refere à dinâmica de criação de postos de trabalho.

Tabela 3 – Categoria de ocupação no trabalho principal nas regiões metropolitanas (RMs) do Brasil,

com base nos meses de dezembro (mil pessoas) - (anos selecionados)

Fonte: IBGE, 2016b. Elaboração própria.

Nota: (1) Exclusive trabalhadores domésticos e não-remunerados da unidade domiciliar que era empregado.

A tabela 3 evidencia a importância do setor privado para a geração de empregos com 
carteira assinada, também denotando recuo significativo na criação de empregos sem registro 
(informais). O setor público, por sua vez, também apresentou elevação do número de empregos 
com carteira assinada, mas também para os casos sem o registro de trabalho. Destaques para o fato 
de que mais do que o quádruplo dos trabalhadores do setor público não são de celetistas e para a 
expansão considerável dessa categoria de trabalhadores no período.

 

	

 

Tabela 2 – População ocupada (número de pessoas)
Brasil e diferentes áreas de abrangência (anos selecionados)

População População ocupada População ocupada População População ocupada
Ano ocupada (áreas não- ocupada (áreas urbanas não-

(áreas metropolitanas)(Brasil) metropolitanas) (áreas rurais) metropolitanas)
1992 61.229.427 18.333.313 42.896.114 14.224.271 28.671.843
1997 65.576.717 20.035.361 45.541.356 13.561.044 31.980.312
2002 75.563.615 23.945.211 51.618.404 11.884.933 39.733.471
2007 84.119.034 27.198.280 56.920.754 11.389.490 45.531.264
2014 92.869.853 30.624.279 62.245.574 10.035.304 52.210.270

Fonte: IBGE/PNAD, 2016e. Elaboração própria. 

Verifica-se na tabela 2 um aumento do número de pessoas ocupadas ao longo dos anos 

analisados, passando de pouco mais de 61 milhões de pessoas em 1992 para mais de 92 milhões em 

2014. Mesmo considerando-se o aumento populacional absoluto brasileiro nesse intervalo de tempo, 

o aumento real da PO é, proporcionalmente, significativamente maior para o mesmo período (51,7% 

frente aos mais de 32% de crescimento da população absoluta). 

Quanto às diferentes áreas de abrangência, é interessante observar que apenas as áreas rurais 

tiveram queda no número de pessoas ocupadas durante o período analisado (diminuição de 29,5% 

entre 1992 e 2014, correspondendo a mais de quatro milhões de pessoas), o que se reflete 

diretamente no aumento da taxa de urbanização ainda em curso. Todas as outras áreas de 

abrangência acompanharam a tendência de alta observada no período. 

A fim de investigar a categoria de posição na ocupação no trabalho principal, na tabela 3 se 

encontram dados referentes às distintas regiões metropolitanas (RMs)7, o que exprime com maior 

detalhe a dimensão dessa situação no país. Observa-se que ela difere do padrão verificado para o 

Brasil, no que se refere à dinâmica de criação de postos de trabalho. 

Tabela 3 – Categoria de ocupação no trabalho principal nas regiões metropolitanas (RMs) do Brasil, 
com base nos meses de dezembro (mil pessoas) - (anos selecionados) 

População ocupada 2002 2007 2012 Variação % 
( 2002/2007)

Variação % 
( 2007/2012)

Setor privado (1) 10.124 11.902 14.063 17,56 18,16
Com carteira assinada (1) 7.508 9.003 11.589 19,91 28,72
Sem carteira assinada (1) 2.616 2.899 2.474 10,82 -14,66

Setor público 1.987 2.128 2.599 7,10 22,13
Com carteira assinada 371 342 510 -7,82 49,12

                                                
7 RMs: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 
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iii) População desocupada8:

O IBGE (2016a) define como PD o “número de pessoas que procuraram, mas não 
encontraram ocupação profissional remunerada na semana de referência da PNAD” e também 
como “as pessoas que não tinham e estavam efetivamente procurando trabalho em um determinado 
período de referência, o que incorpora o conceito de disponibilidade para assumir o trabalho na 
semana de entrevista, o que não é investigado na pesquisa atual”.

Tabela 4 – População desocupada (número de pessoas)

Brasil e diferentes áreas de abrangência (anos selecionados)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016b.

Os dados relativos à PD (tabela 4) indicaram um acréscimo do número de desocupados 
de 1992 até 2002. Permanece relativamente estável no período seguinte (2007), evidenciando um 
patamar mais alto comparativamente aos períodos anteriores. No ano de 2014, em comparação com 
2007, houve queda de 8,1% no total da PD, influenciada também pela modificação metodológica 
promovida pelo IBGE. Observa-se um descompasso na relação entre o crescimento da população 
residente brasileira e o crescimento do número de pessoas desocupadas entre 1992 e 2014, pois 
enquanto a primeira foi de mais de 32%, a segunda foi de 59,5%, o que representa um desafio aos 
formuladores de políticas públicas (IBGE/PNAD, 2016f, 2016b).

Quanto à população desocupada em diferentes áreas de abrangência, verifica-se que 
acompanharam o movimento da PD total, com exceção das áreas rurais. Obviamente, deve 
ser também levado em conta o aumento populacional verificado para o período, bem como a 
conjuntura da economia brasileira e de sua dinâmica institucional nesse intervalo de tempo.

iv) Taxa de desemprego:

A taxa de desemprego (tabela 5), também chamada de taxa de desocupação, é o “percentual 
das pessoas que procuraram, mas não encontraram ocupação profissional remunerada entre todas 
aquelas consideradas ativas no mercado de trabalho, grupo que inclui todas as pessoas com 15 
anos ou mais de idade que estavam procurando ocupação ou trabalhando na semana de referência 
da PNAD” (IBGE, 2016a). A questão do desemprego ocupa um papel central na discussão das 
políticas tanto de cunho macroeconômico quanto de compensações sociais.
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1992 4.747.770 1.979.839 2.767.931 271.408 2.496.523 
 

1997 6.057.895 2.624.233 3.433.662 358.479 3.075.183 
 

2002 8.280.247 3.730.754 4.549.493 333.273 4.216.220 
 

2007 8.245.224 3.469.959 4.775.265 432.220 4.343.045 
 

2014 7.571.693 2.795.129 4.776.564 513.735 4.262.829 
 

 IBGE/PNAD, 2016b. 

                                                
8 Há também o quesito população subocupada, que é o percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade com 
insuficiência de horas efetivamente trabalhadas na semana de referência em relação ao total de pessoas ocupadas na 
mesma, por RMs. Os dados indicaram, com base nos meses de dezembro, que em relação à PO dessas RMs encontravam-
se como subocupadas 3,4% e 1,4% da população, em 2002 e em 2014, respectivamente (IBGE, 2016a).
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Tabela 5 – Taxa de desemprego (%) - Brasil e diferentes áreas de abrangência (anos selecionados)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016g.

O fraco desempenho da economia brasileira, que não conseguiu lograr anos consecutivos de 
crescimento sustentado nesse período, colaborou para elevar as taxas de desemprego no país, o que 
levou à deterioração dos indicadores do mercado de trabalho e permitiu a alta do desemprego desde 
meados da década de 1990 até 2003. A maior taxa de desemprego foi registrada no ano de 2002 (9,9%) e 
a menor taxa de desemprego ocorreu no ano de 1992 (7,2%)9. Verifica-se que há forte alta deste quesito 
na década de 1990 e uma relativa queda nos anos 2000. À primeira vista, os números até 2013 sugerem 
forte recuperação do mercado de trabalho, mas convém ressaltar que a taxa de desemprego nesse ano 
mostra-se apenas pouca coisa melhor em relação à situação observada em 1992. Quanto às demais áreas 
de abrangência, observa-se movimento similar ao dos outros dados analisados até aqui, isto é, melhora 
em todas, com exceção das áreas rurais.

v) Grau de Informalidade:

De acordo com o gráfico 1, fica nítida a diferença de tendência entre os números da informalidade 
na década de 1990 comparativamente aos dos anos 2001 em diante. Para a primeira, verifica-se aumento 
contínuo do GI, exceto para o ano de 1996, sendo que ele se manteve sempre acima de 50%, registrando 
na série um pico de 59,6% no ano de 1999. Adentra a primeira metade dos anos 2000 nesse mesmo 
patamar, ainda que nessa década tenha apresentado quedas consecutivas, excetuando-se o ano de 2002 
e de 2014.

Gráfico 1 – grau de informalidade (%) – Brasil (1992 - 2014)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016a. Elaboração própria.

Nota: não há informações disponíveis para os anos de 1994, 2000 e 2010, o que é justificado pela simples razão de que 

nesses anos a PNAD não foi realizada.
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       Fonte: IBGE/PNAD, 2016a. Elaboração própria.
Nota: não há informações disponíveis para os anos de 1994, 2000 e 2010, o que é justificado pela simples razão de 
que nesses anos a PNAD não foi realizada. 

Foi apenas a partir do ano de 2011 que o GI caiu para patamares inferiores a 50%, 

significando moderado progresso nesta seara. Todavia, esses números ainda se encontram distantes 

de um padrão mais aceitável para o conjunto da sociedade e da economia brasileira em geral, visto 

que ainda há grande parcela da população atuando na informalidade e, portanto, alijada do sistema 
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1992 7,2 9,7 6,1 1,9 8,0 
 

1997 8,5 11,6 7,0 2,6 8,8 
 

2002 9,9 13,5 8,1 2,7 9,6 
 

2007 8,9 11,3 7,7 3,7 8,7 
 

2014 7,5 8,4 7,1 4,9 7,5 
 

 IBGE/PNAD, 2016g. 

 

O fraco desempenho da economia brasileira, que não conseguiu lograr anos consecutivos de 

crescimento sustentado nesse período, colaborou para elevar as taxas de desemprego no país, o que levou 
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Foi apenas a partir do ano de 2011 que o GI caiu para patamares inferiores a 50%, 
significando moderado progresso nesta seara. Todavia, esses números ainda se encontram distantes 
de um padrão mais aceitável para o conjunto da sociedade e da economia brasileira em geral, 
visto que ainda há grande parcela da população atuando na informalidade e, portanto, alijada do 
sistema de proteção e de direitos sociais previstos juridicamente. Basta observar que a proporção 
média observada no mercado de trabalho brasileiro é da ordem de um trabalhador informal 
para cada trabalhador formal, o que é inconcebível sob qualquer parâmetro. Interligada com os 
demais indicadores analisados, esta presença acentuada da informalidade ao longo do tempo – 
respeitadas as especificidades históricas de cada período – corrobora à tese de que ela é altamente 
institucionalizada no país, convergindo com a interpretação da Economia Institucional Original 
apresentada na segunda seção.

Ademais, o desmembramento do GI em diferentes áreas de abrangência permite o reforço 
desta interpretação mediante uma análise mais acurada de sua real dimensão, trazendo à tona as 
diversas realidades vividas no país, no que diz respeito ao mercado de trabalho informal. Percebe-
se também que a incidência e o aumento da informalidade não são homogêneos entre as áreas 
metropolitanas e as demais (tabela 6).

Tabelas 6 – Grau de Informalidade (%)

Diferentes áreas de abrangência - Brasil (anos selecionados)

Fonte: IBGE/PNAD, 2016a.

De modo geral, os dados relativos às diferentes áreas brasileiras de abrangência acompanham 
a tendência das incidências de alta e de queda do GI registrado para o país como um todo, sendo 
quase que o reflexo destas. Verifica-se que os menores GI do período são, para todas as áreas, os 
do ano de 2014. Já os maiores estão dispersos, por conta do peso relativo de cada grupo específico 
na composição das equações que os definem isoladamente. Todavia, esta diferenciação permite 
identificar onde a informalidade é mais presente, com as áreas rurais apresentando recorrentemente 
o maior GI – acima de 73% em todo o período – seguidas das áreas não-metropolitanas, urbanas 
não-metropolitanas e metropolitanas.

 Deve-se ponderar por que a informalidade cresceu até o fim da década de 1990 e passou a 
apresentar uma trajetória de queda moderada desde então. Neste sentido, os pontos considerados 
a seguir pelos autores são entendidos como o conjunto de variáveis correspondentes ao chamado 
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Tabelas 6 – Grau de Informalidade (%) 
Diferentes áreas de abrangência - Brasil (anos selecionados) 

Áreas metropolitanas Áreas não-metropolitanas
Ano Definição I Ano Definição I
1992 40,6 1992 63,8
1997 44,9 1997 64,4
2002       49,1 2002 62,7
2007       45,4 2007 57,3
2014 38,8 2014 51,6

Áreas rurais Áreas urbanas não-metropolitanas
Ano Definição I Ano Definição I
1992 83,4 1992 55,8
1997 81,6 1997 58,1
2002       83,0 2002 57,5
2007       78,9 2007 52,3
2014 73,6 2014 47,5

         Fonte: IBGE/PNAD, 2016a. 

De modo geral, os dados relativos às diferentes áreas brasileiras de abrangência acompanham 

a tendência das incidências de alta e de queda do GI registrado para o país como um todo, sendo 

quase que o reflexo destas. Verifica-se que os menores GI do período são, para todas as áreas, os do 

ano de 2014. Já os maiores estão dispersos, por conta do peso relativo de cada grupo específico na 

composição das equações que os definem isoladamente. Todavia, esta diferenciação permite 

identificar onde a informalidade é mais presente, com as áreas rurais apresentando recorrentemente 

o maior GI – acima de 73% em todo o período – seguidas das áreas não-metropolitanas, urbanas 
não-metropolitanas e metropolitanas. 
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“the problem of  historical specificity” (HODGSON, 2002, 2007; SALLES, 2007, 2013), aplicados ao 
caso da informalidade do trabalho no Brasil no período em questão.

 Segundo Amadeo (2006), há três considerações possíveis: i) o processo de reestruturação 
econômica associado ao aumento da informalidade se concentrou na década de 1990 e a partir 
de então as empresas já estavam mais bem adaptadas às novas circunstâncias e leis, passando a 
operar de acordo com o novo contexto; ii) a política econômica, com câmbio flutuante, metas de 
inflação e superávit primário pós 1998 se mostrou crível, de tal forma que as empresas passaram 
a operar em um ambiente econômico mais estável, incentivando a retomada do emprego formal; 
iii) a continuidade da lógica econômica e institucional do governo até o fim da década de 2000 – 
mantendo sólido o compromisso com a estabilidade da economia – igualmente colaborou para 
reduzir incertezas quanto ao futuro, estimulando as empresas a se formalizarem.

Já para Cardoso Jr. (2007, p. 107) e Chahad e Pozzo (2013), pode-se identificar ao menos 
sete fatores principais que impactaram a dinâmica recente de assalariamento formal do mercado 
nacional de trabalho, “todos eles operando numa mesma direção, provavelmente em simultâneo, 
ainda que em combinações diversas entre si”. São eles:

i) estabilidade econômica, o que permitiu ao setor produtivo fazer planejamento 
econômico;

ii) aumento e desconcentração crescente dos gastos sociais;

iii) aumento e diversificação do crédito interno;

iv) aumento e diversificação da pauta de exportações;

v) consolidação da tributação simplificada das micro e pequenas empresas;

vi) maior eficiência na intermediação de mão de obra e de fiscalização das relações e 
condições laborais nas empresas;

vii) aumento da qualificação (escolaridade) dos trabalhadores, apesar das múltiplas 
carências ainda existentes no sistema educacional.

Pode-se acrescentar como um componente exógeno a estes fatores o chamado bônus 
demográfico10, que tem “profundas implicações para a dinâmica do mercado de trabalho, 
bem como pode conduzir o Brasil a maiores oportunidades de competitividade internacional” 
(CHAHAD e POZZO, 2013, p. 14). Com a transição demográfica, têm-se alterações em duas 
variáveis estratégicas que afetam o quadro econômico: a redução durante um longo tempo da taxa 
de dependência populacional (caracterizada pela progressiva convergência para uma razão baixa e 
estável entre a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade populacional) e a elevação da esperança 
de vida ao nascer. No Brasil, isso redunda em um aumento da razão entre a PIA e a população 
total. Sob a ótica do mercado de trabalho, “quanto maior for a geração de emprego e o grau de 
formalização, entre outros aspectos, maiores serão as chances de ganhos de realização do bônus 
demográfico” (CHAHAD e POZZO, 2013, p. 14-15).

Assim sendo, observadas as premissas da Escola Institucional Original e as pesquisas 
empíricas que fundamentam o comportamento do GI brasileiro entre 1992 e 2014, lista-se a 
seguir os principais efeitos da legislação trabalhista sobre a performance das instituições do mercado 
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de trabalho informal neste interregno, amparada pelos estudos do IPEA (AMADEO, 2006), de 
Cardoso e Lage (2007) e da OIT (KREIN e PRONI, 2010):

i) Ocorreu a fragilização das fontes de financiamento das políticas relacionadas ao sistema 
de seguridade social. A não contribuição para a seguridade social e a menor arrecadação de impostos 
trouxeram prejuízos para as contas públicas, dificultando a possibilidade de ampliação do sistema 
universal de proteção social, previsto pela CF/8811. A propagação dessa prática se fez sentir nas 
fontes de financiamento dessas políticas, desfavorecendo iniciativas de proteção mais amplas e 
universais. É o setor público que financia os benefícios via recolhimento de impostos sobre a renda 
dos trabalhadores formais ativos. A informalidade do trabalho obstaculiza o crescimento potencial 
brasileiro, que fica menor do que seria se esses benefícios fossem recolhidos de um maior número 
de trabalhadores12. Esse fator é exógeno ao mercado de trabalho formal e informal, mas, ainda 
assim, com efeitos substanciais sobre ele;

ii) As regras a serem cumpridas para a contratação e demissão de trabalhadores podem 
pressionar pelo aumento dos salários, podendo levar o empregador à relutância em efetuar 
contratações formais. Diante da concorrência – em âmbito global –, custos trabalhistas elevados 
podem diminuir o incentivo à contratação, o que pode degenerar em menor geração de empregos 
formais13;

iii) As várias regras do contrato individual (custo das horas extras, bonificações legais 
como o décimo terceiro salário, entre outros), negociações coletivas (nacionais ou setoriais), bem 
como a ação da justiça estabelecendo condições uniformes para trabalhadores de um setor ou 
de toda a economia reduzem a margem de negociação das empresas. Além disso, diminuem suas 
capacidades de adaptação às variações cíclicas da demanda, ao aumento da concorrência e às 
inovações tecnológicas, podendo comprometer sua eficiência, lucratividade e investimento. Esse 
cenário também pode contribuir para o aumento da informalidade;

iv) O baixo grau de efetividade da legislação trabalhista existente, isto é, sua limitada 
vigência no âmbito real das relações de trabalho, oferece incentivos importantes para que ela não 
seja (integralmente) cumprida. A interação complexa das várias instituições configura um ambiente 
propício à evasão da norma jurídica pelos empregadores;

v) Quanto mais ampla a cobertura do salário mínimo, maior a probabilidade de que 
certos grupos de trabalhadores – menos educados, mais jovens ou residentes em regiões menos 
urbanizadas, por exemplo – não se habilitem a concorrer a vagas no mercado formal, dificultando 
sua inserção no mercado de trabalho. Assim, aqueles com menos anos de estudo ou mais jovens 
são os que tendem a estar desempregados ou a trabalhar na informalidade.

Importante frisar que fatores semelhantes tiveram, não raro, efeitos institucionais 
diferenciados em cada país e acarretaram resultados não antecipados. Isso, dentre outros motivos, 
por não levar em conta a natureza complexa das instituições que regem o mercado de trabalho 
e também por não considerar que essas instituições não podem ser entendidas de modo isolado 
e ahistórico (desconsiderando sua articulação interna e suas funções ambivalentes). Elas são o 
resultado da combinação de variada gama de fatores históricos e socioculturais que não se pode 
apenas transplantar de uma nação para outra, como é o caso do Brasil (CARDOSO e LAGE, 2007).
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Destarte, cabe o seguinte questionamento: por que o GI, mesmo diante desse conjunto de 
mudanças que levou a moderada queda pós ano 2000, mantém-se em patamares tão elevados? A 
resposta está no fato de que os indivíduos e suas relações encontram-se imersos em instituições 
culturais historicamente constituídas que os condicionam, isto é, aos hábitos enraizados em 
determinada sociedade, tal qual apregoado pelos pressupostos teóricos da Escola Institucional 
Original. No caso particular do mercado de trabalho brasileiro, a interpretação é de que o elevado 
GI no Brasil é persistente essencialmente ao nível das mentalidades dos diversos agentes, isto é, 
antes de ter-se um mercado nacional de trabalho com um alto GI, tem-se uma sociedade brasileira 
altamente informal no que concerne aos seus “habitual methods of  procedure” (VEBLEN, 1898, 
p. 391). A instituição “trabalho informal” permanece como um hábito incrustado – altamente 
institucionalizado – mesmo diante de mudanças de ordem socioeconômica, o que impede que 
grande parcela da população brasileira tenha acesso e /ou interesse pelo trabalho formalizado.

Mesmo com um desempenho moderadamente positivo do mercado nacional de trabalho 
pós ano 2000, com geração de vagas formais e diminuição progressiva do GI, por uma série de 
razões complementares entre si, esses avanços foram insuficientes para sanar sua complexidade, 
heterogeneidade e fragmentação, tampouco para alterar substancialmente a estrutura ocupacional 
do Brasil. Isto porque historicamente a instituição emprego tem sido acomodada na informalidade. 
Por esta razão, é imperioso considerar de modo equivalente o arcabouço cultural, histórico, 
comportamental e os hábitos da sociedade que os condiciona e os orienta, pois são eles que, ao fim 
e ao cabo, guiam o processo de desenvolvimento socioeconômico.

Como pode ser observado, a performance do mercado de trabalho brasileiro reflete 
fundamentalmente uma incongruência entre as regras trabalhistas, de um lado, e a abertura 
comercial, a estabilização monetária, o aumento da carga tributária e a ocorrência de choques 
externos, de outro. Um dos efeitos desta inconsistência é o alto GI. Essas alterações institucionais 
influenciaram o mercado de trabalho, sendo praticamente impossível dizer o peso relativo de cada 
uma delas no aumento do trabalho informal. O mais apropriado é afirmar que os fatores são 
múltiplos e que a combinação deles tornou mais difícil a adaptação das empresas ao ambiente 
altamente concorrencial e tecnológico atual.

Para equacionar a questão da informalidade no Brasil, a solução necessariamente perpassa 
por quebrar os hábitos enraizados desde há muito no core dos brasileiros, tarefa evidentemente 
hercúlea diante das idiossincrasias nacionais. Como exposto, desde o surgimento do mercado 
de trabalho no Brasil a informalidade sempre esteve em patamares bastante elevados. Por isso, 
independentemente de maior ou menor participação do Estado, existência ou não de crises 
econômicas, seja antes, seja depois da promulgação da CLT ou da CF/88, dentre outras inúmeras 
variáveis, o GI no país sempre foi muito expressivo. Essas variáveis apenas implicaram – dadas as 
especificidades históricas de cada período – em pequenas (embora às vezes significativas) alterações 
do grau de informalidade ao longo do tempo, longe de serem suficientes para resolver a questão 
de modo efetivo.

 Não obstante a evolução das instituições políticas e econômicas ocorridas ao longo período 
analisado, o Brasil tem uma história de instabilidade, o que certamente influencia no comportamento 
dos agentes econômicos frente ao Estado. A informalidade é, em boa medida, uma atitude de não 
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reconhecimento deste ente, cuja autoridade e credibilidade se baseiam fundamentalmente em sua 
estabilidade e efetividade no cumprimento das leis.

4. UMA AGENDA INSTITUCIONAL PARA A REDUÇÃO DO GRAU DE INFORMALIDADE NO 
BRASIL

Como visto, instituições que interferem com muita frequência e em demasia nas relações 
de trabalho diminuem a capacidade dos agentes econômicos de se adaptarem as mesmas. Esta 
dificuldade em responder pode resguardar a estabilidade dos trabalhadores, mas também pode gerar 
aumento das taxas de desemprego e de informalidade, o que, consequentemente, tende a impactar 
negativamente a economia e suas instituições como um todo. Em um ambiente econômico mais 
instável como o atual, de acordo com a perspectiva da Economia Institucional Original, é necessária 
maior capacidade de adaptação às circunstâncias e às suas mudanças.

Antes de tratar de alguns possíveis aprimoramentos das instituições sob a ótica desta escola 
de pensamento econômico, cabe ressaltar que o fato de as empresas poderem rever contratos, alterar 
jornadas de trabalho, suspender o contrato de trabalho de parte dos trabalhadores temporariamente, 
entre outras medidas, torna a vida dos trabalhadores mais insegura. O aumento da adaptabilidade 
das empresas tem como preço o aumento da insegurança dos trabalhadores. Sendo assim, qualquer 
proposta de reforma institucional deveria considerar as especificidades históricas de determinado 
período, bem como medidas que aperfeiçoassem a rede de segurança e de proteção.

Levando em conta tais preceitos, tem-se que as medidas institucionais de proteção do 
emprego, como o custo de demissão, bonificações (décimo terceiro, abono de férias, etc.) e outros 
direitos individuais previstos em lei no Brasil se, por um lado, protegem os trabalhadores empregados 
e, entre eles, os que estão mais organizados e contam com estrutura sindical, por outro, podem 
penalizar os trabalhadores desempregados. A louvável intenção de proteger os empregos existentes 
pode degenerar em restrição da demanda por trabalho nesse mercado, podendo não ser a escolha 
mais adequada para o conjunto dos trabalhadores (empregados e desempregados).

Em todos os países existe informalidade do trabalho, só que mais (às vezes muito mais) 
institucionalizados – incorporados e compartilhados socialmente, direcionando as ações dos agentes 
– em uns do que em outros. Johnson, Kaufmann e Shleifer (1998) sugerem que a informalidade do 
trabalho é maior em países que apresentam as seguintes características:

i) Leis que intervêm demasiadamente na vida dos cidadãos e empresas;

ii) Maior discricionariedade regulatória, ou seja, leis e regras governamentais vagas e que 
mudam com frequência;

iii) Sistema tributário complexo;

iv) Alíquotas do imposto de renda altas sobre o lucro das empresas;

v) Menor respeito às leis (the rule of  law), caracterizado por instituições políticas não sólidas, 
sistema judiciário frágil e irregularidade na sucessão política;

vi) Corrupção elevada
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Não é o caso de quantificar cada um desses aspectos, tal qual empreendido no estudo 
supracitado. Contudo, a lógica dos argumentos parece ser plausível: quanto mais complexa e maior 
o número de variáveis e quanto menor a autoridade para fazê-las cumprir, maior tende a ser a 
institucionalização da informalidade.

Além de constantemente aperfeiçoar ações fundamentais que visem à mitigação dessas 
características genéricas que contribuem para a manutenção do alto grau de informalidade do 
trabalho, algumas instituições podem ser aprimoradas pontualmente, de modo a permitir um 
arranjo mais favorável para o mercado nacional de trabalho como um todo, com impactos de 
longo prazo positivos – leia-se: tendência a uma mudança de hábitos, a là Escola Institucional 
Original – para o emprego e para a redução da informalidade. Sabe-se que há divergências sobre 
como proceder, mas é razoável ao menos discutir-se o tema.

Uma especificidade histórica da economia brasileira é o fato de a instituição salário mínimo, 
por exemplo, ser fixada em nível federal. Os gastos sociais governamentais (aposentadorias, 
seguro-desemprego, abonos, benefícios para pessoas com deficiências e idosos de baixa renda) 
estão indexados ao salário mínimo, com exceção do Programa Bolsa Família. Logo, a política de 
salário mínimo tem grande impacto fiscal. Sob esse ponto de vista, aumentos do valor real do 
salário mínimo têm impactos significativos sobre as contas públicas, dado que eleva ao mesmo 
tempo o valor real de praticamente todos os benefícios sociais. Diante das restrições fiscais atuais, 
elevações destes gastos só podem ser feitas à custa de aumento da carga tributária ou de reduções 
ainda maiores no nível do já baixo investimento público. Ao atrelar por lei todos os gastos ao valor 
do salário mínimo, perde grau de manobra e sua ação social tem como contrapartida aumentos da 
carga tributária ou reduções de investimento, ambos indesejáveis. Sendo assim, é oportuno que se 
debata o que deve e o que não deve estar vinculado institucionalmente ao salário mínimo14.

Outra especificidade histórica do mercado nacional de trabalho que poderia ser aprimorada 
é à referente ao acesso aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Usualmente o trabalhador só tem acesso ao seu FGTS em determinadas situações, mas, de longe, 
a maior frequência é nos casos de demissão sem justa causa. Há evidências suficientes de que esse 
modelo estimula a saída de trabalhadores de seus empregos para ter acesso ao FGTS. Com isso, há 
prejuízo da qualidade das relações de trabalho com efeitos negativos sobre a atividade produtiva. Se 
o que se deseja é incentivar a estabilidade institucional das relações de emprego, com consequentes 
investimentos de ambas as partes (empregadores e empregados), seriam razoáveis as discussões de 
modelos de acesso parcial aos recursos do FGTS quando ocorresse a demissão sem justa causa, 
transformando parte dos recursos em fundo previdenciário, resgatável quando da aposentadoria, 
mantidas as condições especiais de acesso (como tratamento de saúde ou compra de casa própria).

Também são passíveis de discussão as instituições relativas aos direitos individuais previstos 
na CLT. A lista de direitos individuais – chamados de “normas de tutela do trabalho” – ilustra 
como as empresas estão sujeitas a regras institucionais historicamente restritivas. Ao se engajarem 
em relações trabalhistas as empresas devem enquadrar-se em regras que limitam sua capacidade de 
se adaptar a mudanças externas, além de constranger a prática de modelos de incentivos baseados 
no desempenho individual dos trabalhadores. Na legislação também consta que os contratos 
individuais estão sujeitos a contratos coletivos, o que também restringe estratégias de diferenciação 
com o objetivo de aumentar a eficiência.
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Por fim, há que se repensar os procedimentos institucionalizados historicamente pela Justiça 
do Trabalho nos dissídios individuais e coletivos. No dissídio individual em geral, o trabalhador 
pleiteia direitos não cumpridos pelo empregador. Para esses casos, a CLT exige que o juiz do 
trabalho promova a solução conciliatória, o que é questionável. Esse procedimento induz as partes 
a desvios de conduta, quando o que é julgado é o descumprimento de uma das partes, da legislação 
ou de contratos. Em particular, os incentivos para o empregador cumprir o contrato e a lei são 
diminuídos em face da possibilidade de vir a negociá-los com o trabalhador. Portanto, nesse caso, a 
discussão de reforma da CLT é retirar a exigência de buscar a conciliação e, em seu lugar, estabelecer 
institucionalmente que o juiz, com base em evidências e testemunhas, verifique se foi cumprida a 
lei ou contrato e, caso não o tenha sido, obrigar a aplicação das sanções e penalidades previstas.

Estes são alguns exemplos importantes de aprimoramentos institucionais que podem 
ser discutidos com a finalidade de se construir uma agenda institucional para a redução do grau 
de informalidade no Brasil; muitos outros aspectos institucionais do país se enquadram nesta 
perspectiva de análise. Conforme argumentado ao longo deste estudo, de acordo com a Economia 
Institucional Original as instituições são determinantes para a estrutura do mercado nacional de 
trabalho. Ainda que o desempenho econômico possa minorar suas dificuldades no curto prazo e 
que a demografia contribua para definir seu perfil, a análise institucionalista original evidencia que 
são as instituições – respeitadas as especificidades históricas de cada período – que desempenham 
papel-chave na conformação e no desempenho de longo prazo desse mercado. Maior efetividade 
das leis e aprimoramentos institucionais acompanhados de coordenação e “vontade política” devem 
ser os fios condutores de qualquer processo de mudança que vise reduzir de modo consistente o 
GI.

Isso deve emergir alicerçado pela tomada de consciência crescente da sociedade civil 
quanto à importância institucional da formalização e aos males da instituição informalidade do 
trabalho tanto para seus cidadãos quanto para a nação. O caminho para que isso se concretize 
é a incorporação de novos hábitos de pensamento e de seu compartilhamento em sociedade, o 
que dependerá de ações deliberadas quanto à mudança de comportamento dos diversos agentes 
(individualmente e coletivamente) em relação ao mercado nacional de trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições teóricas advindas da Economia Institucional Original permitem criar um 
instrumental de análise econômica útil e apropriada para o estudo do mercado de trabalho formal 
e informal (alicerçada pela consideração das especificidades históricas), ainda mais por conta dos 
constantes avanços deste arcabouço teórico ao longo do tempo, tornando-o plenamente condizente 
com o tema proposto. Como exposto neste artigo, os diversos aspectos concernentes à temática 
da informalidade do trabalho podem ser interpretados e compreendidos à luz da perspectiva 
institucionalista original, oferecendo à literatura econômica um ângulo de visão distinto em relação 
à maneira como este tema convencionalmente tem sido discutido até o momento.
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A consideração fundamental a ser destacada sob este prisma é que no Brasil as instituições do 
mercado de trabalho são incompatíveis com a desejada promoção da competitividade empresarial 
e do aumento dos investimentos, gerando empregos em quantidade e qualidade insatisfatórios. 
Essencialmente, procurou-se mostrar que no país as instituições do mercado de trabalho ainda não 
estão adequadas para promover a redução efetiva e sustentável do GI historicamente existente, ainda 
que neste aspecto movimentos conjunturais e esforços notáveis tenham contribuído moderadamente 
para tal no período analisado. Ressalta-se, outrossim, a necessidade de aprimoramentos institucionais 
de modo a dotar o mercado de trabalho do Brasil de arranjo que favoreça com que sua produção 
dispute em condições mais equânimes no mercado internacional e que, ao mesmo tempo, garanta 
a proteção do trabalhador em âmbito nacional.

Para além de sugerir o diálogo a respeito de possíveis aprimoramentos dos arranjos 
institucionais em geral e especificamente os que regem o mercado de trabalho, a sociedade brasileira 
ambiciona avanços, o que exigirá concretamente uma mudança de hábitos há muito enraizados, no 
sentido de não consentir com o alto grau de informalidade historicamente verificado. É fato que 
questões relativas ao mercado de trabalho são complexas, especialmente por envolver interesses 
divergentes. Assim, ele não pode ser encarado tão somente como um mercado convencional que 
é reduzido a um sistema de preço concorrencial de alocação de recursos escassos, produzindo 
a partir de uma minimização dos custos e assim alcançando um estado de ótimo social, como 
comumente é o enfoque tradicional. Uma abordagem sistêmica e interdisciplinar que considere que 
os processos econômicos devem ser investigados sob uma perspectiva histórica e evolucionária, 
convergentes com os pressupostos teóricos da Economia Institucional Original, permite incluir 
novos e importantes elementos à discussão, tornando as análises econômicas mais robustas e 
realistas, o que é uma necessidade frente aos desafios atuais.

 Por fim, é oportuno observar que esta pesquisa não pretendeu esgotar o assunto, tampouco 
auferir conclusões definitivas a respeito da temática da informalidade no mercado nacional de 
trabalho sob a perspectiva da Economia Institucional Original. Em que pese o fato de que até 
2013 os números da informalidade tenham caído ano após ano, o quadro que se avizinha não 
é nada animador – vide o aumento aferido para 2014 e previsto para 2015 e 2016 – caso não 
sejam coordenadas ações institucionais deliberadas que visem uma redução mais sólida, efetiva e 
sustentável em relação a este problema crônico do Brasil e de sua economia, que acomete grande 
parte de seus cidadãos/agentes. Com efeito, certamente o pensamento institucionalista original em 
muito pode contribuir para atingir-se tal desiderato.

NOTAS

1 É importante salientar que será empregado ao longo do artigo o termo redução e congêneres, ao 
invés de, por exemplo, eliminação, assumindo-se que devido às características e complexidades da 
informalidade no Brasil, não é razoável propor erradicá-la por completo.

2 A Escola Institucional surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, a partir dos escritos de 
Thorstein Bunde Veblen (1857–1929). O adjetivo “Original” foi cunhado ao longo daquele século, 
em que surgiram outros expoentes desta Escola, tais como Walton Hale Hamilton (1881–1958), 
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John Rogers Commons (1862-1945), Wesley Clair Mitchell (1874-1948), Adolf  Berle (1895–1971) 
e Clarence Edwin Ayres (1891-1972).

3 “However, institutionalists do not attempt to build a single, general model on the basis of  those 
ideas. Instead, these ideas facilitate a strong impetus toward specific and historically located 
approaches to analysis. In this respect there is an affinity between institucionalism and biology. 
Evolutionary biology has a few laws or general principles by which origin and development can be 
explained. […] The institutionalist approach moves from general ideas concerning human agency, 
institutions and the evolutionary nature of  economic processes to specific ideas and theories, 
related to specific economic institutions or types of  economy. […] the concepts of  habit and of  
an institution help to provide the link between the specific and the general” (HODGSON, 1998, 
p. 168).

4 Utiliza-se neste artigo a visão de incerteza proposta por Minsky (1996, p. 360), expressa da seguinte 
forma: “uncertainty (or unsureness) is a deep property of  decentralized systems in which a myriad 
of  independent agents make decisions whose impacts are aggregated into outcomes that emerge 
over a range of  tomorrows”. 

5 O estado de direito é uma situação jurídica, ou um sistema institucional, no qual cada um é 
submetido ao respeito das leis vigentes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. O estado de direito 
é assim vinculado ao respeito da hierarquia das normas, da separação dos poderes e dos direitos 
fundamentais. Ver Horta (2011).

6 Para as pesquisas realizadas entre 1983 e 2002 o instituto considerou o limite mínimo de 15 
horas por semana para o trabalho não remunerado, enquanto a metodologia adotada depois disso 
considera aqueles que trabalharam pelo menos uma hora na semana.

7 RMs: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

8 Há também o quesito população subocupada, que é o percentual de pessoas de 10 anos ou mais 
de idade com insuficiência de horas efetivamente trabalhadas na semana de referência em relação 
ao total de pessoas ocupadas na mesma, por RMs. Os dados indicaram, com base nos meses de 
dezembro, que em relação à PO dessas RMs encontravam-se como subocupadas 3,4% e 1,4% da 
população, em 2002 e em 2014, respectivamente (IBGE, 2016a).

9 Os números apresentados na tabela 5, disponibilizados pelo IBGE/PNAD, são distintos dos 
verificados na Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e na Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED). Por exemplo, na PME e na PED tanto a majoração da década de 1990 quanto a queda da 
taxa de desemprego no decorrer da década de 2000 são mais pronunciadas se comparadas com os 
dados do IBGE/PNAD.

10 Bônus demográfico: “diz-se que existe este fenômeno quando o quadro populacional apresenta 
elementos fortemente positivos favorecendo o crescimento econômico. Representa uma ‘janela de 
oportunidades’, ou um ‘dividendo demográfico’, originada/o pelas transformações na estrutura 
etária da pirâmide populacional. Estas mudanças decorrem da transição demográfica pela qual 
qualquer país passa uma única vez, e somente uma vez é que se pode beneficiar” (CHAHAD e 
POZZO, 2013, p. 14). Ver também Alves (2010).
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11 O Sistema de Seguridade Social, de um modo geral, consiste em um conjunto de políticas sociais 
com a finalidade de amparar e assistir o cidadão e a sua família em situações como a velhice, 
a doença e o desemprego. Especificamente no Brasil, a seguridade social é composta por três 
pilares: Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública, sendo as duas primeiras diretamente 
associadas ao trabalho. Ver a CF/88 ([1988] 2010, Título VIII, Capítulo II).

12 De acordo com estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE-
FGV), em parceria com o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), estima-se que no 
ano de 2013 cerca de 16,2% (quase R$ 785 bilhões) de toda a produção de bens e serviços no país 
foram geradas pela economia informal, o equivalente ao PIB real da Argentina no mesmo ano 
(IBRE-FGV/INSTITUTO ETCO, 2013).

13 Como contraponto, cabe ressaltar que a legislação trabalhista “cria um marco regulatório, 
diminuindo a incerteza; e uma solução ótima do ponto de vista econômico pode não o ser se outros 
valores, além da eficiência, forem levados em conta, como segurança e bem-estar” (FONSECA, 
2012, p. 861).

14 Outra possibilidade é o estabelecimento de um valor mínimo para cada hora trabalhada – 
prática comum nos Estados Unidos e em vários países da Europa, por exemplo – ao invés de um 
salário mínimo ou piso salarial. Sua instituição pode contribuir para o aumento das contratações 
e da produtividade do trabalho, preservando a renda dos trabalhadores e tendendo a reduzir a 
informalidade.
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RESUMO
Este artigo visa discorrer sobre a importância da preservação da memória de grupos ditos 
minoritários e que historicamente foram colocados à margem da sociedade, principalmente 
no que diz respeito aos quilombolas. Historicamente os negros foram e ainda são desvalori-
zados, suas origens, costumes e memórias são tidas como inferiores, tanto que muitas vezes 
são relacionadas como coisas ruins e/ou “do mal”. Considerar a memória pela perspectiva de 
quem é oprimido, nos abre os olhos para a desumanização que a sociedade vem exercendo 
sobre esses grupos, por conta disso a preservação dessa memória é de extrema importância 
para a desconstrução de estigmas e preconceitos direcionados à população negra, além disso 
é um importante meio de (re)afirmação da identidade.

Palavras-Chave: Memória. (Re)afirmação. Identidade. 

ABSTRACT
This article aims to discuss the importance of  preserving the memory of  minority groups 
that have historically been placed at the margins of  society, especially in relation to quilombo-
las. Historically blacks have been and still are devalued, their origins, customs and memories 
are regarded as inferior, so much that they are often related as bad and / or “evil” things. 
Considering memory from the perspective of  those who are oppressed, opens the eyes to 
the dehumanization that society is exerting on these groups, because of  this the preservation 
of  this memory is of  extreme importance for the deconstruction of  stigmas and prejudices 
directed to the black population, besides is an important means of  (re)affirmation of  identity.
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INTRODUÇÃO

A memória histórica de grupos minoritários1 é de suma importância, vai muito além da afirmação 
de identidade, abrangendo questões como a desinvisibilização, valorização, direito à reparação 

histórica, etc. Mas de que tipo de memória falaremos aqui? Certamente não é da memória individual 
e pessoal, mas sim da memória coletiva e/ou de grupo, que é tipicamente passada de uma geração 
para a seguinte. Nora (1978, p. 398) definiu como “a memória, ou o conjunto de memórias, mais ou 
menos conscientes de uma experiência vivida ou mitificada por uma comunidade, cuja identidade 
é parte integrante do sentimento do passado.” Ou seja, a memória é a capacidade humana de reter 
fatos e experiências do passado e retransmiti-los às novas gerações, e para isso pode-se utilizar 
diferentes suportes empíricos, tais como voz, música, imagem, textos, etc. 

Mas qual a importância de se preservar essa memória coletiva? Segundo a psicanalista Susan 
Guggenheim: 

[...] a memória coletiva, seja construída pelos grupos sociais, ou por toda uma 
sociedade, desperta nas pessoas a sensação de pertencimento a um determinado 
grupo por terem vivenciado os mesmos momentos históricos. Este sentimento 
de poder recordar experiências em comum é uma das características que distin-
guem uma geração da outra. (GUGGENHEIM, 2014)

 No que diz respeito à grupos minoritários como os quilombolas, a memória e a preservação 
da mesma são fatores (re)afirmadores da identidade coletiva, evitando que essa identidade seja 
esquecida na linha do tempo histórica de toda uma sociedade que tanto os excluem e marginalizam. 
Assim como Lovisolo (1989, p. 16) afirma, a memória coletiva atua como âncora, possibilitando 
que, “diante do turbilhão da mudança e da modernidade, não nos desmanchemos no ar”.

Na atualidade é preciso fazer um esforço muito maior para que a memória seja preservada, 
visto que assim como afirma Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, professora da Faculdade de 
Educação e Centro de Memória da UNICAMP, vivemos em uma sociedade do esquecimento, haja 
vista que o ritmo acelerado e a rapidez dos meios de comunicação acabam colocando a sociedade 
para lidar com uma quantidade de informação gigantesca, resultando num consumo de informação 
pouco seletivo e acrítico, engendrando uma perda importante da capacidade seletiva, ou seja, daquilo 
que deve ou não ser preservado na memória. A professora da UNICAMP ainda destaca o seguinte: 

[...] Nas sociedades da memória, que existiram no passado e ainda subsistem em 
locais isolados da África e da América do Sul, por exemplo e nas quais o volume 
de informação é consideravelmente muito mais restrito, a memória é organizada 
e retida pelo conjunto de seus membros, os quais se incumbem de transmiti-la 
às novas gerações cabendo aos mais velhos, devido a sua maior experiência e 
vivência, o importante papel social de guardiões da memória devido a sua maior 
experiência e vivência. Cabe a eles a função de transmitir às novas gerações de 
seu grupo social os fatos e vivências que foram retidos como fundamentais para 
a sobrevivência do grupo.

Esse papel social dos idosos foi sendo gradativamente perdido ao longo da his-
tória das sociedades ocidentais, mas muito mais intensamente, na contempora-
neidade, quando cada vez mais se diversificam e se sofisticam os suportes para o 
registro e suporte da memória (escrita, imprensa, fotografia, vídeo, discos, CDs, 
DVDs, disquetes, etc.).e o enorme volume de informações fez surgir instituições 
especialmente voltadas ao trabalho de seleção, coleta, organização, guarda e ma-
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nutenção adequada e divulgação da memória de grupos sociais ou da sociedade 
em geral, nessas novas sociedades do esquecimento (SIMSON, UNICAMP)

A partir disso, é possível vermos o quão importante são os projetos que visam a preservação 
da memória na contemporaneidade, com a quantidade avassaladora de informações que o homem 
tem acesso tornou-se necessário tais recursos para auxiliar na seleção de memórias que precisam ser 
preservadas e valorizadas. São necessários projetos que se engajam na preservação da memória dos 
grupos minoritários e marginalizados, facilmente esquecidos, que na grande maioria das histórias, 
que ouvimos e apreendemos em livros, sejam eles didáticos e/ou literários, são contadas da 
perspectiva do opressor e não do oprimido, resultando numa grande desvalorização das memórias 
de grupos oprimidos historicamente. 

Um inspirador exemplo de projeto engajado na preservação da memória é o Preservação de 
Memória Quilombola, projeto este que integra o Museu Afrodigital de Mato Grosso, idealizado pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE) da Universidade 
Federal de Mato Grosso, tal projeto tem por objetivo registrar e promover a difusão de informação 
sobre a história e a memória da população quilombola do Estado de Mato Grosso, estimulando a 
rememoração e a comemoração da memória social desses grupos.

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA QUILOMBOLA 

No Brasil, a questão quilombola teve um longo período de supressão, o que corroborou 
diretamente para a exclusão dessas pessoas dos meios sociais. Segundo Valentim (2011, p. 297): 

[...]a questão quilombola hibernou nos meandros oficiais por 148 anos. Este foi 
o período transcorrido entre a primeira menção a ‘quilombo’ realizada pelo Con-
selho Ultramarino em 1740, em um Brasil colônia e escravocrata; e a segunda 
e última menção, realizada no contexto republicano e democrático trazido pela 
Constituição Brasileira de 1988

Ainda de acordo com Valentim (2011, p. 297), no primeiro documento, quilombo era 
definido como “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda 
que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”. Já segundo documento, o Ato das 
Acomodações Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, dizia que aos “remanescentes 
das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (SCHMITT; TURATTI & 
CARVALHO, 2002 apud VALENTIM, 2011, p. 297, grifos do autor). 

Como já foi dito, vivemos em uma sociedade do esquecimento, sobretudo esquecimento 
daquilo que é colocado à margem, a chegada da modernização evidenciou ainda mais esse 
fenômeno, outro fator importante no que diz respeito às comunidades quilombolas é trazida pelas 
novas rodovias e cidades criadas para acolher os novos empregados e escoar a crescente produção, 
isso reproduz a lógica perversa do movimento de globalização contemporâneo, aonde os bens de 
consumo chegam muito antes do acesso universal aos direitos (VALENTIM, 2011, p. 298). Na 
chegada destes novos valores, marcadamente midiáticos, outras consequências são observáveis, 
consequências estas que podem ser denominadas de socioculturais e que não incidem de forma 
direta na subsistência das famílias, mas que dizem respeito ao patrimônio imaterial das comunidades 
(memória). Entre estes, são identificados pelos próprios quilombolas: a diminuição dos grupos 
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folclóricos, o desaparecimento de folguedos, bem como a crescente adesão às igrejas pentecostais 
(HALL, 2006 apud VALENTIM, 2011, p. 298). 

Além das consequências oriundas da modernização contemporânea, há também as 
consequências da segregação e marginalização histórica que os quilombolas/negros sofreram e 
ainda sofrem, resultando na desvalorização das memórias e costumes desse povo. Assim como 
destaca Silva (2012), o negro historicamente foi classificado como pertencente a uma “raça” 
inferior, a qual estava destinada a servir como escravo. Entretanto o negro continuou a ser 
marginalizado econômica e socialmente na atualidade, além de ainda estar sob uma sujeição cultural 
em nossa sociedade, e mesmo dentro de uma aparente e politicamente correta “democracia racial”. 
Conforme Heringer (2002), o Brasil foi considerado por várias décadas o país da “democracia 
racial”, porém, a realidade que se vê é outra, as distinções e desigualdades raciais são inegáveis, 
facilmente perceptíveis e consequentemente geradoras de graves adversidades para a população 
negra e para o país todo.

Portanto é histórica a desvalorização desse grupo minoritário que perdura até os dias atuais, 
ai está a grande importância de se preservar e valorizar a memória dos quilombolas, ouvir a história 
contada na perspectiva do oprimido, entretanto “para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa 
precisa antes de mais nada encontrar uma escuta” (POLLAK, 1989, p. 6), a sociedade nunca deu 
essa escuta tão necessária para o povo negro, a história contada sempre foi na perspectiva dos 
opressores e dos dominantes, por conta disso é tão importante projetos que visam a preservação da 
memória desses povos pautados na escuta direta de seus membros, dessa forma através do escutar 
se contribui para a desmistificação dos preconceitos e realmente se percebe e sente o que é o outro.

Ouvir verdadeiramente alguém resulta numa outra satisfação especial. É como 
ouvir a música das estrelas, pois por trás da mensagem imediata de uma pessoa, 
qualquer que seja essa mensagem, há o universal. Escondidas sob as comunica-
ções pessoais que eu realmente ouço, parecem haver leis psicológicas ordenadas, 
aspectos da mesma ordem que encontramos no universo como um todo. Assim, 
existem ao mesmo tempo a satisfação de ouvir esta pessoa e a satisfação de sentir 
o próprio eu em contato com uma verdade universal (ROGERS, 1983, p. 10)

Quando um grupo se organiza e se engaja na preservação da sua memória histórica ele está 
negando o lugar que lhe havia sido destinado numa dada circunstância espaço-temporal, ou seja, 
está negando o lugar marginal que lhe havia sido designado pela sociedade dominante e opressora 
(SILVA, 2011). Além disso, o resgate e preservação da memória quilombola perpassa questões de 
reparação histórica de direitos, visto que esse grupo historicamente foi destituído dos direitos mais 
básicos, como por exemplo à educação.

A preservação da memória negra evidencia a necessidade de políticas que visam a reparação 
dos danos sociais causados e a humanização dessa população, esta é a base que empresta consistência 
histórica à discussão atual sobre políticas de ação afirmativa no Brasil a partir da auto identificação 
como negro (MATTOS, 2011, p. 156)

No Brasil, nomear a cor ainda hierarquiza, pois implica quebrar o pacto de silên-
cio sobre o passado escravo, celebrado entre os cidadãos brasileiros livres em ple-
na vigência da escravidão. Passados mais de cem anos da abolição, quebrar com 
a ética do silêncio, através de quilombos e jongos, apresenta-se paradoxalmente 
como caminho possível para reverter tal processo de hierarquização cristalizado 
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no tempo e instaurar um universalismo almejado, mas não verdadeiramente atin-
gido, desde o século retrasado (MATTOS, 2011, p. 156)

Dessa forma, projetos e ações que visam a preservação e consequentemente o 
compartilhamento das memórias quilombolas contribuem de forma direta para a quebra do silêncio 
dos historicamente oprimidos/silenciados, corroborando positivamente para a reparação dos 
direitos e para desmistificação dos preconceitos e estigmas, visto que grande parte dos preconceitos 
se dão pelo fato de não conhecer/ouvir o lado do oprimido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O negro é parte constituinte do que somos enquanto brasileiros, a escravidão não é um 
passado distante, mas sim um fato que produziu marcas que persistem até a atualidade. Sendo assim 
surge a necessidade de (re)construção/(re)afirmação/(re)significação da imagem daqueles que se 
viram condenados a uma imagem negativa que os excluem dos espaços na sociedade. Devemos 
procurar conhecer o outro ou a outra cultura procurando estabelecer um diálogo respeitoso, e para 
isso precisamos nos despir de valores e comparações valorativas. 

Ainda há no Brasil certo desinteresse em relação aos estudos de cultura negra e africana, 
fato este que contribui de forma decisiva para que a sociedade cultive, ainda, estereótipos, estigmas 
e imagens negativas do negro na sociedade, mantendo o status quo de uma sociedade onde o poder 
continua sendo branco. Portanto, as questões que envolvem as populações quilombolas não podem 
ser tratadas como isoladas e sim incluídas em planos de ações, projetos acadêmicos, de pesquisa, 
extensão e projetos governamentais com premissas, metas, recursos e prazos, ou seja, devem ser 
realmente incluídas e integradas no planejamento público e acadêmico.

O silencio, bem como o esquecimento, também são geradores de sofrimento, quebrar esse 
silêncio oportuniza que a memória história, antes suprimida e negligenciada, seja compartilhada 
através da voz do próprio sujeito, permitindo que o mesmo atue como sujeito que descreve, como 
sujeito e objeto da própria história. 
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RESUMO
O objetivo deste estudo é determinar a probabilidade de um indivíduo estar alocado no 
mercado de trabalho informal, no estado da Bahia, utilizando um modelo Probit com viés 
de seleção. Tal exercício econométrico é realizado a partir de microdados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostras de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no período de 2011 a 2015. Além disso, este estudo analisa o quanto as características 
produtivas, pessoais e do próprio mercado de trabalho podem influenciar na probabilidade 
dos trabalhadores do estado da Bahia pertencer ao setor informal. No decorrer da pesquisa é 
observado que a informalidade atinge mais as mulheres, indivíduos não residentes na região 
metropolitana e atuantes no setor agropecuário com menor poder de barganha, sejam por 
não pertencerem a um sindicato, ou por terem menor grau de instrução.

Palavras-Chave: Informalidade. Bahia. Mercado de trabalho. Escolaridade. PNAD.

ABSTRACT
The objective of  this study is to determine the probability of  an individual be allocated in the 
informal job market, in the Brazilian state of  Bahia, using the Probit model with selection 
bias. This econometric exercise uses a database from the National Survey of  Household Sam-
ples (PNAD) of  the Brazilian Institute of  Geography and Statistics (IBGE), from 2011 to 
2015. In addition, this study analyzes how productive, personal characteristics and the labor 
market itself  can influence the probability of  workers in the state of  Bahia belonging to the 
informal sector. In the course of  the research, is observed that informality affects women, 
nonresidents in the metropolitan area, and those in the agricultural sector with less bargaining 
power, either because they do not belong to a union or because they are less educated.

Keywords: Informality. Bahia. Labour market. Scholarity. PNAD.
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INTRODUÇÃO  

O mercado de trabalho brasileiro evidencia problemas que extrapolam as questões referentes ao 
desemprego e à quantidade de postos ou ocupações geradas por ações públicas. As adversidades 

que atingem esse setor também englobam a caracterização de formalidade e informalidade do 
emprego, assim como as suas características, causas e consequências. A literatura tem abordado 
– sob diferentes aspectos - o tema desemprego e as condições de trabalho, desde tentativas de 
caracterização das condições dos postos nos setores formal e informal, até a determinação dos 
fatores que levam os agentes econômicos a atuar em diferentes circunstâncias (Corseuil et al., 2011 
e Corseuil e Foguel, 2012).

Há significativos desdobramentos provenientes da existência de um mercado de trabalho 
informal. No Brasil, assim como em outras nações, chama atenção na informalidade a ausência de 
proteção institucional aos trabalhadores, que permanecem vulneráveis quando desprovidos dos 
instrumentos de seguridade social estabelecidos pela legislação trabalhista1. Além disso, em função 
de sua natureza marginalizada, o setor informal não integra levantamentos estatísticos oficiais. 
Consequentemente, a informalidade impõe ineficiências à formulação de políticas públicas, que 
possuem pouco embasamento estatístico para lidar com a presença dessa parcela de trabalhadores 
no mercado de trabalho (Romanello e Gonçalves, 2014).

Desde 1980, o Brasil produz literatura referenciando a incidência e os efeitos da informalidade 
no mercado de trabalho. As análises demonstram que trabalhadores informais possuem menores 
níveis de remuneração e escolaridade e arcam com elevada rotatividade de postos de trabalho, 
quando comparados com indivíduos do setor formal. Adicionalmente, é possível aferir que o 
fenômeno da informalidade atinge desproporcionalmente determinados grupos demográficos, 
como mulheres e indivíduos não brancos (Menezes Filho et. al. (2004); Mello e Santos (2009); 
Hirata e Machado (2010); Santos e Monsueto (2015).

No entanto, a escassez de estudos regionalizados sobre desemprego e informalidade impõe 
restrições à compreensão da precariedade do setor informal no mercado de trabalho brasileiro, e 
suas consequências. Esse fenômeno, que ocorre apesar da legislação trabalhista ser regulamentada 
em âmbito nacional, fundamenta-se na dinâmica produtiva que cada região possui. As distintas 
características brasileiras afetam a constituição de seus mercados regionais, criando uma demanda 
adicional por trabalhos direcionados e setorizados.

Sob esse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar os determinantes da 
informalidade trabalhista para o estado da Bahia a partir da estimação do modelo de probabilidade 
corregido por viés de seleção utilizando o método Heckprobit. Estimá-los ajudará a identificar se as 
características pessoais, produtivas ou do próprio mercado de trabalho determinam a escolha dos 
indivíduos atuarem no setor informal. 

Uma vez apresentada a relevância do tema e as razões pelas quais o estudo será desenvolvido, 
o artigo objetiva gerar indicadores que elucidem, e ajudem a esclarecer, a problemática da 
informalidade no mercado de trabalho baiano, permitindo, assim, nortear políticas regionais. Uma 
breve revisão teórica está presente na primeira seção. A metodologia, a base de dados e o modelo 
econométrico adotado neste trabalho são expostos na segunda seção. Uma análise descritiva da 
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base de dados, os resultados da estimação e sua análise são apresentados na terceira seção. As 
considerações finais estão na quarta e última parte.

1. REVISÃO DA LITERATURA

A evolução do conceito de informalidade no Brasil se inicia na década de 30 com o 
conjunto de leis que estabeleceu um importante marco para a formalidade no país. Os principais 
instrumentos de regulamentação do mercado de trabalho brasileiro são constituídos pela Carteira de 
Trabalho e pela Consolidação das Leis do Trabalho. Estabelecida em 1932 a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) tornou-se uma espécie de “identidade trabalhista nacional”, que auxiliava 
na comprovação do vínculo empregatício. Dada sua obrigatoriedade, a posse de uma carteira de 
trabalho caracterizava o entendimento do mercado formal e legalizado, o qual garantia uma série 
de direitos. Em 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, surge a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), documento este que juntava a legislação existente a respeito dos direitos e deveres 
trabalhistas, e de fato, definia as concepções de formalidade, como sendo o emprego com carteira 
assinada. Ainda que tenha sofrido modificações ao longo das décadas, a CLT manteve sua essência 
e ainda é tida como importante regulador dos vínculos trabalhistas no Brasil.

Durante as décadas subsequentes, foi observado um forte movimento de urbanização 
no país, acompanhado de crescimento econômico e do surgimento de indústrias de maior porte, 
principalmente estatais, que visavam reduzir a necessidade de importações. Tal desenvolvimento 
era regido por grandes planos nacionais, onde se destacam o Plano de Metas (de 1956 a 1962) 
e o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (de 1974 a 1978). Durante a execução destes 
macroplanejamentos, um diversificado parque industrial foi formado no país, financiado, em sua 
grande maioria, pelo setor público e pelo amplo acesso a capital estrangeiro. Como resultado, o 
país observou uma diminuição da proporção entre trabalhadores rurais e urbanos e o surgimento, 
dentro das cidades, de um maior número de trabalhadores informais, em situações cada vez mais 
complexas e mal incorporados ao mercado formal e às exigências das leis trabalhistas. Apesar de 
nem todas as vagas informais apresentarem condições precárias de trabalho, esses postos, em geral, 
possuíam características marginais em sua estrutura, como a ausência de auxílio governamental e 
contribuição à previdência social (Noronha, 2003).

Em meados da década de 1970, já era possível observar uma dualidade existente no mercado 
de trabalho brasileiro, na qual os trabalhadores industriais e a maioria dos empregados no setor de 
serviços somavam grande parcela do mercado de trabalho formal, regido pela CLT e pela carteira 
de trabalho. Por outro lado, a rápida urbanização e industrialização ocorrida, em poucas décadas 
diminuiu a quantidade de indivíduos que exerciam suas funções no campo e aumentou de maneira 
considerável o bloco subempregado nas metrópoles brasileiras. Apesar de que, durante este período, 
a indústria ainda conseguia absorver de maneira significativa a mão de obra deslocada do campo, 
a característica básica deste emprego era de uma elevada rotatividade e uso intensivo do fator 
trabalho de baixa qualificação. Consequentemente, os trabalhadores rurais agora compunham uma 
massa mal incorporada ao mercado de trabalho que residia em grandes conglomerados urbanos, 
colocando em pauta os questionamentos acerca das atividades do setor informal no país (Noronha, 
2003).
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Dentro do contexto da discussão sobre a economia brasileira na década de 1980, há 
um entendimento de que este período contribuiu para o enfraquecimento gradativo do modelo 
de crescimento econômico, seguido pelo abandono da estratégia de crescimento através da 
industrialização financiada por endividamento externo, influenciando e modificando profundamente 
a estrutura do mercado de trabalho brasileiro (Cardoso, 2001; Leite, 2005). O fim da ditadura militar 
marcou o início de uma série de movimentos e reinvindicações sociais, voltadas para a restauração 
do processo de democratização e garantia de direitos sociais, desencadeando na promulgação da 
nova Constituição Federal em 1988. Paralelamente, no que se refere ao mercado de trabalho, as 
reinvindicações sindicais e trabalhistas acompanharam a desestruturação da dinâmica industrial, 
conseguindo gerar mudanças sociopolíticas que protegeram trabalhadores e atenuaram os efeitos 
negativos do desaquecimento econômico.

Desta forma, como pode ser constatado na leitura acima, a informalidade brasileira até o final 
da década de oitenta podia ser entendida como sinônimo de trabalho não legalizado, principalmente 
graças à CLT e à carteira de trabalho. Mesmo com a queda de desempenho econômico durante a 
chamada “década perdida”, a sociedade brasileira conseguiu manter as relações trabalhistas dentro 
desse marco legal. Contudo, essa tendência sofre uma profunda modificação a partir da década de 
1990.

Após o surgimento da crise da dívida e o enorme déficit orçamentário, a capacidade do 
governo em manter a industrialização estatal e de intervir na distribuição de postos de trabalho 
foi reduzida. Em decorrência disso, a indústria nacional perdeu sua característica de principal 
geradora de empregos formais, principalmente após a abertura comercial. De forma paralela ao 
andamento da economia, a década de 1990 apresentou as maiores taxas de desregulamentação 
das relações trabalhistas no Brasil, resultado de uma série de tentativas do Governo Federal em 
aumentar a flexibilidade e a abrangência da força de trabalho formal, por meio de alterações na 
CLT e na Constituição Federal. Apesar de não ser exclusividade do período, esta desregulamentação 
configura um relevante contexto de fomento à produtividade e combate à presença do Estado na 
economia brasileira, sendo o mercado de trabalho alvo de significante porcentagem dos projetos 
de lei apresentados ao Congresso entre os anos de 1989 e 1997. Na tentativa de reduzir custos de 
contratação e onerosidades da dispensa de funcionários pelo setor privado, a criação da Lei sobre 
Cooperativas de Trabalho, em 1994, e da legalização dos contratos com tempo determinado, em 
1998, caracterizaram duas das principais alterações nas relações trabalhistas na época. O objetivo, 
conforme afirmam Jatobá e Andrade (1993) e Cardoso (2001), fora o de facilitar o ajuste do nível 
de mão de obra e do volume de salários ao novo ritmo da atividade econômica brasileira, visando 
o aumento da competitividade.

Esta desregulamentação do mercado de trabalho deixou mais imprecisa a definição de 
informalidade como sinônimo de legalidade no país, fazendo com que os autores que analisam 
essa época estejam mais preocupados com as relações de precariedade nas relações trabalhistas do 
que com a posse ou não da carteira de trabalho. 

A promoção do trabalho decente parece ser um dos maiores desafios atuais do mercado 
de trabalho brasileiro. Para que um efetivo combate à precariedade no setor aconteça, Proni (2011) 
argumenta que é necessário focar em dois problemas estruturais brasileiros. Primeiro, a insuficiência 
na geração de empregos formais e qualificados, que, além de gerar situações de desemprego 
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de longa duração, influencia negativamente a produtividade nacional e obriga o trabalhador 
a recorrer ao sistema informal. Em segundo lugar, o enorme estoque de ocupações precárias, 
caracterizadas como trabalhos com baixa remuneração, cargos sem registro, e, consequentemente, 
sem contribuição para previdência social, e pouco ou nenhum apoio ou controle governamental. 
Tais circunstâncias atingem uma parcela significativa da População Economicamente Ativa (PEA) 
do Brasil e configura um dos pontos mais relevantes na discussão relacionada à informalidade, à 
precariedade e à difusão do trabalho decente.

Pochmann (2011) acredita que um enfrentamento efetivo das questões da precariedade e da 
informalidade embasa-se em fundamentos tanto macroeconômicos como trabalhistas. No que se 
refere à Economia, é necessário, porém não suficiente, que existam condições macroeconômicas 
favoráveis, sustentadas por uma situação de estabilidade econômica para garantir a conjuntura 
necessária para gerar empregos e elevar salários com aumento real do poder de compra dos 
trabalhadores, dizimando a miséria e reduzindo as desigualdades sociais. No campo trabalhista, a 
regulação eficiente do mercado de trabalho deve ser voltada para abranger trabalhadores atuantes 
no setor informal, garantindo assim a universalização da proteção social, correlacionada com a 
contribuição para a previdência social. Adicionalmente, deve-se priorizar a redistribuição de renda 
eficiente por meio de programas governamentais, fortalecendo a ação sindical e, consequentemente, 
protegendo o trabalhador, garantindo seus direitos e exterminando condições insuficientes de 
trabalho no país.

Uma vez determinadas as ações prioritárias, discute-se ainda a relativa lentidão dos avanços 
no combate à informalidade e à precarização do mercado de trabalho. Segundo Proni (2011), uma 
das causas dessa morosidade no processo de promoção do trabalho decente no Brasil é a ampla 
aceitação do setor informal pela sociedade brasileira, que tende a ser tolerante com as condições 
precárias de ocupação. Para o autor, um dos caminhos para a solução efetiva deste problema no 
país é difundir, contrariando a aceitação popular, a “cultura do trabalho decente”, incentivando o 
ataque e o desacordo às subcondições de trabalho e serviço no mercado brasileiro.

Além das recorrentes modificações conceituais de informalidade, a definição das atividades 
do setor informal no Brasil enfrenta dificuldades constantes. A abrangente heterogeneidade das 
ocupações e formas de emprego dentro da informalidade, como afirmam Cunha et al. (2011), além 
da relação entre agentes econômicos nesse mercado particular, caracterizam o reconhecimento 
do perfil genérico de atuação informal. É correto afirmar que tais ocupações são assimiladas a 
produções de escala reduzida, com poucas atribuições ou práticas de cunho técnico e uma relação 
estreita entre capital e trabalho. Também é possível afirmar que o setor informal oferece empregos 
instáveis, que em função da pouca produtividade, possuem rendimentos reduzidos.

Ainda segundo os autores Cunha et al. (2011), é factível atribuir à informalidade brasileira 
algumas características fundamentais, que definem de modo seguro as práticas desse setor de 
trabalho. Dentre outras, é válido destacar o baixo acúmulo de capital, a presença de empreendimentos 
autônomos, recorrentemente auxiliados por familiares ou ajudantes similarmente informais, a 
entrada e atuação facilitada, processos produtivos intensos em trabalho, muitas vezes utilizando-
se de tecnologias adaptadas ou subutilizadas, atuações não regulamentadas e não suportadas pelo 
governo e, em diversos casos, enquadradas na ilegalidade.
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Na tentativa de definir informalidade, considerando a heterogeneidade dos trabalhadores 
inseridos no setor, tanto em termos de suas características produtivas, quanto em níveis de 
rendimento que apresentam, Freije (2001) observa que alguns trabalhadores informais ganham 
até mais do que os salários médios do setor formal, controlados pelas características produtivas, 
o que poderia indicar que a informalidade é uma questão de escolha, para este grupo específico. 
Por outro lado, para a menor faixa de renda, a informalidade, ao invés de uma livre opção, é uma 
necessidade para a sobrevivência e, se possível, esses trabalhadores escolherão agir sob a proteção 
do setor formal.

Quanto à explicação do fenômeno, os pontos de vista são igualmente heterogêneos. 
Em geral, é possível identificar pelo menos três conjuntos de teorias para explicar a formação 
do setor informal. A abordagem chamada estruturalista explica a origem da informalidade pelo 
comportamento do mercado de trabalho contra a modernização da economia. Incorporando 
os setores mais avançados de tecnologia, a alta desigualdade na distribuição de renda e o rápido 
crescimento da força de trabalho estão envolvidos na geração insuficiente de empregos para 
absorver a PEA (Cimoli, et al, 2005). 

Por outro lado, a visão neoliberal identifica a intervenção estatal como sendo o principal 
gatilho da economia informal, através da alta regulamentação, que é imposta no mercado de 
trabalho (Soto, 1986). Finalmente, uma terceira abordagem, com base nas formas de organização 
do trabalho, originários de países desenvolvidos, vê a informalidade como uma resposta aos 
movimentos internacionais que geram uma queda na produtividade e demanda instável. Assim, 
as empresas buscam reduzir seus custos fixos, especialmente salários, através de novas formas de 
organização e gestão do trabalho (Piori, 1994).

Muitos trabalhos têm investigado as razões capazes de explicar o porquê as pessoas têm 
escolhido ou, sido levadas a operar involuntariamente no setor informal da economia. Romanello e 
Gonçalves (2014) consideram certas características capazes de explicar a ocorrência desse fenômeno 
do mercado de trabalho, entre elas estão escolaridade, idade do indivíduo, gênero e raça.  Sendo a 
escolaridade a mais relevante, indivíduos mais qualificados tender a ter maior poder de barganha 
por consequência maior chances de se inserir no setor formal.

Contradizendo o senso comum, os resultados encontrados por Menezes Filho et. al. 
(2004)  mostra que a escolaridade parece ser mais relevante na determinação da remuneração do 
trabalhador do que o tipo de relação de trabalho. Isso implica que o primordial para elevar as 
remunerações é aumentar o nível educacional dos indivíduos, e não a criação de leis trabalhistas. 
A conclusão do trabalho infere que, condicionado à escolaridade, as disparidades salariais entre 
os trabalhadores formais e informais podem ser explicadas pela qualificação da força de trabalho 
empregada no setor formal. Sendo assim, uma política eficiente de elevação dos salários reais deve 
ter como base a capacitação dos trabalhadores e não regulamentar o mercado de trabalho. 

2 METODOLOGIA

Esta seção apresenta o tratamento estatístico da base de dados utilizada na análise e a 
estratégia econométrica para estimar a probabilidade de se observar trabalhadores que estejam 
atuando na informalidade durante o período. Como base de dados, o estudo utiliza os microdados 
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da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no período de 2011 a 2015.

2.1  Estatísticas descritivas

Este trabalho utiliza como fonte os microdados da PNAD realizada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para o estado da Bahia nos anos de 2011 a 
2015. A média amostra anual, já corrigida pelo peso, é 3.061.606 observações, sendo 2011 o ano 
que apresenta maior número de observações (2.933.838) e o ano de 2014 é o que possui a menor 
quantidade de observações (3.191.322).

A primeira etapa dessa seção busca analisar estatísticas descritivas acerca das características 
dos indivíduos. Por meio da Tabela 1 é possível verificar a idade média dos trabalhadores formais 
e informais no período de 2011 a 2015. 

Tabela 1 – Média de Idade dos trabalhadores por setores.

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE

Nota-se, que nos anos de 2011 e de 2013 não há diferença significativa entre as duas 
categorias. Entretanto, nos anos de 2012, 2014 e 2015 os informais são nitidamente mais velhos 
que os formais. O resultado pode indicar que quanto maior a idade do trabalhador, maior tende a 
ser a dificuldade de se inserir ou permanecer no mercado de trabalho formal. Isso ocorre devido 
à depreciação do capital humano que a cada ano adicional de idade reduz a disposição física do 
trabalhador ocasionando decréscimos na produtividade marginal.

A tabela 2 mostra as taxas de desemprego e informalidade do mercado de trabalho do 
estado da Bahia ao longo do período de 2011 a 2015. Percebe-se, que nos primeiros quatro anos, a 
taxa de informalidade segue a trajetória da taxa de desemprego, ou seja, caracteriza-se uma relação 
diretamente proporcional: quando o desemprego aumenta, a informalidade também aumenta. Em 
decorrência das oscilações cíclicas na economia, o mercado de trabalho responde com flutuações 
na taxa de desemprego que influenciam demais variáveis macroeconômicas como, por exemplo, a 
informalidade. 

No entanto, como o mercado de trabalho absorve os efeitos dos ciclos econômicos 
gradativamente, conforme a taxa de desemprego aumenta, a informalidade leva um tempo para 
responder às variações do desemprego. Isso ocorre porque, uma vez desempregado, o trabalhador 
procura recolocação no mercado de trabalho formal. Se não a encontra, na falta de novos postos 
de trabalho formal, tende a migrar involuntariamente para a informalidade com o objetivo de 
atender suas necessidades orçamentárias. Isso pode ser interpretado como reflexo do setor informal 

Tabela 1 – Média de Idade dos trabalhadores por setores. 
Ano Formal Informal Total 

2011 33,2 32,8 33,0 

2012 33,5 34,6 34,1 

2013 33,5 33,7 33,6 

2014 34,1 35,1 34,6 

2015 34,3 35,8 35,0 

 Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
 

Nota-se, que nos anos de 2011 e de 2013 não há diferença significativa entre as duas categorias. 

Entretanto, nos anos de 2012, 2014 e 2015 os informais são nitidamente mais velhos que os formais. O 

resultado pode indicar que quanto maior a idade do trabalhador, maior tende a ser a dificuldade de se 

inserir ou permanecer no mercado de trabalho formal. Isso ocorre devido à depreciação do capital 

humano que a cada ano adicional de idade reduz a disposição física do trabalhador ocasionando 

decréscimos na produtividade marginal. 

A tabela 2 mostra as taxas de desemprego e informalidade do mercado de trabalho do estado da 

Bahia ao longo do período de 2011 a 2015. Percebe-se, que nos primeiros quatro anos, a taxa de 

informalidade segue a trajetória da taxa de desemprego, ou seja, caracteriza-se uma relação diretamente 

proporcional: quando o desemprego aumenta, a informalidade também aumenta. Em decorrência das 

oscilações cíclicas na economia, o mercado de trabalho responde com flutuações na taxa de 

desemprego que influenciam demais variáveis macroeconômicas como, por exemplo, a informalidade.  

No entanto, como o mercado de trabalho absorve os efeitos dos ciclos econômicos 

gradativamente, conforme a taxa de desemprego aumenta, a informalidade leva um tempo para 

responder às variações do desemprego. Isso ocorre porque, uma vez desempregado, o trabalhador 

procura recolocação no mercado de trabalho formal. Se não a encontra, na falta de novos postos de 

trabalho formal, tende a migrar involuntariamente para a informalidade com o objetivo de atender suas 

necessidades orçamentárias. Isso pode ser interpretado como reflexo do setor informal operando como 

“colchão amortecedor” ao incorporar a mão de obra desempregada pela economia formal nas fases 

recessivas (Melo e Teles, 2000). 

Tabela 2 - Taxa de desemprego e informalidade 
Situação  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Desemprego 7,77% 6,66% 7,36% 6,59% 8,9% 7,45% 

Informalidade 51,99% 47,25% 49,96% 45,15% 44,54% 47,62% 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
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operando como “colchão amortecedor” ao incorporar a mão de obra desempregada pela economia 
formal nas fases recessivas (Melo e Teles, 2000).

Tabela 2 - Taxa de desemprego e informalidade

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE

Na tabela 3, verifica-se que ao longo dos anos analisados a taxa de informalidade é maior 
para trabalhadores do sexo masculino e não brancos. Em virtude do número de observações, que 
é majoritariamente composta por homens, isso pode, de certa forma, contribuir com o aumento 
do número de ocorrências da informalidade para o sexo masculino. No entanto, mais adiante no 
modelo econométrico, será evidenciado que a probabilidade de entrar na informalidade é maior 
para o sexo feminino.

 No caso da informalidade por raça, mais de 80% dos trabalhadores não brancos do 
mercado de trabalho da Bahia operam na informalidade, muito provavelmente pela dificuldade de 
se inserirem no mercado formal. Uma causa que a literatura aponta se refere à discriminação por 
raça, que não somente leva a diferentes níveis de remuneração, como também ocasionam falta de 
oportunidades no setor formal, o que incentiva a permanência desses indivíduos na informalidade.

Tabela 4 - Taxa de formalidade e informalidade por setores - período acumulado de 2011- 2015.

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE

Na figura 1, verifica-se que a maioria dos trabalhadores informais são providos de 
menor escolaridade, o que justifica o ingresso e permanência no mercado informal. No caso de 
trabalhadores formais, percebe-se maior escolaridade já que, uma vez qualificados, esses agentes 
passam a ter vantagens competitivas no momento de conseguir uma colocação no mercado e, além 
disso, com maior poder de barganha, tendem a ocupar os melhores cargos e obter maiores salários.

Na tabela 3, verifica-se que ao longo dos anos analisados a taxa de informalidade é maior para 

trabalhadores do sexo masculino e não brancos. Em virtude do número de observações, que é 

majoritariamente composta por homens, isso pode, de certa forma, contribuir com o aumento do 

número de ocorrências da informalidade para o sexo masculino. No entanto, mais adiante no modelo 

econométrico, será evidenciado que a probabilidade de entrar na informalidade é maior para o sexo 

feminino. 

 No caso da informalidade por raça, mais de 80% dos trabalhadores não brancos do mercado de 

trabalho da Bahia operam na informalidade, muito provavelmente pela dificuldade de se inserirem no 

mercado formal. Uma causa que a literatura aponta se refere à discriminação por raça, que não somente 

leva a diferentes níveis de remuneração, como também ocasionam falta de oportunidades no setor 

formal, o que incentiva a permanência desses indivíduos na informalidade. 

 

Tabela 3 – Taxa de Informalidade por grupos de gênero e raça 
  2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Mulher 48,61 46,26 47,06 48,22 47,80 47,59 

Homem 51,39 53,74 52,94 51,78 52,20 52,41 

Não branco 84,03 83,80 83,33 82,33 82,98 83,29 

Branco 15,97 16,20 16,67 17,67 17,02 16,71 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
 

Os dados da tabela 4 indicam que a agropecuária é o setor com a maior presença de trabalhadores 

informais, dos quais aproximadamente 80% operam na informalidade. Isso ocorre em decorrência do 

tipo de demanda por mão de obra desse setor, que tem como uma de suas principais características, a 

sazonalidade. No entanto, se por um lado a agropecuária emprega mais trabalhadores informais, por 

outro, a indústria é o setor que mais emprega trabalhadores formais, possivelmente em virtude da 

rigorosa fiscalização. Em geral, atividades urbanas, como no comércio, a formalização das relações de 

trabalho é perceptível. O setor de serviços é a segunda atividade com maior ocorrência de 

informalidade muito provavelmente em decorrência de trabalhadores autônomos. 

Tabela 4 - Taxa de formalidade e informalidade por setores - período acumulado de 2011- 2015. 
 Agropecuária Indústria Comércio Serviços Outras Total 

Informal 79,93 22,90 35,71 53,64 27,69 27,62 

Formal 20,07 77,1 64,29 46,36 72,31 52,38 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
 

Na figura 1, verifica-se que a maioria dos trabalhadores informais são providos de menor 

escolaridade, o que justifica o ingresso e permanência no mercado informal. No caso de trabalhadores 

Tabela 1 – Média de Idade dos trabalhadores por setores. 
Ano Formal Informal Total 

2011 33,2 32,8 33,0 

2012 33,5 34,6 34,1 

2013 33,5 33,7 33,6 

2014 34,1 35,1 34,6 

2015 34,3 35,8 35,0 

 Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
 

Nota-se, que nos anos de 2011 e de 2013 não há diferença significativa entre as duas categorias. 

Entretanto, nos anos de 2012, 2014 e 2015 os informais são nitidamente mais velhos que os formais. O 

resultado pode indicar que quanto maior a idade do trabalhador, maior tende a ser a dificuldade de se 

inserir ou permanecer no mercado de trabalho formal. Isso ocorre devido à depreciação do capital 

humano que a cada ano adicional de idade reduz a disposição física do trabalhador ocasionando 

decréscimos na produtividade marginal. 

A tabela 2 mostra as taxas de desemprego e informalidade do mercado de trabalho do estado da 

Bahia ao longo do período de 2011 a 2015. Percebe-se, que nos primeiros quatro anos, a taxa de 

informalidade segue a trajetória da taxa de desemprego, ou seja, caracteriza-se uma relação diretamente 

proporcional: quando o desemprego aumenta, a informalidade também aumenta. Em decorrência das 

oscilações cíclicas na economia, o mercado de trabalho responde com flutuações na taxa de 

desemprego que influenciam demais variáveis macroeconômicas como, por exemplo, a informalidade.  

No entanto, como o mercado de trabalho absorve os efeitos dos ciclos econômicos 

gradativamente, conforme a taxa de desemprego aumenta, a informalidade leva um tempo para 

responder às variações do desemprego. Isso ocorre porque, uma vez desempregado, o trabalhador 

procura recolocação no mercado de trabalho formal. Se não a encontra, na falta de novos postos de 

trabalho formal, tende a migrar involuntariamente para a informalidade com o objetivo de atender suas 

necessidades orçamentárias. Isso pode ser interpretado como reflexo do setor informal operando como 

“colchão amortecedor” ao incorporar a mão de obra desempregada pela economia formal nas fases 

recessivas (Melo e Teles, 2000). 

Tabela 2 - Taxa de desemprego e informalidade 
Situação  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Desemprego 7,77% 6,66% 7,36% 6,59% 8,9% 7,45% 

Informalidade 51,99% 47,25% 49,96% 45,15% 44,54% 47,62% 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 
 



232

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

Figura 1 – Escolaridade de trabalhadores formais e informais no período acumulado de 2011 a 2015

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE

formais, percebe-se maior escolaridade já que, uma vez qualificados, esses agentes passam a ter 

vantagens competitivas no momento de conseguir uma colocação no mercado e, além disso, com maior 

poder de barganha, tendem a ocupar os melhores cargos e obter maiores salários. 

  

Figura 1 – Escolaridade de trabalhadores formais e informais no período acumulado de 2011 a 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 

 

As estatísticas descritivas para o Estado da Bahia são condizentes com o esperado e com o 

observado na literatura nacional. A partir do décimo ano de estudo, por exemplo, a porcentagem de 

trabalhadores formais supera a proporção de trabalhadores informais. Os empregos urbanos com alta 

fiscalização tendem a ser formais em contraponto aos postos rurais e de alta rotatividade, assim como o 

gênero feminino e indivíduos não brancos são desproporcionalmente representados no setor informal 

do mercado de trabalho. Tais fatores e demais elementos descritos nesta seção demonstram que a 

amostra está em concordância com outros estudos e pesquisas realizadas no Brasil. Na próxima seção, é 

fundamentada a escolha do modelo econométrico e, posteriormente, as expectativas e resultados 

obtidos. 

 

2.2  Metodologia Econométrica 
 

Para que os modelos probit univariado sejam válidos, eles necessitam da independência entre 

fatores não observados, ou seja, a covariância entre os termos de erro de cada um dos dois modelos de 

escolha (emprego/desemprego e formal/informal) seja zero. Se isso não for cumprido, o modelo não 

pode ser utilizado porque os estimadores seriam enviesados e inconsistentes. Assim, se as condições de 

erro associadas a cada um dos dois não são opções independentes um do outro, deve-se recorrer a um 

modelo mais sofisticado de especificação probit. 
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Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 

 

As estatísticas descritivas para o Estado da Bahia são condizentes com o esperado e com 

o observado na literatura nacional. A partir do décimo ano de estudo, por exemplo, a 

porcentagem de trabalhadores formais supera a proporção de trabalhadores informais. Os 

empregos urbanos com alta fiscalização tendem a ser formais em contraponto aos postos rurais 

e de alta rotatividade, assim como o gênero feminino e indivíduos não brancos são 

desproporcionalmente representados no setor informal do mercado de trabalho. Tais fatores e 

demais elementos descritos nesta seção demonstram que a amostra está em concordância com 

outros estudos e pesquisas realizadas no Brasil. Na próxima seção, é fundamentada a escolha do 

modelo econométrico e, posteriormente, as expectativas e resultados obtidos. 

 

2.2  Metodologia Econométrica 
 

Para que os modelos probit univariado sejam válidos, eles necessitam da independência 

entre fatores não observados, ou seja, a covariância entre os termos de erro de cada um dos dois 

modelos de escolha (emprego/desemprego e formal/informal) seja zero. Se isso não for 

cumprido, o modelo não pode ser utilizado porque os estimadores seriam enviesados e 

inconsistentes. Assim, se as condições de erro associadas a cada um dos dois não são opções 

independentes um do outro, deve-se recorrer a um modelo mais sofisticado de especificação 

probit. 

Neste caso, a omissão da condição necessária de estar empregado determina a amostra 

fazendo com que esta deixe de ser aleatória. Este problema pode ser corrigido por um modelo 

probit com uma estimativa de dois estágios, para o qual se deve utilizar o modelo Heckprob, no 

qual se inclui um termo de correção de viés de seleção amostral. Introduzido pela primeira vez 

por Van de Ven e Van Pragg (1981), o Heckprobit permite estimar modelos probit quando há 

suspeita de viés de seleção da amostra. Esse modelo se assemelha ao procedimento de correção 

de erros comumente usado para controlar o viés de seleção da amostra em tipos micerianos de 

equações de rendimentos, que é conhecido como modelo Heckman (Heckman, 1979). Neste 

último tipo de modelo, um termo seletividade é usado para corrigir as estimativas dos 

coeficientes nas equações de rendimento em relação aos trabalhadores empregados, para a 

existência de pessoas sem emprego - desempregados ou inativos - com características diferentes. 

A diferença entre um Heckman e um modelo Heckprobit é que, neste último tipo de 

modelo, a variável dependente da chamada equação principal não é contínua, mas uma variável 

dummy, o qual no presente estudo tem um valor de um, se o trabalhador é formal e zero se o 

2.2 Metodologia Econométrica

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 

 

As estatísticas descritivas para o Estado da Bahia são condizentes com o esperado e com 

o observado na literatura nacional. A partir do décimo ano de estudo, por exemplo, a 

porcentagem de trabalhadores formais supera a proporção de trabalhadores informais. Os 

empregos urbanos com alta fiscalização tendem a ser formais em contraponto aos postos rurais 

e de alta rotatividade, assim como o gênero feminino e indivíduos não brancos são 

desproporcionalmente representados no setor informal do mercado de trabalho. Tais fatores e 

demais elementos descritos nesta seção demonstram que a amostra está em concordância com 

outros estudos e pesquisas realizadas no Brasil. Na próxima seção, é fundamentada a escolha do 

modelo econométrico e, posteriormente, as expectativas e resultados obtidos. 

 

2.2  Metodologia Econométrica 
 

Para que os modelos probit univariado sejam válidos, eles necessitam da independência 

entre fatores não observados, ou seja, a covariância entre os termos de erro de cada um dos dois 

modelos de escolha (emprego/desemprego e formal/informal) seja zero. Se isso não for 

cumprido, o modelo não pode ser utilizado porque os estimadores seriam enviesados e 

inconsistentes. Assim, se as condições de erro associadas a cada um dos dois não são opções 

independentes um do outro, deve-se recorrer a um modelo mais sofisticado de especificação 

probit. 

Neste caso, a omissão da condição necessária de estar empregado determina a amostra 

fazendo com que esta deixe de ser aleatória. Este problema pode ser corrigido por um modelo 

probit com uma estimativa de dois estágios, para o qual se deve utilizar o modelo Heckprob, no 

qual se inclui um termo de correção de viés de seleção amostral. Introduzido pela primeira vez 

por Van de Ven e Van Pragg (1981), o Heckprobit permite estimar modelos probit quando há 

suspeita de viés de seleção da amostra. Esse modelo se assemelha ao procedimento de correção 

de erros comumente usado para controlar o viés de seleção da amostra em tipos micerianos de 

equações de rendimentos, que é conhecido como modelo Heckman (Heckman, 1979). Neste 

último tipo de modelo, um termo seletividade é usado para corrigir as estimativas dos 

coeficientes nas equações de rendimento em relação aos trabalhadores empregados, para a 

existência de pessoas sem emprego - desempregados ou inativos - com características diferentes. 

A diferença entre um Heckman e um modelo Heckprobit é que, neste último tipo de 

modelo, a variável dependente da chamada equação principal não é contínua, mas uma variável 

dummy, o qual no presente estudo tem um valor de um, se o trabalhador é formal e zero se o 
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Fonte: Elaboração própria com base na PNAD do IBGE 

 

As estatísticas descritivas para o Estado da Bahia são condizentes com o esperado e com 

o observado na literatura nacional. A partir do décimo ano de estudo, por exemplo, a 

porcentagem de trabalhadores formais supera a proporção de trabalhadores informais. Os 

empregos urbanos com alta fiscalização tendem a ser formais em contraponto aos postos rurais 

e de alta rotatividade, assim como o gênero feminino e indivíduos não brancos são 

desproporcionalmente representados no setor informal do mercado de trabalho. Tais fatores e 

demais elementos descritos nesta seção demonstram que a amostra está em concordância com 

outros estudos e pesquisas realizadas no Brasil. Na próxima seção, é fundamentada a escolha do 

modelo econométrico e, posteriormente, as expectativas e resultados obtidos. 

 

2.2  Metodologia Econométrica 
 

Para que os modelos probit univariado sejam válidos, eles necessitam da independência 

entre fatores não observados, ou seja, a covariância entre os termos de erro de cada um dos dois 

modelos de escolha (emprego/desemprego e formal/informal) seja zero. Se isso não for 

cumprido, o modelo não pode ser utilizado porque os estimadores seriam enviesados e 

inconsistentes. Assim, se as condições de erro associadas a cada um dos dois não são opções 

independentes um do outro, deve-se recorrer a um modelo mais sofisticado de especificação 

probit. 

Neste caso, a omissão da condição necessária de estar empregado determina a amostra 

fazendo com que esta deixe de ser aleatória. Este problema pode ser corrigido por um modelo 

probit com uma estimativa de dois estágios, para o qual se deve utilizar o modelo Heckprob, no 

qual se inclui um termo de correção de viés de seleção amostral. Introduzido pela primeira vez 

por Van de Ven e Van Pragg (1981), o Heckprobit permite estimar modelos probit quando há 

suspeita de viés de seleção da amostra. Esse modelo se assemelha ao procedimento de correção 

de erros comumente usado para controlar o viés de seleção da amostra em tipos micerianos de 

equações de rendimentos, que é conhecido como modelo Heckman (Heckman, 1979). Neste 

último tipo de modelo, um termo seletividade é usado para corrigir as estimativas dos 

coeficientes nas equações de rendimento em relação aos trabalhadores empregados, para a 

existência de pessoas sem emprego - desempregados ou inativos - com características diferentes. 

A diferença entre um Heckman e um modelo Heckprobit é que, neste último tipo de 

modelo, a variável dependente da chamada equação principal não é contínua, mas uma variável 

dummy, o qual no presente estudo tem um valor de um, se o trabalhador é formal e zero se o 
trabalhador é informal. A fim de controlar a possível seletividade implícita na exclusão de partes 

envolvidas, as estimativas são corrigidas por um prazo simultaneamente estimado por máxima 

verossimilhança utilizando uma equação de seleção. A variável dependente da equação seleção 

toma um valor de um, se o indivíduo está empregado e valor zero caso contrário. 

O viés de seleção amostral na escolha da informalidade é dado pelo problema de 

endogeneidade decorrente da omissão de uma variável relevante que seria a correção do viés de 

seleção amostral. Portanto, devem-se estimar duas etapas. Na primeira fase estima-se a 

probabilidade de estar empregado com a seguinte equação de seleção: 

 

𝑌𝑌�� =  𝑌𝑌��
∗ = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀��      (1) 

 

Onde 𝑌𝑌��
∗  é uma variável aleatória não observável representando o impacto dos indivíduos 

que estão desempregados, mas que poderiam estar empregados. Como você pode definir uma 

variável aleatória discreta 𝑌𝑌�� que reflete a escolha: 

 

𝑌𝑌�� �     0 = Se o indivíduo está desempregado.
1 = Se o indivíduo está empregado.  

 

Além disso, 𝑊𝑊�� é o vetor de características individuais, 𝛽𝛽� é o vetor de coeficientes 

associado com o modelo e 𝜀𝜀�� do termo de erro aleatório que é distribuído segundo uma 

normal [0, 𝜎𝜎�
�]. 

Num segundo passo, a equação de interesse é estimada que, neste caso, é a probabilidade 

de estar alocado no setor informal. 

 

𝑌𝑌�� =  𝑌𝑌��
∗ = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀��     (2) 

 

Em que 𝑌𝑌�� é uma variável aleatória observável que representa a probabilidade dos 

indivíduos empregados estarem alocados no setor formal, enquanto 𝑌𝑌��
∗  é uma variável aleatória 

não observável representando o impacto dos indivíduos desempregados, se estivessem 

empregados, estarem alocados no setor formal da economia.  

 

𝑌𝑌�� �   0 = Se o indivíduo está alocado no setor informal.
1 = Se o indivíduo está alocado no setor formal.  

 

Da mesma forma, a 𝑊𝑊�� é o vetor de características individuais, 𝛽𝛽� é o vetor de 

coeficientes associados com o modelo e 𝜀𝜀�� é o termo de erro aleatório seguindo uma 
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trabalhador é informal. A fim de controlar a possível seletividade implícita na exclusão de partes 

envolvidas, as estimativas são corrigidas por um prazo simultaneamente estimado por máxima 

verossimilhança utilizando uma equação de seleção. A variável dependente da equação seleção 

toma um valor de um, se o indivíduo está empregado e valor zero caso contrário. 

O viés de seleção amostral na escolha da informalidade é dado pelo problema de 

endogeneidade decorrente da omissão de uma variável relevante que seria a correção do viés de 

seleção amostral. Portanto, devem-se estimar duas etapas. Na primeira fase estima-se a 

probabilidade de estar empregado com a seguinte equação de seleção: 

 

𝑌𝑌�� =  𝑌𝑌��
∗ = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀��      (1) 

 

Onde 𝑌𝑌��
∗  é uma variável aleatória não observável representando o impacto dos indivíduos 

que estão desempregados, mas que poderiam estar empregados. Como você pode definir uma 

variável aleatória discreta 𝑌𝑌�� que reflete a escolha: 

 

𝑌𝑌�� �     0 = Se o indivíduo está desempregado.
1 = Se o indivíduo está empregado.  

 

Além disso, 𝑊𝑊�� é o vetor de características individuais, 𝛽𝛽� é o vetor de coeficientes 

associado com o modelo e 𝜀𝜀�� do termo de erro aleatório que é distribuído segundo uma 

normal [0, 𝜎𝜎�
�]. 

Num segundo passo, a equação de interesse é estimada que, neste caso, é a probabilidade 

de estar alocado no setor informal. 

 

𝑌𝑌�� =  𝑌𝑌��
∗ = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀��     (2) 

 

Em que 𝑌𝑌�� é uma variável aleatória observável que representa a probabilidade dos 

indivíduos empregados estarem alocados no setor formal, enquanto 𝑌𝑌��
∗  é uma variável aleatória 

não observável representando o impacto dos indivíduos desempregados, se estivessem 

empregados, estarem alocados no setor formal da economia.  

 

𝑌𝑌�� �   0 = Se o indivíduo está alocado no setor informal.
1 = Se o indivíduo está alocado no setor formal.  

 

Da mesma forma, a 𝑊𝑊�� é o vetor de características individuais, 𝛽𝛽� é o vetor de 

coeficientes associados com o modelo e 𝜀𝜀�� é o termo de erro aleatório seguindo uma 

distribuição normal [0, 𝜎𝜎�
�]. O vetor de variáveis explicativas será determinado por 

características individuais, como sexo, educação.  

Para analisar as correlações entre as variáveis explicativas incluídas no modelo com 

aquelas que foram excluídas, toma-se a esperança condicional da equação (2), que representa a 

equação de interesse: 

 

𝐸𝐸(𝑌𝑌��|𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) 

 Assumindo que 𝜀𝜀��e 𝜀𝜀�� seguem uma distribuição bivariada [0,0,1,1,𝜌𝜌], sendo 𝜌𝜌 o 

coeficiente de correlação entre os dois termos de erro aleatório, pode-se escrever: 

𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) = 𝜎𝜎� 𝜌𝜌𝜌𝜌�  

 

Se for realizada a normalização 𝜎𝜎�=1, temos: 

𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑌𝑌��
∗  > 0) =  𝜌𝜌𝜌𝜌�  

 

Assim, o parâmetro 𝜌𝜌� é interpretado como o termo de correção de viés de seleção 

amostral e pode ser escrito da seguinte forma: 

 

𝜌𝜌� =  ∅(��
��)

���(��
��))

, se 𝑌𝑌� > 0,  e        𝜌𝜌� =  �∅(��
��)

�(��
��)

, se 𝑌𝑌� ≤ 0 

 

Em que ∅ representa a função de distribuição cumulativa normal e Φ o pdf (função 

densidade de probabilidade). Desta forma, desde que 𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑌𝑌��
∗  > 0) =  𝜌𝜌𝜌𝜌� o modelo a 

ser estimado teria a forma de um modelo Heckprobit: 

 

𝑌𝑌�� =  𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� +  𝜌𝜌𝜌𝜌� + Ϛ�� > 0      (3) 

 

Na equação de interesse aparece o termo de correção do viés de seleção amostral 𝜌𝜌�. 

Portanto, a equação de seleção seria definida por: 

 

𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + Ϛ�� > 0      (4) 

 

Além disso, devem-se respeitar as seguintes suposições sobre o comportamento do 

termo de erro aleatório associado com a equação de interesse (3), assim como a equação de 

seleção (4). 
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Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(Ϛ��, Ϛ��) =  𝜌𝜌 

 

Finalmente, quando não há correlação 𝜌𝜌 ≠ 0 os estimadores  do modelos probit 

univariado são tendenciosos e inconsistentes, enquanto o modelo de estimativa Heckprobit 

fornece estimadores consistentes e assintoticamente eficientes para a equação de interesse. A 

estimação do modelo pode ser executada de forma robusta com a correção da matriz de 

covariância proposta por White (1980 e 1982), que permite erros padrão robustos e resolver o 

problema de heterocedasticidade. Por outro lado, a interpretação dos coeficientes não pode ser 

feito de maneira convencional, por isso é necessário calcular o efeito marginal avaliado na média 

e probabilidade condicional que a opção ocorra (Pastore, 2005). 

 

2.3 Seleção da Amostra e Variáveis  
Tomando como base o estudo de Saboia e Saboia (2004), o setor informal foi definido 

como o conjunto de trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho assinada nos períodos 

analisados. A divisão acaba por limitar a enorme abrangência que a informalidade representa 

nos sistemas econômicos em desenvolvimento, todavia, acredita-se que a base de dados seja 

capaz de retratar a evolução do setor informal da economia no estado da Bahia no período 

analisado de 2011 a 2015. 

Para atingir o objetivo a que este trabalho se propõe, ou seja, estimar os determinantes da 

entrada na informalidade, foi necessário analisar a população que declarou estar inserida ou a 

procura de alguma atividade econômica nas pesquisas censitárias. Logo, os dados apresentados 

referem-se somente à População Economicamente Ativa (PEA), composta por indivíduos com 

idade entre 18 e 65 anos, sendo que a escolha desse intervalo de idade é definida em função da 

permissão legal ao trabalho no primeiro caso e aposentadoria no segundo caso. Para fins de 

melhor homogeneização, a base utiliza apenas trabalhadores assalariados e trabalhadores 

domésticos autónomos e assalariados. 

Sobre as variáveis utilizadas nessa análise, cabem algumas considerações. Com relação às 

características pessoais dos trabalhadores, optou-se pela inclusão das variáveis de gênero e cor. A 

utilização da variável gênero tem o intuito de captar se a inserção no mercado de trabalho 

informal ocorre em proporções distintas para os dois gêneros. Já a variável cor representa uma 

binária desagregada em dois grupos (brancos e não brancos), cujo objetivo é verificar uma 

possível distinção, em relação à raça, na propensão de inserção no mercado de trabalho 

informal.  

distribuição normal [0, 𝜎𝜎�
�]. O vetor de variáveis explicativas será determinado por 

características individuais, como sexo, educação.  

Para analisar as correlações entre as variáveis explicativas incluídas no modelo com 

aquelas que foram excluídas, toma-se a esperança condicional da equação (2), que representa a 

equação de interesse: 

 

𝐸𝐸(𝑌𝑌��|𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) = 𝑊𝑊��

� 𝛽𝛽� + 𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) 

 Assumindo que 𝜀𝜀��e 𝜀𝜀�� seguem uma distribuição bivariada [0,0,1,1,𝜌𝜌], sendo 𝜌𝜌 o 

coeficiente de correlação entre os dois termos de erro aleatório, pode-se escrever: 

𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + 𝜀𝜀�� > 0) = 𝜎𝜎� 𝜌𝜌𝜌𝜌�  

 

Se for realizada a normalização 𝜎𝜎�=1, temos: 

𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑌𝑌��
∗  > 0) =  𝜌𝜌𝜌𝜌�  

 

Assim, o parâmetro 𝜌𝜌� é interpretado como o termo de correção de viés de seleção 

amostral e pode ser escrito da seguinte forma: 

 

𝜌𝜌� =  ∅(��
��)

���(��
��))

, se 𝑌𝑌� > 0,  e        𝜌𝜌� =  �∅(��
��)

�(��
��)

, se 𝑌𝑌� ≤ 0 

 

Em que ∅ representa a função de distribuição cumulativa normal e Φ o pdf (função 

densidade de probabilidade). Desta forma, desde que 𝐸𝐸(𝜀𝜀��|𝑊𝑊��, 𝑌𝑌��
∗  > 0) =  𝜌𝜌𝜌𝜌� o modelo a 

ser estimado teria a forma de um modelo Heckprobit: 

 

𝑌𝑌�� =  𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� +  𝜌𝜌𝜌𝜌� + Ϛ�� > 0      (3) 

 

Na equação de interesse aparece o termo de correção do viés de seleção amostral 𝜌𝜌�. 

Portanto, a equação de seleção seria definida por: 

 

𝑊𝑊��
� 𝛽𝛽� + Ϛ�� > 0      (4) 

 

Além disso, devem-se respeitar as seguintes suposições sobre o comportamento do 

termo de erro aleatório associado com a equação de interesse (3), assim como a equação de 

seleção (4). 

Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(Ϛ��, Ϛ��) =  𝜌𝜌 

 

Finalmente, quando não há correlação 𝜌𝜌 ≠ 0 os estimadores  do modelos probit 

univariado são tendenciosos e inconsistentes, enquanto o modelo de estimativa Heckprobit 

fornece estimadores consistentes e assintoticamente eficientes para a equação de interesse. A 

estimação do modelo pode ser executada de forma robusta com a correção da matriz de 

covariância proposta por White (1980 e 1982), que permite erros padrão robustos e resolver o 

problema de heterocedasticidade. Por outro lado, a interpretação dos coeficientes não pode ser 

feito de maneira convencional, por isso é necessário calcular o efeito marginal avaliado na média 

e probabilidade condicional que a opção ocorra (Pastore, 2005). 

 

2.3 Seleção da Amostra e Variáveis  
Tomando como base o estudo de Saboia e Saboia (2004), o setor informal foi definido 

como o conjunto de trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho assinada nos períodos 

analisados. A divisão acaba por limitar a enorme abrangência que a informalidade representa 

nos sistemas econômicos em desenvolvimento, todavia, acredita-se que a base de dados seja 

capaz de retratar a evolução do setor informal da economia no estado da Bahia no período 

analisado de 2011 a 2015. 

Para atingir o objetivo a que este trabalho se propõe, ou seja, estimar os determinantes da 

entrada na informalidade, foi necessário analisar a população que declarou estar inserida ou a 

procura de alguma atividade econômica nas pesquisas censitárias. Logo, os dados apresentados 

referem-se somente à População Economicamente Ativa (PEA), composta por indivíduos com 

idade entre 18 e 65 anos, sendo que a escolha desse intervalo de idade é definida em função da 

permissão legal ao trabalho no primeiro caso e aposentadoria no segundo caso. Para fins de 

melhor homogeneização, a base utiliza apenas trabalhadores assalariados e trabalhadores 

domésticos autónomos e assalariados. 

Sobre as variáveis utilizadas nessa análise, cabem algumas considerações. Com relação às 

características pessoais dos trabalhadores, optou-se pela inclusão das variáveis de gênero e cor. A 

utilização da variável gênero tem o intuito de captar se a inserção no mercado de trabalho 

informal ocorre em proporções distintas para os dois gêneros. Já a variável cor representa uma 

binária desagregada em dois grupos (brancos e não brancos), cujo objetivo é verificar uma 

possível distinção, em relação à raça, na propensão de inserção no mercado de trabalho 

informal.  

2.3 Seleção de Amostra e Variáveis 
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Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

Ϛ�� ≈ 𝑁𝑁(0,1) 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(Ϛ��, Ϛ��) =  𝜌𝜌 

 

Finalmente, quando não há correlação 𝜌𝜌 ≠ 0 os estimadores  do modelos probit 

univariado são tendenciosos e inconsistentes, enquanto o modelo de estimativa Heckprobit 

fornece estimadores consistentes e assintoticamente eficientes para a equação de interesse. A 

estimação do modelo pode ser executada de forma robusta com a correção da matriz de 

covariância proposta por White (1980 e 1982), que permite erros padrão robustos e resolver o 

problema de heterocedasticidade. Por outro lado, a interpretação dos coeficientes não pode ser 

feito de maneira convencional, por isso é necessário calcular o efeito marginal avaliado na média 

e probabilidade condicional que a opção ocorra (Pastore, 2005). 

 

2.3 Seleção da Amostra e Variáveis  
Tomando como base o estudo de Saboia e Saboia (2004), o setor informal foi definido 

como o conjunto de trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho assinada nos períodos 

analisados. A divisão acaba por limitar a enorme abrangência que a informalidade representa 

nos sistemas econômicos em desenvolvimento, todavia, acredita-se que a base de dados seja 

capaz de retratar a evolução do setor informal da economia no estado da Bahia no período 

analisado de 2011 a 2015. 

Para atingir o objetivo a que este trabalho se propõe, ou seja, estimar os determinantes da 

entrada na informalidade, foi necessário analisar a população que declarou estar inserida ou a 

procura de alguma atividade econômica nas pesquisas censitárias. Logo, os dados apresentados 

referem-se somente à População Economicamente Ativa (PEA), composta por indivíduos com 

idade entre 18 e 65 anos, sendo que a escolha desse intervalo de idade é definida em função da 

permissão legal ao trabalho no primeiro caso e aposentadoria no segundo caso. Para fins de 

melhor homogeneização, a base utiliza apenas trabalhadores assalariados e trabalhadores 

domésticos autónomos e assalariados. 

Sobre as variáveis utilizadas nessa análise, cabem algumas considerações. Com relação às 

características pessoais dos trabalhadores, optou-se pela inclusão das variáveis de gênero e cor. A 

utilização da variável gênero tem o intuito de captar se a inserção no mercado de trabalho 

informal ocorre em proporções distintas para os dois gêneros. Já a variável cor representa uma 

binária desagregada em dois grupos (brancos e não brancos), cujo objetivo é verificar uma 

possível distinção, em relação à raça, na propensão de inserção no mercado de trabalho 

informal.  

Para captar o efeito das características do capital humano, estão presentes no modelo as 

variáveis de idade, medida em anos e usada como proxy de experiência, e educação, também 

medida em anos. A variável setor está presente no modelo por ser capaz de captar as 

características do mercado de trabalho. Os dados sobre o setor de emprego foram adaptados 

com intuito de dividir os indivíduos atuantes na agropecuária, na indústria, nos serviços, no 

comércio, e outros. Por ser tradicionalmente o setor mais formal, a indústria é a dummy omitida 

do modelo e também o parâmetro para as comparações entre setores. 

 

2.3 Modelo Econométrico 
Esta seção visa definir a estratégia de análise a ser utilizada neste trabalho, ou seja, estima-

se o efeito das características produtivas, pessoais, e de mercado de trabalho, com intuito de 

medir a probabilidade de um indivíduo empregado ser alocado no setor formal. O modelo de 

análise adotado, a fim de medir essa probabilidade, é dividido em duas fases, pois se pretende 

evitar viés de seleção. Na primeira etapa, o objetivo é minimizar a influência dos desempregados 

na escolha entre o mercado de trabalho formal e informal a fim de corrigir o modelo principal. 

O modelo de ajuste a ser estimado é dado pela equação: 

𝑃𝑃(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1) = 𝑓𝑓( 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐶𝐶ℎ𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 

Em que: 

 Empregado: binária utilizada para determinar a probabilidade de o indivíduo estar 

empregado, assumindo valor um para empregados e zero para desempregados; 

 Cor: dummy para diferenciação entre trabalhadores brancos e não brancos, 

apresentando valor um para brancos e zero para não brancos;  

 Gênero: binária para diferenciação de gênero entre masculino e feminino, 

considerando valor um para homens e zero para mulheres; 

 Chefe: dummy que capta a condição do trabalhador na unidade familiar, assumindo 

valor um para pessoa de referência e zero para outras classificações; 

 Condcensi: Binária cujo objetivo é captar o efeito de o trabalhador residir na zona 

rural ou urbana, tendo valor um para zona urbana e zero para zona rural. 

 Freqescola: dummy responsável por captar o efeito de quem está frequentando a 

escola, apresentando valor um se o indivíduo está frequentando e valor zero se não 

está; 

 Casado: dummy que capta o efeito de ser casado, assumido valor um se a pessoa é 

casada e zero para outras classificações;  

2.4 Modelo Econométrico

Para captar o efeito das características do capital humano, estão presentes no modelo as 

variáveis de idade, medida em anos e usada como proxy de experiência, e educação, também 

medida em anos. A variável setor está presente no modelo por ser capaz de captar as 

características do mercado de trabalho. Os dados sobre o setor de emprego foram adaptados 

com intuito de dividir os indivíduos atuantes na agropecuária, na indústria, nos serviços, no 

comércio, e outros. Por ser tradicionalmente o setor mais formal, a indústria é a dummy omitida 

do modelo e também o parâmetro para as comparações entre setores. 

 

2.3 Modelo Econométrico 
Esta seção visa definir a estratégia de análise a ser utilizada neste trabalho, ou seja, estima-

se o efeito das características produtivas, pessoais, e de mercado de trabalho, com intuito de 

medir a probabilidade de um indivíduo empregado ser alocado no setor formal. O modelo de 

análise adotado, a fim de medir essa probabilidade, é dividido em duas fases, pois se pretende 

evitar viés de seleção. Na primeira etapa, o objetivo é minimizar a influência dos desempregados 

na escolha entre o mercado de trabalho formal e informal a fim de corrigir o modelo principal. 

O modelo de ajuste a ser estimado é dado pela equação: 

𝑃𝑃(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1) = 𝑓𝑓( 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐶𝐶ℎ𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 

Em que: 

 Empregado: binária utilizada para determinar a probabilidade de o indivíduo estar 

empregado, assumindo valor um para empregados e zero para desempregados; 

 Cor: dummy para diferenciação entre trabalhadores brancos e não brancos, 

apresentando valor um para brancos e zero para não brancos;  

 Gênero: binária para diferenciação de gênero entre masculino e feminino, 

considerando valor um para homens e zero para mulheres; 

 Chefe: dummy que capta a condição do trabalhador na unidade familiar, assumindo 

valor um para pessoa de referência e zero para outras classificações; 

 Condcensi: Binária cujo objetivo é captar o efeito de o trabalhador residir na zona 

rural ou urbana, tendo valor um para zona urbana e zero para zona rural. 

 Freqescola: dummy responsável por captar o efeito de quem está frequentando a 

escola, apresentando valor um se o indivíduo está frequentando e valor zero se não 

está; 

 Casado: dummy que capta o efeito de ser casado, assumido valor um se a pessoa é 

casada e zero para outras classificações;  
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A fim de evitar o viés de seleção, o modelo adotado neste trabalho é um Probit realizado em 
dois estágios. A primeira etapa tem como objetivo determinar a probabilidade de o indivíduo estar 
empregado, com o intuito de corrigir o modelo principal. Assim, as variáveis binárias usadas neste 
modelo de primeira etapa são cor; sexo; chefe; freqescola; condcensi; casado. 

 

Para captar o efeito das características do capital humano, estão presentes no modelo as 

variáveis de idade, medida em anos e usada como proxy de experiência, e educação, também 

medida em anos. A variável setor está presente no modelo por ser capaz de captar as 

características do mercado de trabalho. Os dados sobre o setor de emprego foram adaptados 

com intuito de dividir os indivíduos atuantes na agropecuária, na indústria, nos serviços, no 

comércio, e outros. Por ser tradicionalmente o setor mais formal, a indústria é a dummy omitida 

do modelo e também o parâmetro para as comparações entre setores. 

 

2.3 Modelo Econométrico 
Esta seção visa definir a estratégia de análise a ser utilizada neste trabalho, ou seja, estima-

se o efeito das características produtivas, pessoais, e de mercado de trabalho, com intuito de 

medir a probabilidade de um indivíduo empregado ser alocado no setor formal. O modelo de 

análise adotado, a fim de medir essa probabilidade, é dividido em duas fases, pois se pretende 

evitar viés de seleção. Na primeira etapa, o objetivo é minimizar a influência dos desempregados 

na escolha entre o mercado de trabalho formal e informal a fim de corrigir o modelo principal. 

O modelo de ajuste a ser estimado é dado pela equação: 

𝑃𝑃(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1) = 𝑓𝑓( 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐶𝐶ℎ𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 

Em que: 

 Empregado: binária utilizada para determinar a probabilidade de o indivíduo estar 

empregado, assumindo valor um para empregados e zero para desempregados; 

 Cor: dummy para diferenciação entre trabalhadores brancos e não brancos, 

apresentando valor um para brancos e zero para não brancos;  

 Gênero: binária para diferenciação de gênero entre masculino e feminino, 

considerando valor um para homens e zero para mulheres; 

 Chefe: dummy que capta a condição do trabalhador na unidade familiar, assumindo 

valor um para pessoa de referência e zero para outras classificações; 

 Condcensi: Binária cujo objetivo é captar o efeito de o trabalhador residir na zona 

rural ou urbana, tendo valor um para zona urbana e zero para zona rural. 

 Freqescola: dummy responsável por captar o efeito de quem está frequentando a 

escola, apresentando valor um se o indivíduo está frequentando e valor zero se não 

está; 

 Casado: dummy que capta o efeito de ser casado, assumido valor um se a pessoa é 

casada e zero para outras classificações;   

Seguindo o proposto por Van de Ven e Van Pragg (1981), este modelo é utilizado para 

corrigir o possível viés de seleção devido ao fato da amostra de formais e informais não captar a 

mão de obra não empregada. A segunda fase do modelo, já corrigido, tem o propósito de 

determinar a probabilidade de um indivíduo empregado pertencer ao mercado de trabalho 

formal, ou seja, esse modelo calcula o efeito que as características pessoais, de capital humano e 

de mercado de trabalho têm sobre essa escolha. 

O modelo de principal a ser estimado é dado pela equação: 

𝑃𝑃(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1)

= 𝑓𝑓 �𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼𝐺𝐺, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼𝐺𝐺2, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹,𝑀𝑀𝐺𝐺𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐺𝐺𝐹𝐹, 𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝑆𝑆𝐹𝐹çã𝐹𝐹,�𝑆𝑆𝐺𝐺𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹� 

Em que: 

 As binárias de gênero e cor seguem a classificação descrita no modelo de primeiro 

estágio; 

 Idade: variável medida em anos e usada como proxy de experiência; 

 Sindicato: dummy responsável por captar o efeito de quem faz parte de algum 

sindicato, apresentando valor um se o indivíduo pertence a algum sindicato e valor 

zero caso contrário. 

 Metropolitana: dummy que capta o efeito do indivíduo residir na região 

metropolitana, representando por valor um e zero caso contrário. 

 Educação: variável medida em anos e usada como proxy de experiência; 

 Setor: Conjunto de dummy para medir os efeitos do mercado de trabalho em termos 

da divisão setorial (Agropecuária, Indústria, Comércio, Serviços, Administração 

Pública, e Outras Atividades); 

 

3.  RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 
 
A fim de evitar o viés de seleção, o modelo adotado neste trabalho é um Probit realizado 

em dois estágios. A primeira etapa tem como objetivo determinar a probabilidade de o 

indivíduo estar empregado, com o intuito de corrigir o modelo principal. Assim, as variáveis 

binárias usadas neste modelo de primeira etapa são cor; sexo; chefe; freqescola; condcensi; casado.  

É importante detalhar a relação esperada das variáveis explicativas com a probabilidade 

dos indivíduos estarem empregado. Por exemplo, a variável chefe, tem sinal esperado positivo; 

3 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 
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É importante detalhar a relação esperada das variáveis explicativas com a probabilidade dos 
indivíduos estarem empregado. Por exemplo, a variável chefe, tem sinal esperado positivo; freqescola 
é uma dummy com sinal esperado negativo; a variável casado possui objetivo de mensurar o efeito 
que o estado civil tem sobre a probabilidade de estar empregado. Através do fator casado tenta-se 
captar o efeito de ter ou não uma família sobre a necessidade de trabalhar para manter dependentes. 
Sendo assim, o sinal esperado para essa variável é positivo. Os resultados obtidos no modelo de 
primeira etapa podem ser vistos na Tabela 5 e condizem com as expectativas para o modelo.

Tabela 5 – Modelo de Primeira Etapa – Probabilidade de estar empregado

Nota: Desvio padrão robusto entre parênteses. ***p<0.10. **p<0.05, *p<0.01. Fonte: Elaboração própria

A segunda etapa do modelo pretende determinar a probabilidade do empregado estar alocado 
nos padrões formais. Considerando os diversos fatores que podem influenciar na probabilidade de 
o trabalhador estar inserido no mercado formal de trabalho, optou-se por incluir os fatores gênero, 
cor, idade, anos de estudo, região metropolitana e setor de atividade no modelo principal, que 
objetiva captar e mensurar a influência de cada uma dessas variáveis sobre a probabilidade de o 
indivíduo estar inserido na informalidade no estado da Bahia. Os resultados para a essa regressão 
podem ser vistos a seguir, na Tabela 6.,

estágios. A primeira etapa tem como objetivo determinar a probabilidade de o indivíduo estar 

empregado, com o intuito de corrigir o modelo principal. Assim, as variáveis binárias usadas neste 

modelo de primeira etapa são cor; sexo; chefe; freqescola; condcensi; casado.  

É importante detalhar a relação esperada das variáveis explicativas com a probabilidade dos 

indivíduos estarem empregado. Por exemplo, a variável chefe, tem sinal esperado positivo; freqescola é 

uma dummy com sinal esperado negativo; a variável casado possui objetivo de mensurar o efeito que o 

estado civil tem sobre a probabilidade de estar empregado. Através do fator casado tenta-se captar o 

efeito de ter ou não uma família sobre a necessidade de trabalhar para manter dependentes. Sendo 

assim, o sinal esperado para essa variável é positivo. Os resultados obtidos no modelo de primeira etapa 

podem ser vistos na Tabela 5 e condizem com as expectativas para o modelo. 

Tabela 5 – Modelo de Primeira Etapa – Probabilidade de estar empregado 
Variável Ano 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Gênero 0.003 0.043 0.043 0.022 0.011 

 
(0.05) (0.06) (0.05) (0.06) (0.05) 

Cor 0.074 0.081 0.210* 0.146*** 0.178** 

 
(0.07) (0.08) (0.07) (0.08) (0.08) 

Chefe 0.253* 0.263* 0.203* 0.211* 0.199* 

 
(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.05) 

Condcensi  -0.475* -0.362* -0.485* -0.187** -0.216* 

 
(0.10) (0.09) (0.10) (0.09) (0.08) 

Freqescola -0.000 -0.030 0.199** -0.162** 0.035 

 
(0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 

Casado 0.021 0.063** 0.048** 0.047** 0.028 

 
(0.02) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) 

Constante 1.770* 1.663* 1.746* 1.552* 1.40* 

 (0.10) (0.10) (0.11) (0.10) (0.09) 

Nota: Desvio padrão robusto entre parênteses. ***p<0.10. **p<0.05, *p<0.01. Fonte: Elaboração 
própria 
 

A segunda etapa do modelo pretende determinar a probabilidade do empregado estar alocado 

nos padrões formais. Considerando os diversos fatores que podem influenciar na probabilidade de o 

trabalhador estar inserido no mercado formal de trabalho, optou-se por incluir os fatores gênero, cor, 

idade, anos de estudo, região metropolitana e setor de atividade no modelo principal, que objetiva 

captar e mensurar a influência de cada uma dessas variáveis sobre a probabilidade de o indivíduo estar 
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Tabela 6 – Modelo de Segunda Etapa – probabilidade de atuar na formalidade

Nota: Desvio padrão robusto entre parênteses. ***p<0.10. **p<0.05, *p<0.01. Fonte: Elaboração própria

O modelo de segundo estágio exposto na Tabela 6 mostra que os parâmetros estimados 
para os coeficientes de regressão apresentaram todos os sinais conforme o esperado e são 
estatisticamente significativos, exceto para a variável cor. Os coeficientes evidenciam que a 
probabilidade do trabalhador pertencer ao mercado informal decresce com o aumento dos anos de 
estudo e, ao incluir o termo quadrático na função, reduz-se a taxas marginais decrescentes à medida 
que a idade aumenta. Trabalhadores do sexo feminino, não sindicalizados e não residentes na região 
metropolitana, são mais propensos a trabalhar no mercado informal. Tendo como referência o 
setor industrial, verifica-se que há maior probabilidade de ocorrência da informalidade no setor 
agropecuário.

Os resultados do modelo Heckprobit coincidem com a constatação de Guarita (2009), o qual 
verifica informalidade ocorrendo com maior frequência em empresas de menor porte e no setor 
agrícola, justamente pela dificuldade de cumprir a rigidez da legislação trabalhista. Em empresas de 
menor porte pode-se atribuir os resultados devido à dificuldade inicial de se estabelecer e se manter 
no mercado, uma vez que há incerteza e inexpressiva confiabilidade por parte dos empreendedores 
de se fixarem no mercado. Quanto ao setor agrícola, acredita-se que a dificuldade de cumprir 

inserido na informalidade no estado da Bahia. Os resultados para a essa regressão podem ser vistos a 

seguir, na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Modelo de Segunda Etapa – probabilidade de atuar na formalidade 

Variável Anos 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Gênero 0.414* 0.376* 0.371* 0.369* 0.285* 

 (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.05) 
Cor 0.074 0.030 0.078 -0.052 -0.068 

 (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) (0.06) 
Idade 0.087* 0.109* 0.061* 0.047* 0.083* 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Idade2 -0.001* -0.001* -0.001* -0.000* -0.001* 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
Educação 0.086* 0.096* 0.089* 0.082* 0.095* 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Sindicato 0.829* 0.900* 0.832* 0.869* 0.928* 

 (0.06) (0.07) (0.06) (0.06) (0.07) 
Metropolitana 0.438* 0.440* 0.527* 0.434* 0.394* 

 (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 
Setor1– Agropecuária -1.025* -1.110* -1.109* -1.060* -1.159* 

 (0.10) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) 
Setor3 – Comércio 0.148*** -0.310* -0.463* -0.313* -0.250* 

 (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 
Setor4 – Serviços -0.741* -0.860* -0.805* -0.646* -0.755* 

 (0.07) (0.09) (0.08) (0.08) (0.09) 
Setor5 – Outros -0.360* -0.632* -0.658* -0.516* -0.683* 

 (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) 
Constante -0.224* -0.365* -0.359* -0.178*** 0.181*** 

 (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 
Nota: Desvio padrão robusto entre parênteses. ***p<0.10. **p<0.05, *p<0.01. Fonte: Elaboração 
própria 
 

O modelo de segundo estágio exposto na Tabela 6 mostra que os parâmetros estimados para os 

coeficientes de regressão apresentaram todos os sinais conforme o esperado e são estatisticamente 

significativos, exceto para a variável cor. Os coeficientes evidenciam que a probabilidade do trabalhador 

pertencer ao mercado informal decresce com o aumento dos anos de estudo e, ao incluir o termo 

quadrático na função, reduz-se a taxas marginais decrescentes à medida que a idade aumenta. 

Trabalhadores do sexo feminino, não sindicalizados e não residentes na região metropolitana, são mais 

propensos a trabalhar no mercado informal. Tendo como referência o setor industrial, verifica-se que 

há maior probabilidade de ocorrência da informalidade no setor agropecuário. 

Os resultados do modelo Heckprobit coincidem com a constatação de Guarita (2009), o qual 

verifica informalidade ocorrendo com maior frequência em empresas de menor porte e no setor 
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a legislação trabalhista esteja relacionada ao tipo de demanda por mão de obra por parte dessa 
atividade, que se dá por flutuações sazonais. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como esperado, evidenciamos o excesso de regulação legal e a contribuição onerosa de 
taxas trabalhistas associados à admissão de trabalhadores desestimulam a contratação formal.  Neste 
artigo verificou-se que a informalidade depende, além da legislação trabalhista, das características 
pessoais e produtivas dos trabalhadores, da estrutura e do dinamismo dos setores de atividades.

Foi evidenciado que a indústria é o setor de atividade com maior número de trabalhadores 
formalizados justamente por operarem em empresas de médio e grande porte, nas quais há rigorosa 
fiscalização por parte do estado e por demandar mão de obra mais especializada com maior nível 
de instrução, que tem atraído, por consequência, trabalhadores com maior poder de barganha. 
Reforçando a ocorrência de maior formalidade na indústria, o grau de substituição da mão de obra 
especializada seria outro fator que estimula a contratação de trabalhadores formais como forma de 
mantê-los no quadro de funcionários da firma. 

De acordo com as características pessoais dos trabalhadores, as mulheres, indivíduos com 
baixa escolaridade e idade mais avançada são mais vulneráveis a informalidade. No caso, mulheres 
podem ser mais propensas a entrar na informalidade em decorrência de barreiras discriminatórias 
existentes no mercado de trabalho que dificultam o encontro de uma ocupação formalizada, 
podendo o fenômeno também estar relacionado à segmentação ocupacional, ou seja, ao ofício 
de atividade no qual mulheres podem estar inseridas. Como a escolaridade é um forte indício de 
produtividade, trabalhadores mais qualificados são mais exigentes, tem maior poder de escolha 
e, portanto, tendem a atuar na formalidade. Por fim, os efeitos do avanço da idade do trabalhador 
podem ser explicados pela depreciação do capital humano que reduz a produtividade marginal do 
trabalho e aumenta a probabilidade de atuação na informalidade.

É factível argumentar que, além de qualidades pessoais e produtivas por parte dos 
trabalhadores, a informalidade depende também das características do próprio mercado de 
trabalho, que compreende desde traços cíclicos baseados em flutuações de conjuntura, como crises 
e recessões, até propriedades estruturais baseadas nas regiões, setores ou categorias ocupacionais. 
Ou seja, variações endógenas e exógenas penalizam trabalhadores já suscetíveis ao mercado de 
trabalho informal, agravando ou atenuando a situação desses indivíduos em estado de desemprego 
ou fora do mercado formal, além da capacidade de ações efetiva por parte das instituições.

Portanto, além de argumentar sobre os determinantes do trabalho informal, é preciso 
esclarecer que a redução do grau da informalidade seria benéfica em todas as esferas da economia - 
por exemplo, no mercado de trabalho, com o melhoramento da qualidade dos empregos gerados e 
pela garantia do acesso aos direitos trabalhistas assegurados pela constituição. No cunho fiscal, pelo 
fim da sonegação e aumento da arrecadação tributária, recursos esses que podem ser direcionados ao 
provimento do bem-estar social à população. E na atividade produtiva, uma vez que o empregador 
pode investir mais no trabalhador formal, melhorando sua produtividade e contribuindo com o 
crescimento da economia.
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NOTAS

1Profissionais atuantes no mercado informal normalmente não possuem garantias como seguro 
desemprego, salário mínimo, férias remuneradas, ambientes e jornadas adequados para o trabalho 
e outros tipos de assistências sociais
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo rememorar a história das irmãs Salesianas e suas con-
tribuições para o sistema educacional da cidade de Barra do Garças, MT entre os anos de 
1956 e 1985. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental, tendo como base arquivos, 
agendas, fotografias, registros impressos, atas, dentre outras fontes do Instituto Madre Marta 
Cerutti. Utilizou-se como referencial teórico a abordagem da história cultural. Constatou-se 
que a presença do Sistema Preventivo Dom Bosco foi fundamental para o desenvolvimento 
da educação da cidade de Barra do Garças e Região do Araguaia, atendendo à época desde a 
pré-escola até segundo grau, além de oferecer cursos de formação de professores, enferma-
gem, MOBRAL, complementação em ciências sociais, cursos de corte e costura, culinária, 
datilografia, dentre outros. O trabalho realizado pelas irmãs Salesianas, tanto no Instituto 
Madre Marta Cerutti, como nas escolas estaduais, bairros da comunidade e cidades vizinhas 
mostram o papel importante na construção das representações existentes do cristianismo 
na região, dos valores propostos pela Congregação de São Francisco de Sales e na formação 
idealizada por Dom Bosco: “Formar bons cidadãos e honestos cidadãos”.

Palavras-Chave: Sistema educacional. Missão salesiana. História e memória.

ABSTRACT
The present paper has as aim to remember the history of  the Salesian system and its con-
tributions to the educational system of  the city of  Barra do Garças, MT, between the years 
1956 - 1985. To do so, it was done a documental research, having as base files, agendas, pho-
tographs, printed record, minutes, among other sources of  the Madre Marta Cerutti Institute. 
It was used as theoretical reference the approach of  cultural history. It was certified that 
presence of  the Preventive System Dom Bosco was fundamental to the development of  the 
education of  the city Barra do Garças and region of  Araguaia, in the time serving from the 
pre-school to the high school, beside offering teacher formation courses, nursing, MOBRAL, 
complementation in social sciences, courses of  sewing, culinary, typing, among others. The 
work was done by the Salesian sisters, in the Madre Marta Cerutti Institute, such as in the state 
schools, neighborhoods of  the communities and nearby cities show the important role in the 
construction of  existent representations of  Christianity in the region, of  the values proposed 
by the Congregation of  Saint Francisco de Sales e in the formation idealized by Dom Bosco: 
“To form good citizens and honest citizens”.

Keywords: Educational system. Salesian mission. History and memory.
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INTRODUÇÃO

O Brasil ao longo de sua história recebeu várias missões religiosas católicas, que se espalharam 
por grande parte do território nacional, mantendo uma presença ativa em diversas cidades. 

Estes missionários foram responsáveis pela evangelização de uma parte considerável da população, 
como também contribuíram de forma significativa para a disseminação de valores morais, normas, 
hábitos e para o desenvolvimento do sistema educacional em diferentes municípios. No decorrer 
dos anos criaram várias escolas, se fazendo presente em todos os níveis de ensino.

No Estado de Mato Grosso, uma das missões religiosas mais populares e importantes foi 
realizada pela Congregação de São Francisco de Sales ou Salesiana, nome pelo qual é popularmente 
conhecida, que desde o final do século XIX vem participando ativamente da evangelização 
e da educação de inúmeros mato-grossenses, tendo fundado ao longo dos anos várias escolas 
confessionais de educação básica, que se espalharam da capital Cuiabá para várias cidades do 
interior, entre elas Barra do Garças, principal município do Vale do Araguaia, lócus deste texto. 

Entretanto, pouco se sabe sobre a história e influência que estes religiosos tiveram no 
desenvolvimento da educação de algumas cidades, suas reais contribuições para a vida dos 
indivíduos e motivos que teriam levado uma instituição religiosa europeia a implantar ações nas 
cidades brasileiras. Neste sentido, o objetivo deste artigo é rememorar a história das irmãs Salesianas 
e suas contribuições para o sistema educacional da cidade de Barra do Garças, MT entre os anos 
de 1956 e 1985. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental, tendo como base de análise arquivos, 
agendas, fotografias, registros impressos, atas, dentre outras formas de registros do Instituto Madre 
Marta Cerutti. Utilizou-se como referencial teórico a abordagem da história cultural com suporte 
teórico de alguns autores como Chartier (1988), Pesavento (2013) e Burke (2017).

O recorte temporal com a data inicial em 1956, se dá por ser o ano em que as irmãs 
salesianas chegaram à cidade de Barra do Garças, MT e assumiram a direção da Escola Estadual 
Antônio Cristino Côrtes e 1985 por ser o ano do centenário do nascimento da Madre Marta Cerutti, 
salesiana que dá nome a escola.  Portanto, decidiu-se examinar os primeiros 29 anos de atuação das 
religiosas na cidade.  

A Criação da Congregação Salesiana: Da Itália para o Brasil

O fundador da Congregação Salesiana foi o padre italiano Giovanni Melchior Bosco , 
nascido em Colle dos Bechi, na região de Piemonte, na Itália. Filho de uma família de camponeses 
ficou órfão de pai aos dois anos de idade e foi criado pela mãe Margarida Orchinea, de quem 
recebeu forte educação religiosa. Aos 9 anos teve seu primeiro sonho revelador que, certamente 
influenciou em suas escolhas. A importância deste momento é descrita pelo próprio padre da 
seguinte forma:          

Aos noves anos tive meu primeiro sonho que me ficou profundamente grava-
do na mente por toda a vida. Dormindo, pareceu-me estar perto de casa, num 
terreiro, bem amplo, onde brincava uma multidão de meninos. Alguns riam não 
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poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, arremessei-me logo contra eles, 
com socos e palavras, para fazê-los calar. Apareceu, então, um homem venerado, 
vestido com apuro. O rosto era tão luminoso que não podia fitá-lo. Chamou-me 
pelo nome e disse: - Não é com pancadas, mas com mansidão e caridade que ha-
verás de conquistar esses teus amigos. Põe-te, portanto, a falar-lhes já dá fealdade 
do pecado e da preciosidade da virtude. [...] (BOSCO, 1998, p. 4)

Com o avançar dos anos e carregando as lembranças do primeiro sonho, o jovem Joãozinho, 
apelido como era conhecido na infância, foi vencendo as dificuldades, trabalhou como pastor de 
ovelhas, ferreiro, sapateiro, garçom, dentre outros. Após estas experiências decidiu estudar para ser 
padre. Foi ordenado em 5 de junho de 1841, passou então a ser chamado de Dom Bosco. Desde o 
início do seu trabalho como sacerdote se engajou na evangelização de meninos de rua e dos menos 
favorecidos economicamente, sempre foi obstinado com esta missão. Com a intenção de criar uma 
organização de cidadãos que se dedicassem às atividades educativas e que estivesse de acordo com 
as normas da igreja, ele então cria em Turim o oratório de São Francisco de Sales.

A proposta do oratório era uma forma de evangelizar e educar os seus participantes, através 
de atividades profissionalizantes, recreativas, esportivas, músicas, danças, momentos dedicados a 
aprender o evangelho, entre outros. Nas palavras mais difundidas por Dom Bosco: “Formar bons 
cidadãos e honestos cidadãos”.  

Neste sentido, com os frutos do oratório, muitas crianças foram retiradas das ruas, 
catequizadas e aprenderam uma profissão, eram as primeiras conquistas que surgiam da dedicação 
do jovem padre. Diante disso, novos membros se juntaram a Dom Bosco. Em 1859 ele funda a 
Congregação de São Francisco de Sales ou Salesiana, como é popularmente conhecida, o nome é 
uma homenagem a São Francisco de Sales, mesmo com poucos recursos e lutando contra diversas 
dificuldades aos poucos o trabalho foi crescendo e seus novos colaboradores se encarregaram de 
espalhar esta obra por outras regiões da Itália e, posteriormente para o mundo. Seus membros 
ficaram conhecidos como os Salesianos de Dom Bosco (SDB). De acordo com Francisco (2010), 
a nova congregação surge como uma resposta da Igreja católica as transformações sociopolíticas e 
culturais que afetavam a sociedade ocidental diante do século XIX.

Anos depois, Dom Bosco havia sonhado com meninas que corriam ao seu encontro 
solicitando ajuda. Em viagem a Mornese, norte da Itália, ele visita os trabalhos que as Filhas de 
Imaculada realizavam com meninas, sob a supervisão do Padre Pestarino, foi quando conheceu 
a Madre Domingas Mazzarello. Em 5 de março de 1872 Dom Bosco e Mazzarello criam a ala 
feminina dos Salesianos, recebendo o nome de Filhas de Maria Auxiliadora, nome em homenagem 
a santa de mesmo nome, ou simplesmente salesianas.

Madre Mazzarello  nasceu em Mornese, filha de camponeses, aprendeu cedo as tarefas do 
campo, recebeu grande influência de sua formação religiosa de seu pai, aos 15 anos se inscreveu 
na Associação das Filhas de Maria Imaculada, logo depois que conheceu Dom Bosco o ajudou na 
fundação e supervisão do projeto das Filhas de Maria Auxiliadora, sua contribuição foi fundamental 
para a expansão e consolidação das salesianas.

O projeto educativo dos salesianos teve grande influência do percurso de vida de Dom 
Bosco, foram as dificuldades atravessadas pelo padre, que lhe permitiram implementar a sua visão 
educacional acolhedora e a forma especial para lidar com os jovens e menos favorecidos. Sua 
metodologia recebeu o nome de Sistema Preventivo Dom Bosco, que estava baseada na razão, na 
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religião e na bondade. Para Lopes (2013), a ideia de prevenção estava fundada em dois aspectos 
complementares, primeiro a proteção que se relaciona com a disciplina, com limites, com a 
possibilidade de se evitar atividades desgastantes para o desenvolvimento dos jovens. O segundo 
aspecto é o promotor, que está voltado a preocupação interior, como o processo de maturidade dos 
jovens, que seria desencadeador de uma experiência pessoal e também comunitária, significando 
também a integração e reintegração do jovem a sociedade. 

Se utilizando do sistema preventivo como base de sua forma de trabalho os SDB foram 
se expandindo e de acordo com dados da Missão Salesiana de Mato Grosso (s.d.), em 1875 chega 
o primeiro grupo de missionários a América do Sul. Em 1883 é fundada a primeira escola da 
congregação no Brasil, o Colégio Santa Rosa, em seguida o Colégio Região Oceânica, ambos 
no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Desta forma, logo em seguida foram se 
expandindo por outros estados do país, chegando em Mato Grosso em 1894. Com o passar dos 
anos foram se enraizando por diversos municípios, entre eles Barra do Garças, lócus desse estudo.

O município de Barra do Garças está localizado na região sudeste do estado de Mato Grosso, 
área conhecida como Vale do Araguaia. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE (2017), o município possui 58.974 habitantes. Faz divisa ao norte com o 
município de Nova Xavantina, ao sul com Pontal do Araguaia, a leste com Araguaiana, a oeste com 
General Carneiro, a nordeste com Novo São Joaquim e a sudeste com Aragarças, município este 
pertencente ao estado de Goiás. É considerada a principal cidade do Vale do Araguaia, de acordo 
com Varjão (1998), dela se emanciparam cerca de vinte munícipios, sendo: General Carneiro, 
Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina, Araguaiana, Água boa, Canarana, Querência, 
Ribeirão Cascalheira, Alto da Boa Vista, São Félix do Araguaia, São José do Xingú, Porto Alegre 
do Norte, Confresa, Santa Teresinha, Vila Rica, Canabrava do Norte, Luciara e Cocalinho. Com as 
divisões territoriais foi perdendo parte de sua população para os novos municípios, chegando na 
atualidade ao número de habitantes citado anteriormente.  

No Município de Barra do Garças os Salesianos tiveram uma grande influência, tanto na 
evangelização dos índios, como também na educação tradicional, que contou com a participação 
tanto das Filhas de Maria Auxiliadora, como também dos padres, mas por ser o foco deste trabalho 
o texto se limitará a reconstituir os passos somente do segmento feminino da congregação. 

As Filhas de Maria Auxiliadora em Barra do Garças

Com base nos pressupostos da história cultural procuramos apresentar os passos das Filhas 
de Maria Auxiliadora e suas influências para o sistema educacional da cidade de Barra do Garças, 
entretanto esta não é uma tarefa simples. Para Chartier (1988, p. 17) “A história cultural, tal como a 
entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos 
uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Para tanto, realizou-se uma 
análise documental, que examinou arquivos, agendas, fotografias, registros impressos, atas, dentre 
outros. Estes documentos permitiram uma aproximação dos autores deste texto com o percurso 
vivenciado pelas irmãs salesianas no período investigado. Para Pesavento (2013), o historiador da 
cultura tenta a leitura dos códigos de outro tempo, que podem ser, por vezes, incompreensíveis, 
dado os filtros que o passado interpõe.  
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Os registros demonstram que as Filhas de Maria Auxiliadora chegaram a Barra do Garças 
no ano de 1956, atendendo a um pedido do Governador do Estado de Mato Grosso, João Ponce 
de Arruda, e assumiram a direção do Grupo Escolar Antônio Cristino Côrtes, a única escola em 
funcionamento na cidade naquele momento. Para este fim, foi celebrado um contrato de cinco 
anos, nomeando as salesianas pioneiras, que foram as irmãs Diva Pimentel, Joaquina Figueiredo 
e Bety Maria de Souza Pires. Em 24 de fevereiro de 1956 elas passam a morar na referida escola e 
instituem o oratório no dia seguinte.

Figura 1 – Madre Pierina Uslenghi e a 1ª Comunidade: Ir. Diva Pimentel, Ir. Joaquina, 

Ir. Beth Faria em 09 de junho de 1956.

Fonte: Acervo Instituto Madre Marta Cerutti

A figura 1 mostra a visitante Conselheira Geral Madre Pierina Uslenghi e as fundadoras, 
Irmãs Diva Pimentel, Joaquina Figueiredo e Beth Faria. Esta é a fotografia mais antiga encontrada 
nos acervos do Instituto Madre Marta Cerutti em Barra do Garças. A descrição/ legenda encontra-
se no verso da fotografia e não descreve a ordem em que as salesianas estão, uma quinta religiosa 
não está identificada. Ao longo da pesquisa foram encontradas várias fotos que remetiam a 
diversos momentos vivenciados pelas salesianas na cidade, procurou-se aqui, reproduzir, ser fiel 
as descrições/ legendas contidas no verso de cada uma delas. Neste sentido, pressupõe-se que: “A 
fotografia é o meio visual em que os acontecimentos passados são com frequência tornados mais 
acessíveis pela resposta emocional do momento. Isto porque a fotografia traz em si uma relação 
material e causal com seu sujeito”. (GASKELL, 2011, p. 272)

Se antes eram renegadas as fontes de pesquisa como fotos, obras de artes e filmes, atualmente 
podem ser importantes documentos para os historiadores, embora possam ser “montadas” pelo 
fotógrafo a seu critério e gosto para um determinado fim, elas são partes de um enredo, são 
representações que podem permitir compreender melhor o passado.  

Seguindo este pensamento, Burke (2004) destaca que testemunhos sobre o passado 
oferecidos pelas imagens são de valor real, tanto de forma suplementar, como também apoiando 
as evidências dos documentos escritos, oferecendo acesso a aspectos do passado que outras fontes 
não alcançam. 
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Figura 2 – Alunos antes de irem para o desfile na festa da cidade com a irmã Joaquina em 1957 – Grupo Escolar 

Antônio Cristino Côrtes

Fonte: Acervo Madre Marta Cerutti

Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, a figura 2, datada de 1957, apresenta os 
alunos do Grupo Escolar Antônio Cristino Côrtes se preparando para o desfile de alguma festa da 
cidade, que não estava descrita na legenda.

Embora as irmãs tenham se concentrado nas atividades da Escola Antônio Cristino Côrtes, 
elas se envolveram também em atividades pastorais na periferia, como no município vizinho de 
Aragarças, estado de Goiás, em 1957 e passaram a orientar o ensino religioso de outras escolas que 
surgiram nos anos seguintes, o que será detalhado adiante. 

Em 1958, a ordem salesiana comprou um terreno onde seria erguida a sede própria das 
salesianas, consta nos registros da escola que o valor foi irrisório, sendo praticamente uma doação 
da prefeitura. No ano seguinte, as irmãs já estavam residindo no que chamavam de Grupo Velho e 
estavam construindo as demais instalações, que se transformariam mais tarde no Instituto Madre 
Marta Cerutti, ambos no mesmo terreno onde se situa a escola atualmente, no centro da cidade. As 
figuras 3 e 4 mostram a fase inicial da construção da escola.  
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Figura 3 – Início da Construção da Escola Madre Marta Cerutti – 1959

Fonte: Acervo Instituto Madre Marta Cerutti 

Figura 4 – Início da Construção da Escola Madre Marta Cerutti – 1959

Fonte: Acervo Instituto Madre Marta Cerutti 

A figura 5 apresenta uma vista interna lateral do prédio já construído, ao fundo é possível 
ver uma das irmãs caminhando pelo corredor. Varjão (1998), ao citar a crônica da casa afirma que, 
o ano letivo de 1959 foi iniciado com 600 alunos.
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Figura 5 – Escola Madre Marta Cerutti – 1960

Fonte: Acervo Instituto Madre Marta Ceruttti

Após a finalização da construção do prédio, oficialmente, em 30 de setembro de 1961, é 
fundado o Instituto Santa Marta, primeiro nome da escola das Salesianas. Então, seguindo a Lei 
4.024 de 1961, considerada a primeira LDB do país, foi criado o curso primário. De acordo com 
os registros do documento interno da escola, intitulado Estudo Sobre a Razão de Ser da Obra 
(1984), em 24 de janeiro de 1962 ocorreu a eleição da primeira equipe diretora, que foi composta da 
seguinte forma: Diretora, Irma Germana Priolo, Secretária, Irma Elvira Pedrelli e Tesoureira, Irma 
Madalena de Lima Souza. No mesmo ano, as Filhas de Maria Auxiliadora sofreram com a perda da 
Irmã Deolinda Pivot, que após adoecer, acabou falecendo, sendo a única salesiana que foi enterrada 
na cidade de Barra de Garças. 

Em 1963, inicia-se o internato para alunas que cursam o primário e jovens que cursam o 
ginásio estadual. Em 1967, tem início o curso normal (2º grau), funcionando com o nome Escola 
Normal Madre Marta Cerutti , este é o primeiro curso de formação de professores na cidade de 
Barra do Garças. 

A formação do curso de magistério foi muito significativa não apenas para Barra do Garças, 
mas também para várias cidades da região como: Torixoréu, MT, General Carneiro, MT, Aragarças, 
GO, Baliza, GO, dentre outras, já que, após formados esses professores passaram a trabalhar 
nas escolas já existentes e que outras que foram surgindo nos anos seguintes, perpetuando os 
conhecimentos, valores educacionais e religiosos obtidos por meio do sistema preventivo durante 
o processo de formação no Instituto Madre Marta Cerutti, contribuindo sobremaneira para que 
os ensinamentos de Dom Bosco e Mazzarello se espalhassem através de seus egressos por grande 
parte da região do Vale do Araguaia.  

É importante destacar que, mesmo após a inauguração da escola Santa Marta, as Filhas de 
Maria Auxiliadora continuaram a dirigir a Escola Antônio Cristino Cortês, deixando esta função 
somente em 1970, ano em que o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL foi lançado 
pelo governo federal, instituído pelo decreto 62.455 de 22 de março de 1968, baseado na Lei 
5.379, de 15 de dezembro de 1967, com o objetivo de executar o Plano de Alfabetização Funcional 
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e Educação Continuada de Adolescentes e Adultos, tendo sido aplicado em várias cidades do 
território nacional. 

No mesmo ano começam a ser oferecidos os cursos promocionais de corte e costura e 
bordado. Forma-se também uma classe de pré-escola mantida pela prefeitura municipal. Em 1971 
o curso normal passa a ser oferecido também no turno da noite. Não foi possível determinar o 
número de alunos que concluíram ou estudaram no MOBRAL, no magistério ou mesmo na pré-
escola. Ressalta-se que, há poucos documentos/ registros disponíveis que antecedem a década de 
1970, o que limitou parte da investigação.     

Em 1973 foi aprovada a mudança do nome da escola de Instituto Santa Marta para 
Instituto Madre Marta Cerutti. De acordo com o artigo 1º do Regimento Interno de 1973, o 
Instituto Madre Marta Cerutti, de 1º e 2º grau, é mantido pelas religiosas do Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, da Inspetoria Imaculada Auxiliadora, que era responsável pelas regiões de 
Mato Grosso e Oeste de São Paulo. O artigo 2º traz a seguinte informação: “É uma instituição de 
Caráter beneficente, educacional, cultural e de promoção social. É católica e age de acordo com a 
sua confissão”. O documento deixa claro que a escola aceitava alunos de todas as classes sociais, 
credos, visões políticas e filosóficas.   

No ano de 1974  tem início um convênio com a Secretaria de Educação e Cultura – SEC, 
sendo que esta cedeu profissionais para atuarem no antigo 2º grau. Os registros do documento 
Estudo da Razão de Ser da Obra (1984) mostram que tal convênio se deu apenas de forma oral 
de 1974 a 1978 e, somente em 1979, houve um documento formalizando o convênio. A partir de 
1975, a escola passa a se chamar Escola de 1º e 2º graus Madre Marta Cerutti. No mesmo ano abre-
se uma nova turma de magistério, que funciona em regime de férias até 1978, se matricularam 25 
pessoas para este curso, ao final foram aprovadas 16 pessoas e ocorreram 9 desistências. Ainda no 
ano de 1975 também é criado o curso de enfermagem, que funcionou até 1979, não foi possível 
precisar o número exato de matriculados e formados.  

No ano de 1976 foi oferecido uma complementação na área de estudos sociais para 
professores, que contou com 24 inscritos, 13 aprovados, 2 reprovados e 9 desistentes.

É importante salientar que, as Filhas de Maria Auxiliadora exerceram várias atividades fora 
dos muros da Escola Madre Marta Cerutti, conforme já destacado anteriormente. O quadro 1 
apresenta um pequeno recorte de alguns cursos oferecidos pelas irmãs em 1975, como datilografia, 
arte culinária e corte e costura, sendo que os mesmos se estenderam também em bairros da periferia 
do município, tais como: Vila Santo Antônio, Vila São Sebastião e no salão paroquial.
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Quadro 1 – Cursos realizados pelo Instituto Madre Marta Cerutti em 1975 

ANO CURSOS
Número de alunos

Local
Matriculados Diplomados

1975

Datilografia 20 18 Instituto Madre Marta Cerutti
Arte Culinária 20 15 Vila Santo Antônio
Arte Culinária 20 14 Vila São Sebastião
Arte Culinária 20 18 Salão Paroquial

Corte e Costura 20 18 Vila São Sebastião
Arte Culinária 20 19 Instituto Madre Marta Cerutti
Datilografia 20 18 Instituto Madre Marta Cerutti

Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti

O quadro 2 indica o número de alunos atendidos em um recorte que vai de 1972 a 1976. 
Percebe-se que as irmãs mantiveram o tradicional oratório salesiano tanto na escola como na 
Paróquia. Sobre a catequese, destaca-se que os números demostram a grande inserção das Filhas 
de Maria Auxiliadora na rede estadual da cidade. Como exemplo, cita-se o ano de 1975, onde foram 
atendidos cerca de 1500 alunos somente nas escolas estaduais, o que demostra que as ações foram 
bem além dos limites do Instituo Madre Marta Cerutti, consolidando significativamente a presença 
das religiosas na sociedade barra-garcense atendendo crianças e jovens.

Quadro 2 – Cursos realizados pelo Instituto Madre Marta Cerutti entre 1972 e 1976 

Ano
Oratório Catequese Obras Promocionais 

Inseridas na ObraNa Obra Na Paróquia Nas Escolas 
Estaduais Na Paróquia

1972 120 200 800 102 150
1973 155 80 1.300 80 142
1974 180 300 1.500 150 182
1975 140 X 4.500 175 240
1976 130 X 4.000 300 370

Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti

O quadro 3 apresenta outro recorte entre os anos de 1972 e 1976. Nele é possível perceber 
o número de alunos atendidos pelo Instituto Madre Marta Cerutti, um dado importante que chama 
a atenção é o número de pessoas que ao longo desse período receberam atendimento gratuito. No 
ano de 1973, por exemplo, em um total de 555 alunos, 16 no internato e 10 no externato pagaram 
a mensalidade com redução, uma espécie de desconto para pessoas que não podiam pagar o valor 
integral, mas tinham condições de arcar com outros valores e 74 alunos receberam atendimento 
totalmente gratuito. Estes dados mostram que as salesianas, dentro das suas capacidades, 
procuravam atender os mais pobres e necessitados. Outro dado importante a se considerar é que 
houve um aumento considerável do número de alunos atendidos pela escola, fato que talvez possa 
ser explicado pela cidade ter recebido muitos imigrantes na década de 1970. 
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Quadro 3 – Atendimentos pagos, pagos parcialmente e gratuitos entre 1972 e 1976 

Alunos da Escola

Ano Número      
de Alunos

Redução Gratuidade

Internato Externato Internato Externato

1972 x 5 50 15 60
1973 555 16 10 14 60
1974 614 28 72 15 23
1975 620 11 36 15 30
1976 916 10 250 15 25

Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti

Quadro 4- Relação de Alunos, professores e irmãs

Ano Docentes Alunos Irmãs
1967 6 - -
1968 5 - -
1969 6 - -
1970 7 - -
1971 9 - -
1972 12 - 11
1973 14 555 11
1974 22 614 13
1975 30 620 13
1976 33 916 12
1977 33 1039 12
1978 38 944 13
1979 42 889 12
1980 32 841 11
1981 26 794 11
1982 32 755 11
1983 33 631 11
1984 27 695 06
1985 - 835 07

Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti

O quadro 4 nos traz uma relação de docentes, alunos e irmãs, que vai de 1967 a 1985, ele 
nos permite perceber que o crescimento de alunos, foi acompanhado pelo aumento do número 
de professores leigos (não membros da Congregação Salesiana) e religiosas. O regulamento define 
que o corpo docente da escola será constituído ordinariamente por membros da Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora e, extraordinariamente, por professores contratados, de comprovada 
capacidade didática e irrepreensível conduta moral.

Os espaços em branco apontam intervalos onde não foi possível precisar o número exato 
de cada categoria. A maior parte da documentação encontrada diz respeito ao período pós 1972, 
pode-se dizer que, não havia na época uma preocupação em registrar as informações de forma 
que perdurasse por muitas décadas, pensando no futuro. Alguns arquivos e documentos, como o 
próprio regulamento interno, são manuscritos e vários registros encontrados também já demostram 
a deterioração com o passar dos anos.  
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Ressalta-se que, ao longo do período estudado várias religiosas passaram pela equipe 
do Instituto Madre Marta Cerutti, apenas citou-se alguns nomes, trata-se de um procedimento 
comum, visto que, as irmãs são transferidas de tempo em tempo para outras escolas salesianas ou 
comunidades e seguem sua missão de evangelizar e educar em outros locais, que pode ser tanto 
dentro do país como no exterior. 

No documento Estudo Sobre a Razão de Ser da Obra (1984), um dos problemas relatados 
foi a alta rotatividade das religiosas e também de professores leigos, que havia ocorrido ao longo 
da existência da escola, o que dificultava criar um clima de equipe, dentre outros. Apesar do recorte 
da pesquisa 1956 a 1985 ter atravessado a ditadura militar, que vigorou no país entre 1964 a 1985, 
não foram encontrados nos documentos investigados qualquer tipo de menção a este momento. 

Figura 6 – Foto da fachada central do Instituto Madre Marta Cerutti

Fonte: Acervo Instituto Madre Marta Ceruttti

A figura 6 mostra a fachada frontal do Instituto Madre Marta Cerutti, não foi possível 
identificar a data exata da fotografia, porém em função dos carros que aparecem na foto, pressupõe-
se que ela seja da década de 1980 ou 1990, após o final de sua construção. A partir do recorte 
investigado a escola possivelmente tinha uma aparência muito próxima ao que se pode ver na figura 
6, sendo inclusive muito próxima também da imagem da fachada dos dias atuais.

Em 1985, ano do centenário do nascimento de Madre Marta Cerutti, foi sancionado pelo 
prefeito o Projeto de Lei Municipal 08/85, que presta homenagem a ela e também ao trabalho 
desenvolvido pelas irmãs salesianas na cidade de Barra do Garças. Neste sentido, alterou-se a 
denominação da rua Ualapitis para rua Madre Marta Cerutti.   

 Considerações Finais

A pesquisa demonstrou que a contribuição das Filhas de Maria Auxiliadora através do 
Sistema Preventivo Dom Bosco foi fundamental para o desenvolvimento da educação da cidade de 
Barra do Garças e Região do Araguaia. A abrangência do trabalho das irmãs, que foi da pré-escola 
ao segundo grau (denominação na época, atual educação infantil e ensino fundamental), oferecendo 
os cursos de formação de professores, enfermagem, MOBRAL, a complementação de ciências 
sociais, assim como os cursos de corte e costura, culinária, datilografia, dentre outros, demostram 
a vocação das discípulas de Dom Bosco e Madre Mazarello em contribuir para a profissionalização 
da população atendida. 
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O trabalho de evangelização realizado, tanto dentro do Instituto Madre Marta Cerutti, 
como nas escolas estaduais, bairros da comunidade e cidades vizinhas mostram que as irmãs 
tiveram um papel preponderante na construção das representações existentes do cristianismo na 
região, disseminando os valores do cristianismo propostos pela Congregação de São Francisco de 
Sales, contribuindo de forma significativa para a formação do homem pensado inicialmente por 
Dom Bosco: “Formar bons cidadãos e honestos Cidadãos”. 

Notas
1Giovanni Melchior Bosco faleceu em 1888, em Turim, Itália, com 72 anos. Foi beatificado em 
1929 e canonizado em 1934 pelo então Papa Pio XI, passando a se chamar São João Bosco. Na 
celebração do centenário de sua morte em 1989, o Papa João Paulo II conferiu a São João Bosco o 
título de Pai e Mestre da Juventude.

2Maria Domingas Mazzarello faleceu em 1881. Foi beatificada em 20 de novembro de 1938 pelo 
Papa Pio XI e canonizada em 24 de junho de 1951 pelo papa Pio XII.

3O nome é uma homenagem a salesiana Madre Marta Cerutti, que trabalhou em diversas cidades 
de Mato Grosso e também na região do Araguaia. Nasceu na Itália em 10 de novembro de 1885 e 
faleceu em 22 de março de 1932, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Campo Grande.

4No mesmo ano é inaugurada a Escola Estadual Irmã Diva Pimentel, uma homenagem aos serviços 
prestados por esta salesiana a sociedade barra-garcense.
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RESUMO
Investiga-se a interligação do crescimento econômico e da desigualdade da distribuição de 
renda com a pobreza e extrema pobreza, além de se pesquisar se o crescimento econômico 
beneficia as pessoas com rendas mais baixas no ambiente rural e nas microrregiões de Mato 
Grosso, entre 2000 e 2010. Para tanto, decompõe-se o índice de pobreza, com adoção do 
método de Shapley e estima-se o índice de crescimento pró-pobre, proposto por Kakwani 
e Pernia. Os resultados revelam redução da pobreza e aumento da extrema pobreza. Além 
disso, se observa que um conjunto de pessoas foi beneficiado pelo crescimento econômico. 

Palavras-Chave: Crescimento econômico. Desigualdade de renda. Pobreza.  

ABSTRACT
Investigates the interconnection of  economic growth and inequality of  distribution of  in-
come with poverty and extreme poverty, in addition to search if  the economic growth ben-
efits people with lower incomes, in the rural environment and in the microregions of  Mato 
Grosso, between 2000 and 2010. For this, decomposes the poverty index, with the adoption 
of  the Shapley method and it is estimated the rate of  pro-poor growth, proposed by Kakwani 
and Pernia. The results show poverty reduction and increase of  extreme poverty. In addition, 
notes that a number of  people was benefited by economic growth. 

Keywords: Economic growth. Income inequality. Poverty.
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INTRODUÇÃO

Como a pobreza absoluta concebe a renda como único indicador de bem-estar social, a 
pessoa que não aufere rendimento mínimo para financiar a subsistência é classificada ou 

considerada como pobre, com base em determinada linha de pobreza. Com suporte nessas e em 
outras premissas, a literatura econômica neoclássica considera o crescimento econômico como o 
caminho natural para o combate à pobreza, com ênfase no trade off  entre eficiência e equidade, 
reconhecendo, contudo, que esses dois alvos não são alcançados simultaneamente (Diniz, 2005; 
Moreira, 2010). 

Entrementes, como o transcurso do tempo vem revelando, a conjunção entre as análises 
que se ancoram nos pressupostos neoclássicos e o estrito crescimento econômico, de modo geral, 
não conduz ao desenvolvimento social, compreendido como estado desejável da economia e 
provedor de benefícios para a população pobre e a extremamente pobre. Por oportuno, ao analisar 
a economia brasileira, Barros et. al. (2000) reconhecem que a falta de políticas públicas voltadas 
para a conciliação entre crescimento econômico e a distribuição equitativa de renda, resulta em 
maior concentração distributiva, expansão da pobreza e exclusão social. 

Em plano subnacional, a relativamente recente integração da economia de algumas 
unidades federativas à economia nacional, como a de Mato Grosso, se concretizou com o avanço 
das fronteiras agrícolas, com a acentuada e progressiva inovação tecnológica, acompanhada pela 
elevada concentração de terras, protagonizadas por organizações modernas e competitivas. Essa 
dinâmica foi nitidamente marcada por políticas excludentes, caracterizadas pela desigual concessão 
de crédito subsidiado, propulsor do progresso técnico e da inovação tecnológica, que se constituem 
nos principais vetores da modernização da agricultura regional (Pereira, 2012).

Nesse quadro, com foco no ambiente rural e nas microrregiões de Mato Grosso como um 
todo, considerando o crescimento econômico e a desigualdade da distribuição de renda que resultam 
dos movimentos e das transformações vivenciadas pela economia de Mato Grosso entre 2000 e 
2010, se investiga sobre a influência do crescimento econômico e da desigualdade da distribuição 
pessoal de renda sobre a pobreza nas vinte e duas microrregiões dessa unidade federativa, tanto no 
ambiente rural, quanto na economia como um todo. 

Entende-se que essa pesquisa pode estimular discussões e reflexões sobre as políticas de 
desenvolvimento no cenário regional, em especial sobre o aumento de bem-estar social que pode 
ser provocado pelo crescimento econômico e pelas politicas pró-pobre, indutores potenciais da 
redução da desigualdade da distribuição de renda entre grupos sociais que auferem distintos níveis 
de renda, bem como da pobreza e da extrema pobreza. 

Nesse ambiente, formulam-se as seguintes perguntas: A interação entre crescimento 
econômico, desigualdade da distribuição pessoal de renda e pobreza têm favorecido os pobres no 
meio rural? Dialogando com essa dúvida, têm-se os seguintes objetivos específicos: a) Identificar e 
analisar a possível influência, medida pela decomposição de Shapley (Baye, 2004), do crescimento 
econômico e da desigualdade da distribuição de renda sobre a pobreza e a extrema pobreza; 
b) Verificar se esse crescimento favorece ou não as pessoas que auferem as rendas mais baixas, 
procurando-se identificar e analisar a qualidade do crescimento da economia mato-grossense 
através da estimativa do índice de crescimento pró-pobre de Kakwani e Pernia (2000).
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Em diálogo com os objetivos específicos formulam-se duas hipóteses. A primeira contempla 
que o crescimento econômico e a elevação da desigualdade da distribuição de renda não influenciam 
a pobreza e a pobreza extrema no cenário rural, assim como nas microrregiões como um todo. Na 
segunda, presume-se que o crescimento econômico não beneficia as pessoas pobres e as que vivenciam 
a pobreza extrema, antevendo-se, dessa maneira, que esse crescimento não tem sido pró-pobre. 

Logo a seguir, como métodos dos estudos, os eixos dos comentários se centram nas ferramentas 
utilizadas: A decomposição de Shapley (Baye, 2004) e a estimativa do índice de Kakwani e Pernia (2000) 
para o crescimento pró-pobre, realçando-se que a significação dessa expressão neste artigo se alinha 
com diminuição da pobreza e da extrema pobreza. A seção imediatamente seguinte é constituída pelas 
discussões e análise dos resultados, antecedida pelos comentários finais.

1. METODOLOGIA

As etapas desta seção consistem na descrição de dois métodos: a) Decomposição de Shapley 
(Baye, 2004), que tem como finalidade analisar a contribuição da desigualdade da distribuição pessoal 
de renda e do crescimento econômico sobre a pobreza e a extrema pobreza; b) Estimativa de índice de 
crescimento pró-pobre, proposto por Kakwani e Pernia (2000), cuja elaboração deriva da decomposição 
de Shapley (Baye, 2004), com o objetivo de identificar se o crescimento da economia vem sendo pró-
pobre.

Adota-se linha de pobreza e de pobreza extrema, respectivamente, de ½ salário mínimo e ¼ 
salário mínimo, vigentes em 2000. Procedimento semelhante foi efetuado em Hoffmann (2000) e em 
Santos (2014). Com base em Julho de 2010, deflacionou-se a linha de pobreza com recorrência ao Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), calculado e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os valores da linha de pobreza e da extrema pobreza, sucessivamente, em 2000, 
são: R$75,50 e R$37,75, que, após serem deflacionados, com base em 2010, se alteram para: R$148,32 
e R$74,16. Todas as estimativas deste artigo foram realizadas com uso de rotinas disponibilizadas pelo 
software STATA (versão 11.1). 

1.1. Decomposição de Shapley 
 

Com intuito de investigar a variação da pobreza e da extrema pobreza faz-se uso do método 

sugerido por Araar e Duclos (2009), que culmina na decomposição de Shapley (Baye, 2004). Para tanto, 

primeiramente explana-se brevemente sobre o valor de Shapley, em seguida avança-se nas discussões 

relativas à decomposição de Shapley (Baye, 2004).  

 

1.1.1 Valor de Shapley1  
 

Com suporte na teoria dos jogos cooperativos, Shorrocks (1999) desenvolveu metodologia de 

decomposição centrada no conceito da solução desses jogos, conhecida como valor de Shapley. A 

questão central da teoria dos jogos cooperativos contempla a melhor forma da divisão do excedente 

(ou dos custos) entre os jogadores. Com efeito, os componentes do crescimento e da redistribuição são 

analisados quando determinado subconjunto (n) dos N jogadores apresenta um excedente e busca 

distribui-lo entre os seus membros. Como os jogadores empreendem coalisão, forma-se subconjunto 

S⊆N, onde S representa os s jogadores. A fórmula que expressa a solução do valor de Shapley para o 

jogador k (𝜙𝜙�
�(𝑣𝑣)) é: 

 

  
𝜙𝜙�

�(𝐾𝐾, 𝑣𝑣) = �
𝑠𝑠! (𝑛𝑛 − 𝑠𝑠 − 1)!

𝑛𝑛!
�⊂�

��{�.���}

𝑚𝑚𝑣𝑣 (𝑆𝑆, 𝑘𝑘) 
(1) 

  𝑚𝑚𝑣𝑣(𝑆𝑆, 𝑘𝑘) = 𝑣𝑣(𝑆𝑆 ∪ {𝑘𝑘}) − 𝑣𝑣(𝑆𝑆) (2) 

Em (2), a função v(S) indica o valor excedente (ou custo) a ser distribuído entre os jogadores em 

coalização e mv(S,k) simboliza o valor marginal do jogador k, membro da coalisão S. 

  

1.1.2  A decomposição de Shapley 
 

A variação da pobreza (∆Pα) em função da renda média (μt) e da desigualdade da distribuição, 

medida pela curva de Lorenz (Lt) no período inicial t e no período final t+n, é denotada por: 

 

  ∆𝑃𝑃� = 𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (3) 

 

                                                 
1 Seção baseada em Araar  e Duclos (2009) e Baye (2004). 
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O fator de crescimento desse modelo é dado por:  

 1 𝐺𝐺 =
𝜇𝜇��� − 𝜇𝜇�

𝜇𝜇�
=

𝜇𝜇���

𝜇𝜇�
− 1 (4) 

 

Por sua vez, a métrica de redistribuição se exprime por: 

 

  𝐷𝐷 = 𝐿𝐿��� − 𝐿𝐿� (5) 

Portanto, a variação agregada da pobreza ∆𝑃𝑃� se estabelece pela equação: 

 

  ∆𝑃𝑃� = 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�(1 + 𝐺𝐺), 𝐿𝐿� + 𝐷𝐷) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (6) 

  ∆𝑃𝑃� = 𝑣𝑣�(𝐺𝐺, 𝐷𝐷) (7) 

Em (7), 𝑣𝑣� representa a função da variação da pobreza em relação ao crescimento da renda média e da 

redistribuição medida pela Curva de Lorenz, premissa para o cômputo do coeficiente de Gini. Com 

dois componentes n! = 2!= 2, o valor de Shapley do crescimento 𝜙𝜙�
�   e  da redistribuição 𝜙𝜙�

�   se  

explicita como: 

 

  
𝜙𝜙�

�(2, 𝑣𝑣) =
1
2

[𝑣𝑣(𝐺𝐺, 𝐷𝐷) − 𝑣𝑣(𝐷𝐷) + 𝑣𝑣(𝐺𝐺)] 
(8) 

  
𝜙𝜙�

� (2, 𝑣𝑣) =
1
2

[𝑣𝑣(𝐺𝐺, 𝐷𝐷) − 𝑣𝑣(𝐺𝐺) + 𝑣𝑣(𝐷𝐷)] 
(9) 

Em especial, quando G for igual a 0 e ∆𝑃𝑃�  depender da mudança na redistribuição de renda Lt  a  Lt+n, 

tem-se: 

 

  𝒗𝒗(𝐷𝐷) = 𝑃𝑃(𝜇𝜇�,  𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (10) 

Por outro lado, quando se assume que D = 0, ou seja, que a redistribuição da renda mantém-se fixa em 

Lt, então, ∆𝑃𝑃� pode ser interpretada pela mudança de 𝜇𝜇�  a  𝜇𝜇���, medida através da equação: 

 

  𝑣𝑣(𝐺𝐺) = 𝑃𝑃(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿�) − 𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (11) 

De maneira geral, a contribuição marginal dos fatores de crescimento e da redistribuição é dada 

por 𝒗𝒗(𝑆𝑆 ∪ {𝑘𝑘}) − 𝑣𝑣(𝑆𝑆); como, por convenção 0! = 1 e v(Ø) = 0, verifica-se cada fator isoladamente. 

Assim sendo, ∆𝑃𝑃� pode ser decomposto a partir da influência do fator crescimento e da redistribuição, 

de modo que quando o efeito crescimento for igual a zero, a variação da pobreza dependerá da 
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𝜙𝜙��
� (𝑣𝑣) =

1
2
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(12) 

  = �
�
{𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿���) + 𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿�) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�)}  (13) 

  
𝜙𝜙��
� (𝑣𝑣) =

1
2
{𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) − [𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿�) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�)]
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=
1
2
{𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿�) + 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�)} 

(15) 

 

Assim sendo, a contribuição de Shapley (Baye, 2004) permite compreender o efeito crescimento e 

o efeito redistribuição como influentes sobre a pobreza ∆𝑃𝑃�,  como se observa na equação (16): 

 
  ∆𝑃𝑃� = 𝜙𝜙��

� (2, 𝑣𝑣) + 𝜙𝜙��
� (2, 𝑣𝑣) (16) 

 
 

1.2. Índice de crescimento pró-pobre  
 

 
A partir da abordagem sobre a decomposição de Shapley (Baye, 2004), dois outros pensadores: 

Kakwani e Pernia (2000) propuseram a adoção de indicador de crescimento pró-pobre, calculando a 

taxa média de crescimento da renda das pessoas pobres, com o objetivo de investigar o efeito do 

crescimento sobre a pobreza.  

Segundo Kakwani (1993), o uso da elasticidade da pobreza supõe a sensibilidade da pobreza 

diante de dois cenários: o primeiro é conhecido como efeito puro, pois avalia o crescimento quando a 

distribuição da renda não se altera, enquanto o segundo é denominado de efeito desigualdade, visto que 

avalia a redistribuição de renda quando não se muda o crescimento oriundo da renda. Por 

consequência, linearizando-se (15), estima-se a variação da pobreza como função estritamente do 

crescimento da renda e da redistribuição da renda: 

 

  ∆𝑃𝑃� = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (17) 
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redistribuição de renda no período t a t + n. Por conseguinte, caso a redistribuição seja fixa em Lt, a 

mudança na pobreza é explicada totalmente pela propulsão do crescimento, como se nota a seguir:   

 

  
𝜙𝜙��
� (𝑣𝑣) =

1
2
{𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) − [𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿���) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�)]

+ [𝑃𝑃�(𝜇𝜇���, 𝐿𝐿�) − 𝑃𝑃�(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�)]} 

(12) 

  = �
�
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 14) 
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1
2
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A partir da abordagem sobre a decomposição de Shapley (Baye, 2004), dois outros pensadores: 

Kakwani e Pernia (2000) propuseram a adoção de indicador de crescimento pró-pobre, calculando a 

taxa média de crescimento da renda das pessoas pobres, com o objetivo de investigar o efeito do 

crescimento sobre a pobreza.  

Segundo Kakwani (1993), o uso da elasticidade da pobreza supõe a sensibilidade da pobreza 

diante de dois cenários: o primeiro é conhecido como efeito puro, pois avalia o crescimento quando a 

distribuição da renda não se altera, enquanto o segundo é denominado de efeito desigualdade, visto que 

avalia a redistribuição de renda quando não se muda o crescimento oriundo da renda. Por 

consequência, linearizando-se (15), estima-se a variação da pobreza como função estritamente do 

crescimento da renda e da redistribuição da renda: 
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� (2, 𝑣𝑣) + 𝜙𝜙��
� (2, 𝑣𝑣) (16) 

 
 

1.2. Índice de crescimento pró-pobre  
 

 
A partir da abordagem sobre a decomposição de Shapley (Baye, 2004), dois outros pensadores: 

Kakwani e Pernia (2000) propuseram a adoção de indicador de crescimento pró-pobre, calculando a 

taxa média de crescimento da renda das pessoas pobres, com o objetivo de investigar o efeito do 

crescimento sobre a pobreza.  

Segundo Kakwani (1993), o uso da elasticidade da pobreza supõe a sensibilidade da pobreza 

diante de dois cenários: o primeiro é conhecido como efeito puro, pois avalia o crescimento quando a 

distribuição da renda não se altera, enquanto o segundo é denominado de efeito desigualdade, visto que 

avalia a redistribuição de renda quando não se muda o crescimento oriundo da renda. Por 

consequência, linearizando-se (15), estima-se a variação da pobreza como função estritamente do 

crescimento da renda e da redistribuição da renda: 

 

  ∆𝑃𝑃� = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝜇𝜇�, 𝐿𝐿�) (17) 

   

Em especial, considerando as mutações positivas oriundas do crescimento econômico e da 

desigualdade, a variação da pobreza é medida por:  

 

  𝜂𝜂 =  𝜂𝜂� + 𝜂𝜂� =  𝜙𝜙��
�ϒ (2, 𝑣𝑣)/𝑔𝑔�,� + 𝜙𝜙��

�ϒ (2, 𝑣𝑣)/𝑔𝑔�,� (18) 

   

Onde 𝜂𝜂 denota a elasticidade-pobreza em relação aos componentes crescimento e desigualdade, 𝜂𝜂�  

representa o efeito estrito ou puro do crescimento, visto que se supõe que a distribuição de renda não 

se altera, enquanto 𝜂𝜂� afere o efeito da redistribuição de renda. A partir dessas evidências, o índice pró-

pobre se expressa por: 

 

  ϕ =  𝜂𝜂/𝜂𝜂� (19) 

   

Em (19), 𝜙𝜙 simboliza a elasticidade renda-pobreza. Para se caracterizar o crescimento econômico 

como estritamente pró-pobre é necessário que g > 0, assim como 𝜙𝜙 > 1, implicando que entre dois 

períodos verifica-se incremento da renda com redução da desigualdade e da pobreza, logo, beneficiando 

as pessoas pobres, ou seja, presenciando-se crescimento pró-pobre. Relembra-se, que, neste artigo, o 

significado da expressão pró-pobre se confunde com redução da pobreza e da extrema pobreza. 

De modo diferente, se g > 0 e 0 < 𝜙𝜙 < 1, esse aumento é denominado trickle-down, interpretado 

como situação em que o crescimento econômico ocorre juntamente com a elevação da desigualdade da 

distribuição de renda e com a redução da pobreza. Nesse caso, o aumento da renda dos não pobres 

excede a expansão da renda dos pobres, contudo, a elevação da renda e dos benefícios referentes ao 

crescimento econômico envolve todos os agentes econômicos, inclusive os pobres, desse modo, por 

natural, materializa-se crescimento pró-pobre.  

Nesse cenário, como as pessoas não pobres se apropriam de parcela maior que as pobres do 

incremento da renda, a assimetria de apropriação da renda atua para a elevação da desigualdade da 

distribuição de renda. Além disso, se 𝜙𝜙 < 0, o crescimento econômico (g > 0) resulta em elevação da 

pobreza. Por sua vez, para g < 0: se 𝜙𝜙 > 0, tem-se incremento da pobreza ou recessão anti-pobre, por 

sua vez, se 𝜙𝜙 < 0, observa-se redução da pobreza ou recessão pró-pobre. 

Após essas discussões, na seção seguinte, elabora-se a análise e a discussão dos resultados. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
Inicialmente, busca-se identificar a inter-relação entre as variáveis do trinômio: crescimento-

desigualdade-pobreza, mais detalhadamente, centra-se a discussão sobre a influência do crescimento 



262

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO 
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pobre se expressa por: 

 

  ϕ =  𝜂𝜂/𝜂𝜂� (19) 
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De modo diferente, se g > 0 e 0 < 𝜙𝜙 < 1, esse aumento é denominado trickle-down, interpretado 

como situação em que o crescimento econômico ocorre juntamente com a elevação da desigualdade da 

distribuição de renda e com a redução da pobreza. Nesse caso, o aumento da renda dos não pobres 

excede a expansão da renda dos pobres, contudo, a elevação da renda e dos benefícios referentes ao 

crescimento econômico envolve todos os agentes econômicos, inclusive os pobres, desse modo, por 

natural, materializa-se crescimento pró-pobre.  

Nesse cenário, como as pessoas não pobres se apropriam de parcela maior que as pobres do 

incremento da renda, a assimetria de apropriação da renda atua para a elevação da desigualdade da 

distribuição de renda. Além disso, se 𝜙𝜙 < 0, o crescimento econômico (g > 0) resulta em elevação da 

pobreza. Por sua vez, para g < 0: se 𝜙𝜙 > 0, tem-se incremento da pobreza ou recessão anti-pobre, por 

sua vez, se 𝜙𝜙 < 0, observa-se redução da pobreza ou recessão pró-pobre. 

Após essas discussões, na seção seguinte, elabora-se a análise e a discussão dos resultados. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
Inicialmente, busca-se identificar a inter-relação entre as variáveis do trinômio: crescimento-

desigualdade-pobreza, mais detalhadamente, centra-se a discussão sobre a influência do crescimento 

Inicialmente, busca-se identificar a inter-relação entre as variáveis do trinômio: crescimento-desigualdade-
pobreza, mais detalhadamente, centra-se a discussão sobre a influência do crescimento econômico e da 
desigualdade da distribuição de renda sobre a pobreza e a extrema pobreza. Desse modo, a variação da pobreza 
e da extrema pobreza depende do efeito do crescimento, medidos pela variação da renda média per capita, bem 
como do efeito da desigualdade pessoal de renda, estimado pelo coeficiente de Gini. 

As métricas de variação da pobreza estão anotadas na tabela 1, onde constam os resultados da 
decomposição de Shapley (Baye, 2004) com respeito a P0 (proporção de pobres). Verifica-se, em primeiro lugar, a 
partir do resumo do ambiente rural como um todo, digitados na última linha da tabela, que a variação da pobreza 
é negativa (decrescimento), enquanto que a da extrema pobreza, embora reduzida, é positiva (crescimento). 

Mais especificamente, com referência ao ambiente rural como um todo, considerando unicamente P0, 
observa-se que a redução da pobreza (4%) ocorreu em decorrência do efeito do crescimento ter sido maior que o 
da desigualdade; assim, se a desigualdade tivesse permanecido constante, o decrescimento da pobreza alcançaria 
5%. Por outro lado, a elevação da pobreza extrema (1%) decorre do efeito do crescimento econômico ter sido 
inferior ao da desigualdade; logo, se o crescimento tivesse permanecido constante, a variação da desigualdade 
teria provocado elevação de 3% na extrema pobreza. 

Tabela 1 Decomposição de Shapley da pobreza e extrema pobreza com respeito a P0, 
(proporção de pobres) por Microrregião de Mato Grosso: 2000-2010

Microrregiões
 Pobreza         Extrema pobreza  

Crescimento Desigualdade Variação Crescimento Desigualdade Variação

Aripuanã -0,05 0,01 -0,04 -0,01 0,04 0,04
Alta Floresta -0,02 -0,02 -0,04 -0,02 0,02 0,00

Colíder -0,10 0,00 -0,10 -0,01 0,03 0,02

Parecis -0,07 -0,01 -0,08 -0,02 0,02 0,00

Arinos -0,05 0,00 -0,05 -0,03 0,00 -0,03
Alto Teles Pires -0,03 -0,03 -0,06 0,00 0,01 0,00

Sinop 0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,01
Paranatinga -0,07 -0,05 -0,12 -0,02 0,01 -0,01

Norte Araguaia -0,04 -0,01 -0,05 -0,01 0,04 0,02
Canarana 0,10 0,15 0,25 0,01 0,08 0,09

Médio Araguaia -0,02 0,15 0,13 -0,02 0,05 0,02

Alto Guaporé -0,01 -0,03 -0,04 0,00 0,02 0,02
Tangará da Serra -0,05 0,03 -0,02 -0,02 0,06 0,04

Jauru -0,07 -0,01 -0,09 -0,02 0,01 -0,01
Alto Paraguai -0,07 -0,04 -0,11 -0,02 -0,03 -0,05
Rosário Oeste -0,10 0,02 -0,08 -0,03 0,06 0,03

Cuiabá -0,09 -0,03 -0,12 -0,01 0,02 0,00
Alto Pantanal -0,09 -0,01 -0,10 -0,02 0,05 0,03

Primavera do Leste 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03 0,04

Tesouro -0,03 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04

Rondonópolis -0,03 -0,03 -0,06 -0,01 0,01 0,00
Alto Araguaia 0,02 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Mato Grosso -0,05 0,01 -0,04 -0,02 0,03 0,01

* Resultados da pesquisa
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Em singular, nota-se que a involução da pobreza se evidencia tanto nos espaços rurais 
da economia mato-grossense como um todo, quanto em diversas microrregiões. Outrossim, 
diferentemente do ocorrido com a variação da pobreza, a pobreza extrema elevou-se no ambiente 
rural, bem como na maioria das microrregiões, causada, em supremacia, pela elevação da 
desigualdade da distribuição de renda, que anula o efeito do crescimento da renda média rural 
sobre a pobreza rural. 

Quanto às microrregiões e com o olhar sobre a variação da pobreza, observa-se que 
Paranatinga (-12%), Cuiabá (-12%), Alto Paraguai (-11%), Colíder (-10%) e Alto Pantanal (-10%) 
apresentaram as maiores taxas de redução da pobreza. Por oposto, Canarana (25%) e Médio 
Araguaia (13%) externam as mais elevadas taxas de incremento da pobreza. Em complemento, a 
extrema pobreza cresceu em Canarana (9%), Primavera do Leste (4%), Aripuanã (4%) e Tangará 
da Serra (4%), enquanto, de modo inverso, a pobreza extrema decresceu em Alto Paraguai (-5%), 
Tesouro (-4%), Arinos (-3%), Paranatinga (-1%) e Jauru (-1%).

Recorda-se que a primeira hipótese contemplou que as variações da renda média per capita 
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auferida pela pessoa e a linha de pobreza ou de extrema pobreza) e P2 (intensidade ou severidade 
de pobreza: revela a desigualdade entre as pessoas pobres ou indigentes, atribuindo pesos maiores 
àquelas mais distantes da linha de pobreza ou de pobreza extrema). A variável g simboliza a taxa 
de incremento da renda média, enquanto 𝜙, tanto para a pobreza, quanto para a extrema pobreza,
designa o índice de crescimento pró-pobre. 
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Tabela 2 Taxa de crescimento da  renda  média,  índice  do  crescimento  pró-pobre  da
 pobreza e da extrema pobreza para P0 (proporção de pobres), P1 (hiato de pobreza) e 

P2 (intensidade ou severidade de pobreza) por microrregião de Mato Grosso: 2000-2010

Microrregiões g 
𝜙𝜙 - Pobreza 𝜙𝜙 - Extrema Pobreza 

P0 P1 P2 P0 P1 P2 
Aripuanã 0,08 1,11 -0,85 -1,45 -10,91 -3,93 -1,95 
Alta Floresta 0,83 0,94 0,45 0,23 -0,12 -0,21 -0,10 
Colíder 0,36 0,99 0,17 -0,43 -1,11 -2,45 -3,57 
Parecis 0,62 0,77 0,36 0,07 0,05 -0,55 -0,39 
Arinos 0,46 1,08 0,73 0,57 0,79 0,40 0,09 
Alto Teles Pires 0,43 1,34 0,82 0,50 -0,47 0,02 0,29 
Sinop -0,13 -0,85 0,36 1,06 13,94 11,96 6,91 
Paranatinga 0,42 0,96 0,36 0,21 0,59 0,59 0,48 
Norte Araguaia 0,21 1,07 -0,03 -0,52 -1,10 -1,93 -1,68 
Canarana -0,27 3,35 2,62 2,27 4,19 5,85 6,27 
Médio Araguaia 0,09 -3,84 -8,84 -11,32 -2E+10 6,5E+8 1,1E+9 
Alto Guaporé 0,10 1,91 0,51 -0,56 -3,45 -5,72 -3,16 
Tangará da Serra 0,45 0,42 -0,50 -1,16 -1,35 -2,88 -4,22 
Jauru 0,51 1,09 0,55 0,27 0,27 -0,53 -0,82 
Alto Paraguai 0,49 1,73 1,24 0,98 1,42 1,04 1,06 
Rosário Oeste 0,42 0,85 0,04 -0,40 -0,92 -1,87 -1,87 
Cuiabá 0,46 1,14 0,53 0,10 -0,05 -0,78 -1,33 
Alto Pantanal 0,36 0,84 -0,06 -0,62 -0,81 -2,46 -3,42 
Primavera do Leste -0,07 1,2E+8 10,52 13,07 13,80 39,73 27,53 
Tesouro 0,20 1,82 1,43 1,04 1,37 0,87 0,55 
Rondonópolis 0,51 1,55 0,64 0,29 0,12 -0,55 -0,79 
Alto Araguaia -0,05 0,48 5,50 22,88 1,6E+8 4,9E+6 1,6E+77 
Mato Grosso 0,30 0,68 -0,07 -0,52 -0,86 -1,97 -2,10 

* Resultados da pesquisa 
 
 
 

Ao se observar a última linha da tabela 2, isto é, para o ambiente rural como um todo, nota-se que 

a taxa de crescimento da renda média foi de 30% de 2000 a 2010, e, com respeito ao índice do crescimento 

de Kakwani e Pernia (2000), com base no valor de P0 e considerando estritamente a pobreza, observa-se: 

0 < 𝜙𝜙 < 1. Assim, verifica-se decrescimento da pobreza e incremento da desigualdade da distribuição de 

renda, juntamente com o aumento da renda. Portanto, nesse caso, a majoração da renda média beneficia 

as pessoas pobres e as não pobres; em específico, observa-se dominância dos não pobres na apropriação 

da elevação da renda, resultando, por conseguinte, em crescimento econômico concentrador. Todavia, 

como essa elevação da renda proporciona benefícios para todos, inclusive para os pobres, ela se posiciona 

como pró-pobre. 

Para situações como essa, ou seja, com g > 0 e 0 < 𝜙𝜙 < 1, recorda-se que se materializa crescimento 

conhecido como trickle-down, visto que conjuga crescimento econômico, incremento da desigualdade da 

distribuição de renda e involução da pobreza. Com suporte nessas premissas, como os pobres se 

beneficiam do aumento da renda, infere-se que a segunda hipótese é refutada, posto que o crescimento 

com esses caracteres é definido como pró-pobre. Resultados análogos foram obtidos em pesquisa 
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desenvolvida por Ribeiro et al. (2015), com adoção da mesma metodologia, voltada para o estudo dos 

meios urbano e rural do Brasil. 

Com respeito a P1 e P2, igualmente vê-se que g > 0 e 𝜙𝜙 < 0, tanto para a pobreza, quanto para a 

extrema pobreza. Desse modo, confere-se que houve elevação da renda média e da pobreza, bem como 

da extrema pobreza. Assim, percebe-se que a expansão da renda média foi empobrecedora na área rural 

como um todo, ou seja, observou-se ausência de crescimento pró-pobre. Em consequência, nesses casos, 

verifica-se resultado que acata ou aceita a segunda hipótese.  

Por oportuno, observa-se que as variações dos indicadores de pobreza para as microrregiões não 

exibem padrão ou conduta bem definida ou simétrica. As microrregiões com maior taxa de crescimento 

da renda média (g) são: Alta Floresta (83%), Parecis (62%), Rondonópolis (51%) e Jauru (51%). Em 

alusão às microrregiões com as duas maiores taxas desse crescimento (Alta Floresta e Parecis), com 

respeito a P0, presencia-se crescimento tricke-down. Relembra-se que esse desempenho explicita expansão 

da renda dos não pobres com medida superior à dos pobres, todavia, observando-se crescimento pró-

pobre, assim, ensejando a rejeição da segunda hipótese.  

Por outro lado, em muitas outras microrregiões, os resultados não se revelam pró-pobre. Em 

particular, mirando-se P1 e P2, presencia-se crescimento empobrecedor, como em Aripuanã, Norte 

Araguaia, Alto Pantanal, e outras, visto que elas apresentam: g > 0 e 𝜙𝜙 < 0. Nesses espaços concilia-se 

elevação da renda média com aumento, seja da pobreza, seja da pobreza extrema, conduzindo, portanto, 

à aceitação da segunda hipótese. 

Em particular, com respeito à proporção de pobres (P0), nove microrregiões apresentaram g com 

valor inferior ao da média do contexto rural mato-grossense coletivo, inclusive com ocorrência de valores 

negativos. Mas, ratificando-se, em alusão estritamente a P0, nota-se que algumas microrregiões 

experimentaram crescimento pró-pobre, dentre as quais: Aripuanã, Alto Guaporé, Norte Araguaia e Alto 

Teles Pires, logo, refutando a segunda hipótese. Também em pontual, considerando P0, P1 e P2, Canarana 

apresentou a pior retração da renda média (27%) e suas medidas de pobreza e de extrema pobreza revelam 

cenário anti-pobre, decorrente da existência de g< 0 e 𝜙𝜙>0, tanto para a pobreza, quanto para a extrema 

pobreza.  

Em resumo, verificou-se que, pela decomposição de Shapley (Baye, 2004), como reflexo do 

acentuado crescimento vivenciado pela economia de Mato Grosso como um todo entre 2000 e 2010, a 

variação da renda que acompanha esse movimento e a ascensão da desigualdade da distribuição de renda 

que lhe é intrínseca, influenciam a pobreza e a extrema pobreza. Observou-se que, com referência apenas 

a P0, o decrescimento da pobreza se explica, sobretudo, pela variação da renda (efeito crescimento), seja 

em algumas microrregiões, seja na síntese do cenário rural como um todo (última linha da tabela 1). Por 

sua vez, em contraste com essa inferência, também com respeito exclusivamente a P0, a pobreza extrema 

exibiu trajetória crescente no contexto rural mato-grossense, bem como em grande parte de suas 

microrregiões, com explicação dominante exercida pelo efeito desigualdade.  
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pobreza quanto da pobreza extrema. No caso de Mato Grosso, considerando as diferenças entre as 
microrregiões, principalmente as mais pobres, torna-se urgente a adoção de políticas públicas direcionadas 

 

Diferentemente da abordagem anterior, aqui se analisam três dimensões da pobreza e da extrema 

pobreza: P0, P1 e P2, verificando-se que a estimativa do índice de crescimento pró-pobre de Kakwani e 

Pernia (2000) gerou múltiplos resultados. Por exemplo, com pertinência apenas a P0, notam-se resultados 

distintos sobre a presença ou não de crescimento pró-pobre quando se comparam os valores alusivos à 

pobreza e os referentes à extrema pobreza no cenário rural mato-grossense como um todo (última linha 

da tabela 2).  Enquanto para a pobreza o crescimento se revelou pró-pobre, também se presenciou 

incremento da extrema pobreza. Muito provavelmente, essa seja a fonte de formação das favelas e de 

outros párias sociais nos ambientes urbanos regionais. Quanto às microrregiões, resultados díspares 

também foram obtidos.  

Uma vez cumpridas essas etapas, na próxima seção constam os comentários finais. 

 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com recorrência a dados alusivos ao período entre 2000 e 2010 procurou-se avançar no 

entendimento do crescimento da economia de Mato Grosso e dos seus indicadores sociais mais 

relevantes. Essa economia se alicerça em atividades agropastoris, com supremacia da sojicultora e da 

cotonicultura, vivencia padrão de acumulação altamente intensivo em capital e com adoção de tecnologias 

inovativas, alinhadas com as estratégias e ações das organizações extremamente modernas que habitam a 

fase corrente do modo de produção capitalista, altamente competitiva e globalizada.  

Nesse cenário, a inter-relação entre crescimento econômico, desigualdade da distribuição de renda 

e pobreza, se constituiu no primeiro alvo analítico. Para tanto, foram realizadas estimativas e análises 

sobre os efeitos que o crescimento econômico e a desigualdade da distribuição de renda estariam 

provocando sobre a pobreza e a extrema pobreza no campo. Os resultados não foram uniformes, seja 

nas microrregiões, seja no ambiente rural como um todo. De modo geral, com referência à proporção de 

pobres (P0), verificou-se que as variações da renda e da desigualdade da distribuição de renda estão 

contribuindo para reduzir a pobreza e aumentar a extrema pobreza no campo.  

Além disso, considerando o conceito de pró-pobre adotado, que se sustenta no decrescimento da 

pobreza e da extrema pobreza, contemplando exclusivamente P0, observaram-se contrastes entre as 

microrregiões. Com referência ao resumo do ambiente rural como um todo, foi identificada a presença 

de crescimento concentrador, pois o incremento da renda média beneficia majoritariamente as pessoas 

não pobres, provocando incremento da pobreza extrema. Além disso, o hiato de pobreza (P1) e a 

intensidade ou severidade de pobreza (P2), também apresentaram variação ascendente, seja para a 

pobreza, seja para a extrema pobreza. 

É desnecessário se realçar que as políticas públicas regionais devem ser formuladas e direcionadas 

também a favor das pessoas que auferem os menores valores de renda, conducentes à redução tanto da 
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incremento da extrema pobreza. Muito provavelmente, essa seja a fonte de formação das favelas e de 

outros párias sociais nos ambientes urbanos regionais. Quanto às microrregiões, resultados díspares 

também foram obtidos.  

Uma vez cumpridas essas etapas, na próxima seção constam os comentários finais. 

 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com recorrência a dados alusivos ao período entre 2000 e 2010 procurou-se avançar no 

entendimento do crescimento da economia de Mato Grosso e dos seus indicadores sociais mais 

relevantes. Essa economia se alicerça em atividades agropastoris, com supremacia da sojicultora e da 

cotonicultura, vivencia padrão de acumulação altamente intensivo em capital e com adoção de tecnologias 

inovativas, alinhadas com as estratégias e ações das organizações extremamente modernas que habitam a 

fase corrente do modo de produção capitalista, altamente competitiva e globalizada.  

Nesse cenário, a inter-relação entre crescimento econômico, desigualdade da distribuição de renda 

e pobreza, se constituiu no primeiro alvo analítico. Para tanto, foram realizadas estimativas e análises 

sobre os efeitos que o crescimento econômico e a desigualdade da distribuição de renda estariam 

provocando sobre a pobreza e a extrema pobreza no campo. Os resultados não foram uniformes, seja 

nas microrregiões, seja no ambiente rural como um todo. De modo geral, com referência à proporção de 

pobres (P0), verificou-se que as variações da renda e da desigualdade da distribuição de renda estão 

contribuindo para reduzir a pobreza e aumentar a extrema pobreza no campo.  

Além disso, considerando o conceito de pró-pobre adotado, que se sustenta no decrescimento da 

pobreza e da extrema pobreza, contemplando exclusivamente P0, observaram-se contrastes entre as 

microrregiões. Com referência ao resumo do ambiente rural como um todo, foi identificada a presença 

de crescimento concentrador, pois o incremento da renda média beneficia majoritariamente as pessoas 

não pobres, provocando incremento da pobreza extrema. Além disso, o hiato de pobreza (P1) e a 

intensidade ou severidade de pobreza (P2), também apresentaram variação ascendente, seja para a 

pobreza, seja para a extrema pobreza. 

É desnecessário se realçar que as políticas públicas regionais devem ser formuladas e direcionadas 

também a favor das pessoas que auferem os menores valores de renda, conducentes à redução tanto da 

para resultados mais equitativos. Os resultados que estão sendo gerados na economia regional 
decorrem da livre flutuação das forças de mercado e da crença nas premissas da economia 
neoclássica, acompanhada pelos seus naturais suportes políticos e ideológicos. 

Em síntese, em economias que apresentam características semelhantes à de Mato Grosso, 
ou seja, que se alicerçam em elevada concentração fundiária, que abrigam número expressivo de 
latifúndios e que se movimentam a partir de organizações modernas e extremamente competitivas 
na inserção transnacional, voltadas em supremacia para a exportação, o enfrentamento da 
desigualdade da distribuição de renda e da pobreza, assim como da pobreza extrema, depende 
visceralmente da adoção de apropriadas políticas públicas. 

Por natural, essas políticas, prioritariamente, devem fortalecer a base econômica das 
empresas agropastoris regionais em conjunção com o incremento e a melhoria das ferramentas de 
produção e de comercialização das unidades que formam a agricultura familiar, cuja lógica produtiva 
e social contribui historicamente para a redução da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade 
da distribuição de renda no campo. Como é de amplo conhecimento, os valores e condutas desses 
entes estão imersos no modo de produção camponês, cuja motivação comportamental centra-se na 
satisfação das necessidades familiares e não no lucro. A existência dos campesinos, contudo, ainda 
é praticamente desconhecida pelos formuladores das políticas públicas em Mato Grosso.
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RESUMO
A pesquisa foi realizada na aldeia indígena Tekoá Marangatu - localizada em Imaruí, no sul 
de Santa Catarina, com o intuito de compreender a identidade dos indígenas Guarani nos 
espaços não-escolares. Tendo como foco as narrativas, buscamos perceber quais são os pro-
cessos de produção e transmissão de conhecimentos entre o Guarani e de que modo estes 
podem nos fornecer dados relevantes sobre a educação indígena e sua identidade. As narrati-
vas, permitiu-nos entender como (eram) são educadas as crianças da aldeia e que os processos 
de aprendizagem guarani, se dão em um ritmo próprio. Esse ritmo permite compreender um 
pouco mais do pensamento guarani e de seu modo de ser, viver e ensinar, bem como con-
hecer aspectos fundamentais da educação. As narrativas além de ensinar tem a finalidade de 
manter vivo os mitos na aldeia. 

Palavras-Chave: Educação Guarani.Narrativas. Identidade.

ABSTRACT
The research was conducted in the indigenous village Tekoá Marangatu - located in Imaruí 
in southern Santa Catarina, in order to understand the identity of  the Guarani Indians in 
non-school spaces. Focusing on the narrative, we seek to understand what are the processes 
of  production and transmission of  knowledge between the Guarani and how they can pro-
vide us with relevant data on indigenous education and identity. The narratives allowed us 
to understand how (were) children are educated in the village and that the Guarani learning 
processes take place at their own pace. This pace allows us to understand a little more thought 
Guarani and their way of  being, living and teaching and know basic aspects of  education. The 
narratives in addition to teaching aims to keep alive the myths in the village.

Keywords: Education Guarani. Narrative. Identity.
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INTRODUÇÃO 

Considerado um dos maiores grupos indígenas do Brasil e da América do Sul, o povo guarani 
pertencem linguisticamente ao tronco Tupi-Guarani. No Brasil, conforme dados do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), a população guarani soma em sua totalidade 50.000 pessoas e estão 
organizados em vários grupos dialetais distintos: Mbya; Nhandeva ou Chiripá e Kaiowá (CIMI, 2007, 
p. 6).

Egon Shaden classifica os subgrupos Guarani do Brasil Meridional sendo divididos em 
três grandes grupos: os Ñhandeva, os Mbya e os Kaiowá (SHADEN, 1974, p. 2). No Estado de 
Santa Catarina, vivem aproximadamente 1.250 guarani, divididos entre Nhandeva e Mbya e estão 
distribuídos em 20 aldeias ao longo do litoral e interior do Estado. A denominação Mbya guarani 
é assumida pelo indígena como identidade desse grupo. Essa autodenominação os distingue dos 
demais grupos indígenas existentes, como também de toda a sociedade nacional.

Em relação aos dados demográficos dos guaranis, não há consenso entre os pesquisadores 
devido à grande mobilidade espacial. A aldeia Tekoá Marangatu compreende diversas famílias 
vindas de diferentes Estados.

Há uma unanimidade entre os autores quanto às dificuldades de quantificar os 
Guarani. No caso dos Mbya, uma rede de parentesco e reciprocidade se estende 
por todo o seu território compreendendo as regiões onde se situam as suas co-
munidades, implicando uma dinâmica social que exige intensa mobilidade (visitas 
de parentes, rituais, intercâmbios de materiais para artesanato e de cultivos etc). 
Desse modo, tecnicamente, seria quase impossível contar os indivíduos. Há ainda 
outros aspectos, entre os quais: o acesso a algumas aldeias ou moradias, dificul-
dades de obtenção de informações nas comunidades, e sobretudo a aversão dos 
Guarani aos recenseadores, pois, entendem, com razão, que a contagem trata-se 
de uma forma de controle do Estado (LITAIF. DARELLA, 2000, p. 64)

Assim, este escrito teve como objetivo a narrativa como instrumento de construção 
identitária entre os indígenas guarani da aldeia Tekoá Marangatu. Em primeiro lugar abordou-se 
a relação que existe entre a escola do homem branco com a dos indígenas. Em segundo, foram 
trazidas narrativas para uma abordagem de significados, entendendo assim, como o indígena educa 
suas crianças através delas. O enfoque buscou contribuir para um maior entendimento da educação 
indígena a partir das histórias contadas na aldeia. 

A metodologia da pesquisa é bibliográfica e de campo, baseada na História Oral1. O trabalho 
de pesquisa é de natureza qualitativa e apoia-se nas observações e entrevistas realizadas a campo a 
fim de compreender o modo como a educação ocorre por meio de narrativas entre as sociedades 
guaranis. Foram entrevistadas duas lideranças da aldeia em 2008 - Augusto da Silva (pajé) e Inácio 
da Silva (cacique) e no ano seguinte foi entrevistado o professor Guarani - Eduardo da Silva. Inácio 
e Eduardo são filhos de Augusto. As entrevistas foram narradas em português.   

O espaço Guarani: Aldeia Tekoá Marangatu

A aldeia Tekoá Marangatu, “Aldeia da Harmonia”, está localizada no município de Imaruí, 
no estado de Santa Catarina, distante uns 100 km da capital Florianópolis. O lugar foi conseguido 
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na Justiça por determinação de uma indenização do gasoduto2. Augusto da Silva, liderança na aldeia 
conta como foi o processo:

Mas esse aqui foi comprada, a terra. Não é dada assim, foi comprada através do 
gasoduto, que nós ganhamos uma verbazinha para comprar terra. Então, por isso 
que nós compramos, não é do governo, mas só que o governo tinha que ajudar 
também por causa que tem que botar no nome do União, porque aí os índios não 
precisam pagar os impostos, nem nada. Porque, senão que nem branco, nós tería-
mos de pagar cada ano também os impostos, né? Não é a Funai que comprava, 
mas a Funai tem que dar assistência para nós (SILVA, entrevista, 2008)

Os membros dessa aldeia são indígenas da aldeia Guarani vindos do Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Argentina e Florianópolis. Esse povo mora em Imaruí desde o final 
de 1999, quando Augusto da Silva e Maria Guimarães vieram com sua família e estabeleceram na 
localidade. Na aldeia existe uma cachoeira, e todas as casas são rodeadas por vegetação, tendo uma 
estrada sinuosa para chegar ao final da aldeia, onde fica a opy, a casa de reza. Na aldeia também há 
uma escola e um posto de saúde pequeno3. 

Muitos aspectos da cultura guarani permanecem inalterados, pois, por exemplo, as mulheres 
e crianças trabalham na agricultura. Essa prática é organizada secularmente na cultura e educação 
dos guarani. Nessa sociedade, na divisão do trabalho, aos homens são atribuídas as tarefas de 
caça, coleta e proteção do grupo, enquanto às mulheres e crianças estão incumbidas dos afazeres 
domésticos e da agricultura (SOUZA, 2010).

Mas mudanças nas práticas culturais, principalmente para os homens são perceptíveis, 
pois a aldeia possui apenas 77 hectares de terra, o que inviabiliza a prática da caça, da coleta e, 
consequentemente, a garantia de subsistência do grupo. É impossível, numa área territorial tão 
pequena, os homens conseguirem caça e pesca para o sustento do grupo familiar. Entretanto, 
mesmo assim, os homens não vão para a agricultura, que é de subsistência e compreende batata 
doce, milho, abóbora (SOUZA, 2010).

Quanto aos jovens, se atarefam mais com o artesanato e com os estudos na escola da 
aldeia que compreende de 1ª a 7ª séries. Adoram confeccionar bichinhos de madeira (miniaturas 
de animais) para vender, além dos cestos, colares e instrumentos musicais. As peças artesanais são 
utilizadas em rituais, é fonte de rendimento familiar e são confeccionadas por mulheres e jovens 
da aldeia. O dinheiro ganho com a venda dessas peças dá sustento para as famílias. Litaif  e Darella 
explicam como os guaranis Mbya comercializam o artesanato que confeccionam:

A agricultura é atividade de importância fundamental na vida das famílias Mbya, 
mas o fomento ao artesanato e sua conseqüente comercialização significa atual-
mente uma fonte essencial de subsistência. Os Guarani de Santa Catarina relatam 
que o incremento ao artesanato comercial surgiu ao entrarem em contato com 
o turismo no litoral brasileiro. Os Mbya vendem seus artesanatos ao longo das 
rodovias BR101 e 280 e outras, nas vias públicas de cidades vizinhas a suas al-
deias, deixam-nos consignados em lojas, escolas, órgãos públicos ou empresas, 
assim como tem participado de diversas feiras de artesanato, festas religiosas ou 
eventos especiais (LITAIF. DARELLA, 2000, p. 16)

Para os índios da aldeia, há um Deus único e poderoso: Nhanderu. Acreditam que esse Deus 
é de todos e dizem que somos todos iguais. Existe a crença, na aldeia, de que quando um indígena 
morre, há um espírito que continua. Acreditam também na reencarnação. De acordo com o modo 
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de ver o mundo e a vida dos guarani, tudo tem ligação com a natureza e com o modo como Deus 
quer que os seres humanos vivam na terra que Ele criou e deu.

Então, muita gente diz que... diz que o Sol não é... não é uma coisa, uma pedra 
que ilumina aqui na Terra, mas não é. E a Lua é a mesma coisa. A Lua também 
não é só uma coisa que está iluminando para nós, é Deus também. É assim que 
nós soubemos. E é. Essa luz, nós chamamos Quaraã, mas na verdade o dono do 
Quaraã, que é o Deus, é Nhanderu. Tupã é o Jesus Cristo (SILVA, entrevista, 2008)

É perceptível a hibridização de culturas, o sincretismo de matrizes religiosas diferentes. 
O índio cultua seu Deus Nhanderu e identifica Tupã com Jesus Cristo. De modo que se percebe 
como as tradições dos ancestrais indígenas são amalgamadas às crenças dos europeus cristãos. 
Essa percepção não causa estranhamento a quem conhece a grande capacidade de adaptação e 
sobrevivência do povo guarani. Ao mesmo tempo, sabe-se que não existe cultura intocada, inalterada, 
original. Todas as culturas se tocam e se influenciam mutuamente, sejam culturas indígenas entre si 
ou culturas tão diversas como a indígena e a européia.

Se por um lado percebemos entre os guarani um movimento na direção da adaptação ao 
contexto cultural europeu, mas por outro existe uma grande preocupação com relação à manutenção 
das tradições culturais ancestrais. Exemplo do exposto é observado, quando alguém da aldeia vem a 
óbito. Nesse momento, é feito um ritual e todos dançam e cantam ao redor do corpo durante uma 
noite inteira, sinais de uma tradição indígena muito antiga. Também nesse ritual é fumado o petynguá 
e soprada a fumaça na face do que morreu, para que seu corpo permaneça em paz (SOUZA, 2010).

No ambiente da aldeia, em muitos aspectos, percebem-se traços da cultura do homem 
branco mesclados à cultura guarani. Vestes, energia elétrica, banheiros, casas de alvenaria, bicicletas, 
a própria escola são como sinais demarcadores da presença do “branco”. Mas, de outro lado, 
algumas casas indígenas ainda são feitas de barro e palha, com redes para dormir e, para cozinhar 
os alimentos, são feitas fogueiras no chão, evidenciando a cultura indígena. Além disso, a língua 
materna e corrente ainda é o guarani. Os rituais, os cantos, a organização social, a hierarquia entre 
as famílias, a noção de tempo, a divisão de tarefas entre os sexos, as lendas, a relação com a natureza, 
a própria comida, tudo isso é fundamentalmente guarani.

Os Guarani e as várias maneiras de ensinar 

A primeira fase da história da educação com modelo de escola do “homem branco” entre 
os povos indígenas foi caracterizada por objetivos catequéticos. Naquele período, nos séculos XVI 
e XVII, os indígenas, pelo olhar do europeu, eram vistos como selvagens, carentes de civilização e 
de tudo o que diz respeito à dignidade humana.

Em 1963, por decreto do governo do Estado, foram criadas as primeiras escolas indígenas 
catarinenses. Essas escolas, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, trabalhavam de 
acordo com o modelo de escola da sociedade nacional.

Até a promulgação da atual Constituição Federal, essas escolas obedeciam às 
diretrizes pedagógicas de cunho integracionista emanadas dos órgãos indigenis-
tas, que desprestigiavam a cultura nativa, enfatizando o idioma e os valores da 
sociedade dominante (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 
2002, p. 27)
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Mesmo com os esforços para que essa realidade mude, há um distanciamento muito grande 
entre a sociedade nacional e o indígena. A escola da aldeia Tekoá Marangatu, por exemplo, tem 
quatro professoras não-indígenas4 e que não falam a língua nativa. Entretanto, há um membro da 
aldeia trabalhando entre elas como tradutor e estudando para futuramente trabalhar na escola.

É relevante destacar que os indígenas têm a sua forma de educar, que é extremamente 
diferente do modelo europeu proposto pelas escolas até os dias atuais. A maneira indígena 
de transmissão e construção do conhecimento para as gerações futuras é rica socialmente e 
culturalmente (historicamente transmitidos e construídos pela tradição oral) e não necessita de salas 
de aulas e carteiras enfileiradas como de modo geral acontecia na educação formal. Observamos 
a consciência que os indígenas têm sobre a importância de se preservar a memória, e, portanto a 
identidade, do povo guarani5, conforme se pode observar no depoimento a seguir:

A narrativa do senhor Augusto retrata muito a realidade guarani. Observamos 
durante a pesquisa na aldeia que os indígenas eram extremamente quietos, Na 
verdade, para as criança daqui, a gente vai lá na casa de reza e leva pra lá e primei-
ro conta as histórias do Deus, dos bichinhos, dos animais, do mato, do campo, 
para eles ficarem sabendo, né, pra não perderem a memória deles e coisa, en-
quanto está tomando chimarrão, em roda. Aqui nós tomamos chimarrão. Depois 
nós temos que fumar cachimbo também (SILVA, entrevista, 2008)

Comunicam-se uns com os outros na língua tupi e também na opy (casa de reza), lugar que 
para eles é sagrado e no qual dificilmente um não- indígena poderia entrar. Podemos descrever 
a casa de reza como um local privilegiado de transmissão de conhecimentos em que são feitos 
cerimoniais religiosos.

A opy acaba se tornando o centro da aldeia, configura-se no principal local em que se 
ensina e aprende a história e a identidade guarani, mas considera-se escola toda a aldeia, tudo é forma 
de aprendizado, na conversa com os mais velhos, na mata, no silêncio... Na narrativa do senhor 
Augusto, fica evidenciado as diversas maneiras de aprender e passar as tradições e de como manter 
a relação com a natureza e com o transcendente: “porque tudo foi o Deus mesmo que deixou. E 
deixou no mato também nós, índios. E aí nós temos que pegar a hora que...a hora que der certo 
para nós comermos também. Não é em qualquer hora que a gente vai caçar, matar, pegar, não é 
assim” (SILVA, entrevista, 2008).

Mesmo com cinco séculos de perseguições e extermínio, os guarani resistiram e continuam 
lutando para conservar vivas a música, a dança, a arte, a língua, a religiosidade, a culinária, a dança 
e a visão de mundo dos seus pais e avós.

As histórias são formas de educar as crianças e que os indígenas consideram a 
escola da “sociedade nacional” uma presença estranha na aldeia. Dessa maneira, 
buscam uma forma de se defenderem, como se fosse uma garantia de sobrevi-
vência no mundo do “branco”. Eles esperam se formar em diversas áreas para 
poderem se manter e ajudar suas famílias, como forma também de reivindicar ao 
governo o que precisam, mas eles não acreditam em muitas aulas que são lecio-
nadas na escola, pois ainda sofrem forte influência religiosa e acreditam no que 
contaram seus pais e avós (SOUZA, 2010, p. 49)

Há na aldeia uma resistência quanto à aceitação do que é ensinado na escola do Estado. 
A luta é cultural, e os índios entendem que o espaço escolar é demarcado pelo branco e está em 
aberto conflito com a cultura tradicional do povo guarani. Há que se registrar também a grande 
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habilidade do povo guarani no sentido de se adaptar à cultura do homem branco e de negociar 
(o velho sistema de trocas) com o governo, a FUNAI, os turistas que visitam a aldeia, meios de 
sobrevivência.

Apesar da resistência em relação à cultura do homem branco, os índios entrevistados davam 
extrema importância para o saber ler e escrever, pois sabem que essa é uma condição importante de 
sobrevivência frente a sociedade nacional. Os guaranis da aldeia Tekoá Marangatu estão buscando 
aprender e se formar. O que percebemos é que eles têm grande respeito pelas professoras não-
indígenas e almejam aprender o que elas ensinam para posteriormente eles mesmos trabalharem na 
escola, não como intérpretes, mas como professores titulares.

Mas, onde fica a cultura indígena no meio desse emaranhado de idéias? Buscamos nas 
narrativas que são contadas para as crianças, estratégias utilizadas para manter viva a cultura indígena 
na qual eles estão inseridos e acreditam. Foram nessas histórias que observamos traços identitários 
que diferenciam o índio da sociedade nacional6. 

Narrativas que delimitam os espaços masculino e feminino

Nas narrativas que veremos a seguir, podemos observar a maneira de o índio educar-se por 
meio de histórias que trazem uma idéia de como ele se relaciona com a natureza, os animais e a mata, 
e a cultura, isto é, sua própria sociedade, seus pares, e também, como foi visto anteriormente, com 
o transcendente, com o mundo dos deuses e seres espirituais, mitológicos. As narrativas também 
abordam questões relevantes em relação à posição que a mulher ocupa na aldeia e os códigos de seu 
comportamento. São histórias de transformação e interdito. Vejamos a história da anta:

[...] porque na aldeia tinha uma moça jovem que gostava de sair de casa para o 
mato sozinha. Antigamente não era permitido às mulheres saírem assim sozinhas 
para o mato. Os homens é que caçavam. Agora, juntas, podem ir. Mulheres, jun-
tas, podem sair para o mato também, mas sozinhas não. Mas como essa moça 
sempre saía sozinha, que estava fora, assim, da regra, como não ouviu os pais, o 
Espírito transformou ela em anta e, para se transformar, ela adoecida, alguns dias 
já estava adoecida e os pais não sabiam o que fazer. Levavam para o pajé, só que 
o pajé já não curava mais ela porque já estava em transformação. Então deixava, 
mandava ficar numa casa, amarrar a porta para ela não sair. Então ela ficava lá e 
os pais dela se mudaram para outra aldeia, assim deixaram a filha em casa amar-
rada. Então a mulher estava se transformando, aí de repente chegou um caçador 
que era de outra aldeia, né. Chegava um homem guerreiro. Aí descobriu que tinha 
uma moça se transformando dentro da casa, dentro daquela casa. Aí ele pegou, 
não sei como vou chamar, aquela bola cheia de abelha e jogou dentro da casa e 
viu que a moça já tava se transformando. A cara da moça já estava se transfor-
mando, só tinha o cabelo que não caiu tudo ainda. Aí jogava aquela abelha para 
dentro, para ver o que acontece, né. Aí picava tudo, picava toda a moça que estava 
dentro, a moça pulava, gritava, pedia socorro, mas ele não deu, só ficava olhando. 
Aí a transformação dela se acelerou por causa da picada e a moça se transformou, 
foi a primeira anta que foi para o mato assim, para a floresta, por isso que uma 
anta é um animal que a gente respeita muito e sempre lembrando para as crianças 
assim: para não desobedecerem os pais, porque tem essa história que conta que 
quem desobedece os pais se transformava em bicho. Com isso também a gente 
assusta as criancinhas para sempre obedecerem os pais (SILVA, entrevista, 2009)

Na narrativa da anta, que vem fortalecer os vínculos do índio com os seres da floresta, 
podemos perceber que as mulheres ficam mais em casa cuidando dos filhos e da alimentação, 
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enquanto que os homens saem para pescar e caçar. Na aldeia Tekoá Marangatu não há lugar para 
a caça e a pesca. Segundo relato de Augusto da Silva, é muito difícil caçar, pois a área territorial é 
pequena, e a pesca também se torna complicada. Há uma cachoeira que percorre as margens da 
aldeia, mas não há peixe. Então muitas vezes vão pescar nos arrozais que ficam próximos à aldeia.

Mesmo não havendo atividades de caça e pesca, a liderança do homem na aldeia guarani 
ainda permanece. As mulheres raramente falam com os brancos. Quem tem voz na aldeia é o 
cacique ou alguém que eles chamam para representá-los. Inferimos que o papel do guerreiro de 
outra aldeia, conforme narra à história, reforça a idéia do poder exercido sobre as mulheres que 
desobedecem as regras, como uma pessoa que não chega para ajudar, porém apenas observa a 
transformação da mulher, que permanece amarrada – o guerreiro não a liberta. Um elemento 
importante na história é a colméia jogada, que ajuda a reforçar ainda mais essa idéia, de que as 
desobedientes serão castigadas. 

O objetivo dessa narrativa mítica é múltiplo: explicar a origem de um animal conhecido e 
no passado muito abundante nas florestas (mito etiológico); fortalecer os vínculos de respeito e 
admiração pelos seres da floresta; fortalecer os vínculos sociais na aldeia pelo estímulo à obediência 
às regras e taboos sociais; inibir possíveis impulsos a questionamentos à ordem entre os sexos, 
garantindo que as mulheres respeitem a hierarquia na aldeia; ensinar as crianças à obediência aos 
pais e o respeito à natureza; inspirar nos membros da comunidade temor pelos seres espirituais, que 
podem transformar o corpo, portanto a vida, dos indivíduos; construir a identidade guarani como 
sendo a de um povo que respeita a floresta, os seres espirituais e os códigos de ética e relações 
sociais.

Na história, o Espírito intervém na ação dos homens, fazendo com que o pajé tome sua 
atitude por menção divina, através da transformação da mulher em anta. Essa anta significará o 
espírito do respeito que os filhos devem ter pelos pais, porque o desrespeito gera um castigo que 
precisa ser aplicado.

Outra história também vinculada à questão da relação entre os sexos e ao papel da mulher 
na sociedade inclui um ingrediente de taboo e interdição comum a muitas culturas: a menstruação. 
Diz o conto:

Tinha uma família guarani que vivia numa aldeia perto de uma praia. A família 
tinha duas filhas e um filho. Aí, como guarani tem uma regra de não deixar, 
principalmente a menina, assim, tomar banho muito tarde e muito menos quan-
do está menstruada, que era proibido, até hoje é assim, proibido tomar banho 
quando está menstruada, então o que aconteceu foi que uma menina mais nova, 
ela ia tomar banho sempre junto com uma irmã mais velha, só que uma vez ela 
desobedeceu o pai e foi lá na praia tomar banho sozinha e menstruada. E lá, to-
mando banho e algum tempo depois, ela descobriu um moço bonito que estava 
observando ela, também estava na água que ela não sabia que estava, um rapaz 
que era bonito e que ela nunca tinha conhecido, nunca tinha visto na aldeia, não 
sabia de onde que era esse moço. Então ela gostou muito do moço e o moço 
gostou muito dela. Aí conversaram, falavam a mesma língua. Então ela pensou 
que era um moço mesmo, de verdade, só que o rapaz pediu para ela não dizer 
para os pais dela que ela tinha conhecido alguém na praia e eles combinaram que 
se encontrassem sempre lá. Então ela foi para casa, não contou nada e queria ir 
sempre lá sem a irmã, que ela não podia saber também que ela encontrava alguém 
lá. Só que, aí, o irmão que era o mais velho dela ficou desconfiado com a irmã, 
que só queria ir escondido sem a irmã, vai toda tarde. Aí o rapaz resolveu ir atrás 
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para ver o que estava acontecendo na praia. Aí foi e, quando chegou lá, viu que a 
irmã estava chegando na praia e o moço já estava na praia esperando ela. Nunca 
saía para fora da água. Aí ela estava conversando e o irmão estava vendo tudo. 
Aí depois ele ficou brabo por ela ter desobedecido o pai, que não podia fazer. O 
irmão  foi até lá, pegou os dois, amarrou os dois e levou para casa para mostrar 
para os pais o que estava acontecendo. Aí chegou lá, o pai pediu para amarrar 
no tronco os dois, no tronco da árvore. Aí ele amarrou os dois no tronco. Aí o 
pai deixou que eles passassem a noite para ver o que ia acontecer com eles. Só 
que, quando aparecia a noite, no corpo do rapaz apareciam escamas, aparecendo, 
aparecendo, e a escama era bem cortante, assim, aí cortou o cipó que ele estava 
amarrado, soltou, e o pai estava vendo, não tentou amarrar de novo, era só para 
ver o que acontece. Aí o rapaz foi lá e desamarrou a moça também e os dois 
foram correndo para a praia e o irmão foi junto para ver, e os dois se jogaram 
juntos na água e depois a menina apareceu de novo, só que com rabo de peixe, 
a cabeça a mesma e o rabo de peixe todo escamado. E os dois sumiram de novo 
na água e nunca mais apareceram. Essa é a história da sereia, de como surgiu 
(SILVA, entrevista, 2009)

Na narrativa da sereia, percebemos uma proximidade com a história da anta, pois ambas 
partem de um castigo que as leva à transformação por desobedecerem ao pai, homem que traduz 
a significação do poder exercido sobre ela. Há uma diferença relevante que mostra a figura do 
homem como castigador na narrativa da anta e de ajudante na narrativa da sereia. Tudo nos leva a 
crer que nessa narrativa o homem surge para o domínio da feminilidade, visto que a menina está 
em transformação.

A menstruação aparece como um período de transformação da mulher e é seguida da 
necessidade de sair do contexto mundano. Atualmente, o período de menstruação significa que 
deve haver um recolhimento da mulher, quando devem ficar em casa e não aparecer para ninguém. 
Com a proibição de sair de casa, surge a figura do homem nunca visto, que imaginado pela moça, 
surge como alguém que a tira daquele contexto e a transforma em mulher, representado pela 
configuração de uma sereia.

Tal narrativa incute nas crianças um senso de mistério em relação à realidade, um senso 
de temor e obediência em relação aos vínculos familiares, e a precaução para os riscos da mata, 
o risco de estar sozinho no rio. De certa forma, busca-se a proteção da mulher diante dos riscos 
do mato, ao preço de sua liberdade. O derramamento do sangue no rio teria seus riscos, poderia 
tornar impura a água, perturbar a ordem natural das coisas. Então, caberia à moça nessa idade o 
recolhimento.

As moças indígenas, quando estão menstruadas, ficam liberadas das tarefas cotidianas e 
inclusive das atividades escolares. Há um acordo entre índios e professoras da escola da aldeia no 
sentido de que se respeite esse período. Esse momento especial na vida da moça índia é também 
especial na aldeia, pois trata-se de um período de transformação, como foi falado, e de construção 
identitária. A moça se prepara para enfrentar todos os riscos e responsabilidades da vida adulta 
e também para perpetuar as futuras gerações. Após a primeira menstruação, a moça já pode se 
casar. Mais do que um período incômodo, desconfortável, esse momento parece ser revestido de 
sacralidade e importância ancestral.
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Narrativa que apresenta a migração como uma necessidade para os Guarani

Tinha um povo guarani, uma aldeia grande, e uma época aconteceu uma tragédia 
assim na comunidade. Há muito tempo aconteceu, então na aldeia morreram 
muitas crianças sem doença alguma, as crianças dormiram e amanheceram mor-
tas. No outro dia outras crianças, acontece mesmo assim, então o pajé não sabia 
o que estava acontecendo naquela aldeia, aí então ele ficou juntando a comuni-
dade e e um dia ele ficou sozinho na casa de reza pensando porque as crianças 
morriam sem explicação alguma e querendo saber o que que estava acontecendo 
na aldeia. Os índios morriam sem explicação alguma. Aí então o pajé decidiu: a 
aldeia já era muito antiga e as crianças que viviam lá, que nasciam lá já morriam 
muita gente. Nasciam, envelheciam e morriam, então naquela aldeia já estava ve-
lha também. Então o pajé descobriu que a terra também é mortal, então já estava 
velha e não dava tudo aquilo que dava antigamente e é por isso que as crianças 
não viviam mais. Então precisava mudar a aldeia, precisava criar uma aldeia nova. 
Aí o pajé convocou toda a comunidade e falou tudo isso que ele descobriu. Ele 
foi levar o seu povo para fazer outra aldeia nova, mas só que o pajé, para o pajé 
já tinha mostrado que quando eles se mudarem para outro lugar, eles, o pajé teria 
uma surpresa, assim, uma surpresa divina, mas ele não sabia o que que ia aconte-
cer lá (SILVA, entrevista, 2009)

Essa narrativa nos permite fazer algumas inferências. Em primeiro lugar evidenciamos a 
questão da mobilidade territorial que caracteriza o povo guarani até os dias atuais. É muito difícil 
saber a quantidade populacional dos Guarani por conta da mobilidade (característica desse grupo), 
pois consideram todas as comunidades como se fossem uma só. A rigor, não existem as aldeias 
guaranis e, sim, um grande povo vivendo e distribuído em várias regiões pertencentes a uma única 
aldeia.

No mundo guarani, por exemplo, a pessoa é uma “palavra” única e irredutível, 
cuja história será uma espécie de hino de palavras boas e belas, uma história de 
palavras inspiradas, que não podem ser aprendidas nem memorizadas e, portan-
to, também não podem ser, a dizer a verdade, ensinadas. Cada um é a sua palavra 
recebida e dita com propriedade, e essa palavra é criada ao mesmo tempo em que 
é dita, como uma energia que se desabrocha em flor. Essas são as metáforas com 
as quais os guaranis se pensam e se dizem (MELIÁ, 1999, p. 12-13)

Atualmente, as aldeias são demarcadas pela FUNAI, o que não os deixa saída para que se 
mudem para qualquer lugar, o que fazem é se locomover para os lugares demarcados pelo órgão, 
assim vivem de aldeia em aldeia.

Na narrativa, quando o pajé fala que a terra estava velha e precisava criar uma aldeia nova 
para sobreviver, ao que parece a terra ficou improdutiva, isso impõe a migração para o grupo, na 
busca de um novo espaço territorial. Quando se mudaram, conseguiram ter boa colheita e nasceu 
o milho colorido, alimento que para o guarani é muito importante e nutritivo. Para o guarani, é 
um alimento também espiritual. Essa é uma forma de educação para o plantio dos alimentos, 
para procurarem terra boa, para deixarem a terra descansar, um modo respeitoso e sustentável de 
lidar com a terra. Assim, a terra teria chance de se recompor e a aldeia poderia subsistir em outro 
lugar. Por meio da história, as crianças são levadas a refletir sobre o caráter nômade e dinâmico de 
sua existência. Ao mesmo tempo, refletiriam sobre o cuidado que se deve ter com a terra, com os 
recursos naturais que, uma vez esgotados, acabam por resultar na morte da aldeia.

Essa narrativa continua sendo contada, porém o que observamos é que ela vem sendo 
ressignificada pelo grupo. Os índios não buscam mais o espaço territorial como faziam no passado, 
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a terra que antes era um espaço livre hoje é dominada na sua totalidade pelo branco, mas a 
mobilidade ainda persiste, no entanto nas terras institucionalizadas pelo Estado (FUNAI). Além do 
mais, o apoio de agrônomos e a utilização de sementes mais fortes, bem como o uso de fertilizantes 
podem permitir a reutilização da terra, ao preço, é claro, da mudança de uma cultura, da alteração 
da relação com a natureza.

Ainda que as aldeias continuem em suas terras demarcadas, os indivíduos acabam circulando 
entre elas. É um tipo diferente de mobilidade, não mais coletiva, não mais geral. Mas por que 
essa mobilidade ou migração ainda persiste? Há estudos com interpretações diferenciadas sobre o 
processo de mobilidade e migração, característica dos Guarani Mbya.7

Um exemplo que observamos na aldeia, foi a migração do cacique Inácio, um dos 
entrevistados, que migrou juntamente com mais seis famílias para a aldeia M’Biguaçu, no quilômetro 
190 da Br 101, no distrito de São Miguel. A aldeia recebe constantemente índios de outros lugares. 
Contudo, alguns exemplos nos levam a crer que essa mobilidade tem um significado, a busca de 
casamentos e a constante migração de índios com domínio da língua portuguesa para atuarem na 
função de intérpretes, enfim outras formas de se moverem de aldeia em aldeia.

Curiosamente, ainda que os tempos sejam outros e as mudanças tenham outras características 
e motivos, a narrativa do envelhecimento da terra continua a ser passada de geração em geração. 
Há um vigor inquestionável nas tradições ancestrais, que agora ganham relevância ainda maior na 
medida em que se esgotam os recursos do planeta, isto é, da Terra. Não basta mudar daqui para ali. 
É a Terra que está doente. A narrativa, portanto, ganha um caráter novo e amplificado, cada vez 
mais relevante, sobre a necessidade de se respeitar a terra e a Terra.

Narrativas que ensinam as crianças astúcia e precaução

Era uma vez o tatu e o lobo...

Numa tarde do dia o lobo e o tatu se encontraram no caminho, os dois nunca se 
conheciam antes, mas o tatu já ouvia falar do lobo que era muito malvado. O lobo 
ficou curioso e perguntou para o tatu:

- Por que é que seus olhos são tão pequenos?

O tatu respondeu que esfregou os olhos no espinho da árvore espinhosa que 
tinha ali perto. E o lobo perguntou se era verdade e se tinha doído muito e o tatu 
respondeu que era sim e que não tinha doído nada e o lobo disse que queria ter 
os olhos pequenos igual aos do tatu.

O lobo acreditou na história do tatu e foi procurar a árvore espinhosa para es-
fregar os seus olhos grandes. Não demorou muito para achar a árvore e esfregou 
os seus olhos no espinho. O lobo furou um olho e ficou com raiva do tatu e foi 
a casa dele pra vê-lo. O lobo fingiu que estava em paz com o tatu e convidou ele 
pra fazer um serviço:

- Tenho serviço pra você, meu amigo tatu. Eu quero que vá a minha casa amanhã.

- Eu vou, sim – Disse o tatu.

No outro dia o tatu foi na casa do lobo para fazer o serviço. O lobo mandou o 
tatu para queimar o seu roçado e que ele ficasse no meio para poder trabalhar 
melhor. A intenção do lobo era queimar o tatu vivo.
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O tatu fez o que o lobo mandou, ficou no círculo do fogo, mas ele entrou no 
buraco quando o fogo estava quase chegando nele e não queimou como o lobo 
queria. O lobo não resistiu e perguntou ao tatu:

- Como é que você escapou do fogo?

- Eu finquei um toquinho de madeira no chão e agarrei nele, assim o fogo não 
me queimou.

No outro dia depois, o tatu mandou fazer o mesmo serviço para o lobo, queimar 
o roçado e ficar no meio dele para poder trabalhar melhor.

O lobo queimou o roçado em círculo e ele estava no meio, o fogo foi se arrastan-
do e quando já estava quase chegando nele ele pegou um toquinho de madeira 
que tinha no chão, fincou na terra e ficou agarrando como o tatu disse que fez

O lobo morreu queimado (SILVA, entrevista, 2009)

A narrativa parece revelar que a uma disputa de grupos pelo monopólio da terra e pelo 
domínio do conhecimento. No entanto, o tatu sempre tem um conhecimento maior do que o lobo, 
o que nos leva a crer que os índios têm preocupação com a relação com o outro e transmitem para 
as crianças o cuidado e a esperteza que precisam ter. São conhecimentos práticos sobre a vida, 
a necessidade de ser sábio, astuto. Certamente há muitos paralelos que podem ser feitos com as 
fábulas de Esopo ou as histórias de Pedro Malasarte. De qualquer modo, fica para as crianças o 
aprendizado da sagacidade nas relações, de como a sabedoria pode vencer a força bruta.

Essa narrativa tem um sentido de permanência, ao contrário da outras que sofreram 
ressignificações, pois percebemos que o índio tem esse cuidado no contato com o outro e busca 
ensinar para as crianças a idéia da astúcia e da inteligência. Diante do perigo na floresta, há que se 
agir com precaução, há que se desconfiar das ofertas fáceis de ajuda.

Outra história envolvendo animais da floresta, desta vez um quati, bicho muito comum 
nesta parte da América do Sul.

O quati ganhou a vida como um dos animais criados pelo menino Sol e pelo 
menino Lua. Quando os dois estavam pelo caminho à casa do seu pai Nhanderu 
Tenonde, o Deus primeiro, os dois chegaram ao rio para tomarem água e viram 
um homem em cima de uma pedra fisgando alguns peixes. Sem que ele perce-
besse a presença dos dois, eles se esconderam atrás de uma árvore. O homem era 
um diabo disfarçado de humano e o menino Sol e o menino Lua tiveram a idéia 
de enganar o homem. Então o Sol disse para a Lua que era para eles se trans-
formarem e fingirem que eram peixes, e a Lua disse que era para ele ir primeiro.

O Sol transformou-se em peixe e puxou o anzol com a mão, e o homem não 
conseguiu fisgá-lo. Aí o Sol disse para a Lua que agora era a vez dele ir e disse pra 
ele lembrar que não pode puxar o anzol com a boca, “porque ele pode te tirar 
para fora da água e matar”. Foi a vez de o menino Lua enganar o homem, entrou 
na água e puxou o anzol com a mão algumas vezes e depois ele se empolgou com 
a brincadeira e puxou com a boca. O menino Lua foi tirado para fora da água e 
o homem matou.

Para poder trazer o irmãozinho de volta, o menino Sol teve que fazer alguma coi-
sa e rápido. O menino Sol, sem muitas idéias para reagir, pegou algumas semen-
tes de uma árvore e as transformou em um bando de quatis num cedro grande 
que havia na beira do rio. Ao ver o animal que ele nunca tinha visto na vida, o 
diabo disfarçado de homem foi tentar matar os quatis. Enquanto o homem se 
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distraiu, o menino Sol foi salvar o seu irmãozinho Lua. Assim surgiram os quatis 
(SILVA, entrevista, 2009)

Nesta história, o divino é concebido como um poder antagônico desta vez, representado 
pelo diabo. O Sol e a Lua, que são também divinos, dão força ao antagônico quando desobedecem 
às suas próprias forças, pois se submetem ao diabo através da imagem do anzol que não deve ser 
usado na boca. A beleza da história indígena não fica nada a dever em complexidade literária e 
dramática às narrativas mitológicas gregas e romanas. O ensino sapiencial também parece reverberar 
versículos dos livros de Provérbios.

É o anzol que torna os meninos vítimas da maldade que é desafiada através de uma 
travessura tentadora. Isto porque o diabo não os incomodaria se não houvesse a teimosia em fazer 
o que não podem. Ele não mataria senão fosse tentado. Há um indício que de tragédia grega nesse 
pequeno erro cometido pelo menino que se empolgou e colocou o anzol na boca, algo do impulso 
de Ícaro, por exemplo, diante da possibilidade de enfrentar o risco e o medo. Existe, entretanto, 
uma licença poética que permite que o menino volte: o recurso ao mágico, a transformação de 
semente em quatis.

Com essa história, as crianças aprendem e enfrentar seus limites, a não se deixarem levar 
pelo impulso de agir impensadamente ou temerariamente. Há que se levar a sério os riscos que se 
encontram na floresta. Por outro lado, a história ensina também o companheirismo, a mutualidade, 
como um menino socorreu o outro na hora do apuro. Além do mais, a narrativa ajuda a construir a 
identidade do povo guarani, e por extensão do povo brasileiro, que tem na mitologia indígena suas 
histórias e personagens mais ricos e profundos.

Essa estratégia de tentar negociar com o outro sempre foi uma característica do povo 
guarani desde o século XVI, desde os primeiros contatos com os brancos, ou até mesmo antes. O 
sistema de trocas, a negociação, o acordo, a capacidade de negociar com o outro sempre fez parte 
da cultura guarani. Essa mesma característica fazia preferir o diálogo ao confronto imediato, a 
astúcia ao invés da batalha em campo aberto.

Segundo Rodrigo Lavina, o comércio entre os navegadores europeus e os guaranis era de 
extrema importância para os índios que viviam no litoral catarinense. Os índios que se localizavam 
próximos aos portos praticáveis realizavam sistema de troca entre os europeus, pois estes garantiam 
a eles armas que favoreciam na luta com outras aldeias. 

O fato é que as ferramentas de metal, para uma determinada aldeia, importava 
em nítida vantagem tecnológica diante de outras aldeias, favorecendo assim, o 
estabelecimento de alianças e a superioridade numérica em situação de conflito 
com os outros grupos. Encarados como fornecedores ingênuos de um equi-
pamento superior, os europeus foram neste período, segundo a documentação, 
bem acolhidos e tratados pelos Cario (LAVINA, 1999, p. 76-77)

Podemos observar que esse sistema de troca era proveitoso para o guarani na busca de 
novas ferramentas. Os índios também procuravam unir os exploradores com as mulheres da aldeia, 
assim garantiam as ferramentas que eram vistas como indispensáveis nas lutas.
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Narrativas que norteiam a relação do índio com a natureza

Todas as histórias apresentadas até aqui tratam, de um modo ou de outro, da relação do 
índio com a natureza, seja com a terra, seja com os animais, seja com os rios, a Lua, o Sol, mas 
também abordam temas pertinentes a relação social, ao convívio na aldeia, às atitudes do indivíduo 
diante da vida. Uma narrativa muito interessante diz respeito a um animalzinho muito querido 
pelos guaranis: a paca.

A mãe tinha sido morta pela onça, que mataram a mãe, e comia a onça. Só que, 
como as crianças eram poderosas, elas pediram para a onça que deixasse um 
pouquinho da carne e deixasse os ossinhos dela, pra ela dar vida para as crian-
cinhas da mãe. Como não podia mais fazer com que a mãe volte, só tinha que 
transformar em outros seres vivo. Aí transformaram esse restinho da mãe em 
paca. Então, quando transformaram em paca, eles falaram assim: que essa paca, 
quando alguém quer matar a paca, fazer armadilha para ela, ela só vai ser pega 
quando essa armadilha ficar bem velhinha, na nova não vai cair não. Eles falavam 
e assim que acontece, né. Quando nós fazemos a armadilha no carreiro da paca, 
a gente coloca lá, mas deixa um tempão lá, depois a gente deixa lá e, quando fica 
bem velhinha aquela armadilha, a gente pega, mas na nova nunca se pega (SIL-
VA, entrevista, 2009)

A narrativa aponta para o respeito que o índio tem com a natureza, pois através do mítico 
eles ensinam para as crianças como devem caçar. O índio mantém uma relação de equilíbrio com a 
natureza e, mantendo esse equilíbrio, eles conseguem viver na natureza que os cerca. Na narrativa 
percebemos que o índio espera o momento da caça. O senhor Augusto, mostra como deve ser feito 
quando se caça: “Tem que ter o dia e a hora. Então, e também até a caça que a gente caça e traz 
para casa... Tem que pedir a Deus, ainda pedir até perdão e tudo, para sempre os animaizinhos do 
mato, para ter bem e a nós também”.   (SILVA, entrevistado, 2008).

Atualmente, o índio da aldeia Tekoá Marangatu não tem mais caça e pesca, raramente há 
peixe e o que caçar na reserva, mas ainda contam narrativas como essas para que as crianças saibam 
o que faziam seus avós, ou seja, procurar manter viva entre as crianças como eles se relacionavam, 
produziam e extraíam da natureza o que precisavam.

Inferimos que essa narrativa contribui para a manutenção da identidade do grupo. A 
narrativa contada para as crianças fala da interação dos seus antepassados com a natureza. Hora 
se eles não conseguem mais extrair da natureza a caça para a sobrevivência, a história contada na 
atualidade tem um sentido de procurar explicar para as crianças de maneira que essa interação com 
a natureza deve ser mantida. Ela é uma das estratégias de unir passado, presente e futuro. Outra 
narrativa que apresenta essa relação do índio com a natureza é a história do Bugio, que mostra a 
transformação do índio em bugio. Podemos inferir que nessa transformação o índio é um animal 
como qualquer outro da mata.

Considerações finais

Atualmente, os indígenas passam a ter maior visibilidade com relação à sociedade nacional 
e passam a ser respeitados como um povo que têm direitos. A Constituição de 1988 traz uma 
série de leis que garantem a esse povo conquistas para uma boa educação. Mas para o índio o que 
podemos dizer que é boa educação?
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O guarani vai à escola para poder se defender e cuidar de suas aldeias, pois o que aprende 
e valoriza são os ensinamentos de seus ancestrais e, através de narrativas contadas, tenta manter o 
máximo que pode o que seus pais e avós ensinaram e assim repassar para as crianças as histórias 
que aqui escrevemos e buscamos entender.

No decorrer da história, os indígenas conseguiram escolas para as aldeias e estão 
caminhando para que somente professores indígenas lecionem ali. Eles conquistaram o direito 
à sua religiosidade, à terra, ao uso da língua materna, ao respeito por sua cultura e tradições. No 
entanto, isso está apenas na legislação, pois na prática ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Ficou evidenciado que a educação e a religiosidade, para os guaranis, estão ligadas. As 
narrativas são contadas durante conversas na opy, casa de reza, e é nessa casa que há uma grande 
socialização de conhecimento e nesse momento procuram através de palavras sagradas, cantos, 
danças, orações e rituais manter viva a sua cultura.

Percebemos que, em contraste com o povo não-índio, os indígenas estão sempre em 
relativa harmonia com a natureza e, através das histórias, reforçamos ainda mais essa ideia, visto 
que a maioria das narrativas que são contadas trazem como personagens centrais animais selvagens. 
Essas narrativas contêm grande sabedoria e permitiu aprender um pouco mais dessa cultura que é 
tão rica.

NOTAS

1 A pesquisa fundamentou-se nas fontes orais e na memória, em especial nos estudos de: JANOTTI, 
Maria de Lourdes Mônaco. Refletindo sobre história oral: procedimentos e possibilidades. In 
MEIHY, José Carlos Sebe Bom (Org.). (Re) Introduzindo a história oral no Brasil. São Paulo: 
Xamã, 1996. AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Orgs.). Usos e abusos da História 
Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. LE GOFF, Jacques.  História e Memória. 
II vol. Memória. Lisboa: Edições 70, 1982. HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. 
Laurent Leon Schaffter. São Paulo: Vértice; Editora Revista dos Tribunais, 1990.

2 Obra do Governo Federal que traz gás importado do exterior para o Brasil e a tubulação desse 
gás passou por território indígena.

3 Sobre a constituição da aldeia e as práticas cotidianas ver: SOUZA, Alexandra Serafim. As narrativas 
como estratégia(s) de construção identitária dos índios guarani da aldeia Tekoá Marangatu, em 
Imaruí (SC). Criciúma, Unesc, 2010. (dissertação de Mestrado em Educação).

4 A escola e os professores eram mantidos pelo governo de Santa Catarina.

5Reflexões em torno da identidade dos índios da aldeia Tekoá Marangatu ver: SOUZA, Alexandra 
Serafim. As narrativas como estratégia(s) de construção identitária dos índios guarani da aldeia 
Tekoá Marangatu, em Imaruí (SC). Criciúma, Unesc, 2010. (dissertação de Mestrado em Educação).

6 Reflexões sobre identidade e etnia ver: BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia: 
Construção da pessoa e resistência cultural. São Paulo: Brasiliense, 1986. SILVA, Tomaz Tadeu da. 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  Reflexões 
sobre a identidade, etnia e educação indígena em Santa Catarina ver: MARKUS, Cledes. Identidade 
étnica e educação indígena. 2006. Dissertação de Mestrado – FURB, Blumenau (SC). ROSA, Helena 
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RESUMO
Abordamos a formação de professoras e professores pelo Projeto Logos II em Alta Floresta 
Mato Grosso nos anos de 1980 a 1993.  Analisamos como se deu a implantação do Proje-
to Logos II no estado de Mato Grosso e em Alta Floresta. O Logos II foi uma habilitação 
para o 2º grau magistério instituído pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, com o 
apoio do Departamento de Ensino Supletivo – DSU que visava treinar as professoras/es 
leigos em serviço que atuavam nas salas de aula de 1º a 4º série nas escolas urbanas e rurais. 
Temos como fontes de pesquisa resoluções, decretos estaduais, normas de funcionamento, 
módulos de microensino, ofícios, atas de matrículas, históricos escolares, fichas de matrículas, 
avaliações de microensino, cadernos de campo, atas de registro dos encontros pedagógicos 
e fotografias. A análise das fontes nos permitiu inferir que o Projeto Logos II possibilitou a 
formação de docentes leigos que ministravam aulas nas primeiras séries primárias e não pos-
suíam habilitação específica para atuar no magistério.

Palavras-Chave: Projeto Logos II. Formação de professoras e professores em Alta Floresta 
Mato Grosso. Docentes leigos.

ABSTRACT
We approached the training of  teachers and teachers by the Logos II Project in Alta Floresta 
Mato Grosso from 1980 to 1993. We analyzed how the Logos II Project was implemented 
in the state of  Mato Grosso and Alta Floresta. The Logos II was a qualification for the 
2nd grade teaching institute created by the Ministry of  Education and Culture (MEC), with 
the support of  the Department of  Supplementary Education (DSU), which aimed to train 
lay teachers in service who worked in classrooms from 1st to 4th grade in urban and rural 
schools. We have as sources of  research resolutions, state decrees, operating standards, mi-
croensin modules, crafts, enrollment records, school records, enrollment forms, microensin 
assessments, field notebooks, logs of  pedagogical meetings and photographs. The analysis of  
the sources allowed us to infer that Project Logos II enabled the formation of  lay teachers 
who taught classes in the first primary series and did not have specific qualification to act in 
the teaching profession.

Keywords: Project Logos II. Teacher training in Alta Floresta Mato Grosso. Lay teachers.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

 MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO

HISTÓRICO REGIONAL
NDIHR



286

REVISTA ELETRÔNICA 24 DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO

Ser professora ou professor leigo no Brasil e em Mato Grosso era uma realidade ao longo 
dos anos. Mulheres e homens atuavam nas salas de aula das escolas urbanas e rurais sem a formação 
necessária para ministrar aulas.

Foram criados programas, cursos e projetos para a formação das pessoas leigas que atuavam 
ministrando aulas. Um desses projetos foi o Projeto Logos II, um projeto destinado a formar 
docentes, gerido pelo Governo Federal e ofertado em diversas regiões brasileiras. No estado 
de Mato Grosso, o projeto foi desenvolvido entre os anos de 1980 a 1993. O Projeto Logos II 
contava com a contrapartida das prefeituras municipais para formar os professores que não tinham 
habilitação específica para a docência e estavam atuando nas salas de aula mesmo sem terem a 
formação do 2º grau magistério.

Nos anos de 1980, no Brasil, a falta de professores formados e o apadrinhamento na 
contratação dos professores, entre outros fatores, contribuíam para a manutenção de um sistema 
escolar precário e uma rede de ensino fragilizada. Consoante Paiva (1987, p. 150), vários cargos 
foram criados e supridos por professores primários que “passaram a ser disputados e negociados 
pelos políticos locais e foram preenchidos principalmente com a admissão de professores leigos”. 

Com a crescente expansão populacional e a ocupação das cidades, as escolas eram 
insuficientes para atender à demanda. A falta de formação para os professores leigos era um sério 
problema enfrentado pelos estados. No estado de Mato Grosso, nos anos de 1963 atuavam na rede 
de ensino cerca de 60% de professores leigos. No período, professores que tinham a formação 
para o magistério começaram a abandonar as salas de aula, devido aos baixos salários recebidos. 
(MARCÍLIO, 1963).

Para tentar resolver a situação de docentes que atuavam em salas de aula sem habilitação 
para o magistério, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Base de 1971 - Lei no 5.692, de 11 de 
agosto de 1971, duas questões tornaram-se fundamentais para a educação: a reforma do ensino de 
1º e 2º graus e a formação dos professores leigos. 

A Lei no 5.692/71 apresentava determinações específicas referentes à formação do 
professor: para atuar nas primeiras séries primárias exigia-se habilitação específica do 2º grau 
magistério, para atuar de 5º a 8º série do 1º grau exigia-se habilitação específica superior de curta 
duração e licenciatura plena para lecionar no 2° grau. A partir dai, tornou-se forçoso para o governo 
brasileiro a oferta de formação para os professores/as.

PERCURSOS HISTÓRICOS E TRAJETÓRIA DO PROJETO LOGOS II

Nos anos de 1970, no Brasil, ministrando aulas no ensino de 1º grau “havia 287.942 
professores de 1º a 4º série atuando em sala de aula, destes cerca de 166.693 eram professores 
leigos não possuíam a habilitação para o magistério, e cerca de 98.758 não possuíam o 1º grau 
completo”. (ANDRÉ; CANDAU, 1983, p. 22). Frente a esses números expressivos de professoras 
e professores leigos em atuação, o Ministério da Educação – MEC buscou uma solução imediatista 
para a formação desses profissionais.
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Para Aranha (2006), nos anos em estudo, a educação brasileira adotava um ensino tecnicista 
que formava estudantes e profissionais da educação para adequar-se às características sociais, 
políticas e econômicas que o país vivia. 

Na década de 1960 a 1970, começou a se esboçar a tendência tecnicista, de in-
fluência norte americana, cuja proposta tinha o intuito de tornar a aprendizagem 
‘mais objetiva’: planejamento e organizacional racional da atividade pedagógica; 
operacionalização dos objetivos, parcelamento do trabalho, com as especializa-
ções das funções, incentivos a várias técnicas e instrumentos, como instrução 
programada, ensino por computador, máquina de ensinar e telensino. (ARA-
NHA, 2006, p. 258)

O ensino deveria ser adaptado e gerido por especialistas que desempenhassem funções 
administrativas parceladas do trabalho pedagógico. Com a aprovação e instauração da Lei 5692/71 
iniciou-se a reforma do 1º e 2º graus, o que exigiu que a formação docente fosse intensificada. 
Professoras, professores e estudantes deveriam adquirir formação, aprendizagens, habilidades 
técnicas e qualificação para o trabalho que os levassem por si próprios a exercer a cidadania 
consciente, comportamentalista e progressista.

O Projeto Logos II foi elaborado pelo DSU/MEC em 1974 sendo incluído no Plano 
Setorial de Educação de 1975/79 como meta do projeto Prioritário Desenvolvimento de Novas 
Metodologias Aplicadas ao Processo de Ensino Aprendizagem via Supletivo (MEC/INEP, 1980). 
Para disseminação do Projeto o MEC pensou em várias alternativas metodológicas para chegarem 
a todos os professores leigos independentemente de sua localidade como: “rádio, televisão, 
correspondência e módulo”. (MEC/DSU, 1974, p. 12).

Como a metodologia por meio dos módulos de ensino haviam sido positivas na visão dos 
especialistas do MEC, eles resolveram empregar a mesma técnica no Projeto Logos II com os 
moldes do Ensino Supletivo. No ensino à distância os professores estudariam os módulos em casa 
“sem retirá-los das salas de aula”, ou seja, docentes realizariam as atividades em casa, e as avaliações 
aos finais de semana, continuando a ministrar suas aulas normalmente. (MEC/DSU, 1974, p. 12).

O Projeto Logos II tinha como característica principal o “treinamento em serviço para 
uma clientela especial em termos de supletivo e cursos à distância que seriam os professores já 
habituados com livros e cadernos de estudo”. (CETEB, 1984, p. 15), afinal, “o módulo de ensino 
apresentava a vantagem de ser uma técnica de ensino personalizado”, com conteúdo específico 
voltado para a habilitação do magistério. (MEC/DSU, 1974, p. 12).

Para o atendimento dos cursistas foram criados os Núcleos Pedagógicos – NP em cada 
município polo do Projeto Logos II. Nos NP ficavam os Orientadores Pedagógicos que eram 
encarregados de permanecer nos núcleos para apoiar os cursistas, organizar e realizar os Encontros 
Pedagógicos. Os Núcleos eram os locais de encontro “onde o aluno encontrava apoio técnico e 
moral para nutrir forças que possibilitassem romper as barreiras naturais do curso”. (CETEB, 1984, 
p. 29). Com isso, os núcleos permaneciam abertos todos os dias inclusive aos sábados e domingos. 
Alguns núcleos não contavam com prédios próprios ou não eram mobiliados adequadamente, 
muitos foram improvisados em barracões de igrejas ou da comunidade local dependendo de cada 
região.

Os Encontros Pedagógicos eram momentos de socialização e interação organizados pelos 
Orientadores Supervisores Docentes – OSD, com todos os cursistas para trocarem experiências 
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pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e tirar dúvidas relacionadas às atividades dos módulos 
que demonstravam serem complexas. Nesses encontros havia palestras organizadas pelos 
Orientadores Supervisores Pedagógicas relacionadas a temas dos módulos de ensino para reforçar 
a aprendizagem. Essas atividades eram organizadas para ter a “duração de oito horas em cada 
encontro pedagógico, com a grande distância até o núcleo foram reduzidas para seis horas.  A 
presença dos cursistas nos encontros pedagógicos era obrigatória” (CETEB, 1984, p.33).

O Centro de Ensino Técnico de Brasília (CETEB) foi contratado pelo MEC para organizar 
a estrutura, o funcionamento e gerenciamento do Projeto Logos II. O CETEB funcionava com 
“mecanismo gerencial sofisticado, implantando gerências regionais nos diversos estados da 
Federação responsáveis pela implantação do projeto em seus estados” (CETEB, 1984, p. 08). 
O CETEB era responsável pela produção do material do projeto, de avaliar e de supervisionar 
as gerências e treinar o pessoal e elaborar os instrumentos organizacionais para acompanhar e 
controlar o desenvolvimento do Logos II.

A proposta do Projeto Logos II para o ensino a distância foi baseada no estudo individualizado 
de cada cursista formulado de acordo com a capacidade de cada um progredir nos estudos a partir 
do seu “ritmo próprio”. (CETEB, 1984, p.15). O conteúdo programático foi dividido em vários 
módulos de ensino. Esses módulos eram eliminados de acordo com a disponibilidade de tempo 
de cada cursista em realizar as leituras dos módulos, a sua motivação e interesse para concluir os 
estudos. 

O Projeto Logos II ao adotar uma metodologia centrada na individualidade de cada 
cursista, a partir de seu ritmo próprio para assimilar os conteúdos e desenvolver suas capacidades 
cognitivas de ensino e aprendizagem, contavam com a orientação permanente do Orientador 
Supervisor Docente - OSD. Essa orientação permanente consistia em “orientar, acompanhar, 
controlar e avaliar o desempenho dos cursistas proporcionando condições para o desenvolvimento 
da aprendizagem”. (CETEB, 1984, p.24).

O OSD atuaria como um mediador da aprendizagem e do conhecimento estabelecendo 
vínculos de confiabilidade e interação entre os cursistas. Os cursistas poderiam contar com 
a intervenção do orientador para sanar as suas dúvidas em relação aos conteúdos, bem como 
promover atividades de integração entre todos os participantes do Projeto.

 No primeiro momento haveria uma supervisão para acompanhar o desenvolvimento dos 
cursistas nas salas de aula. Com a imensa territorialidade de nosso país haveria gastos financeiros 
para deslocar o supervisor devido à distância e demandaria de um tempo maior para realizar o 
acompanhamento, neste sentido a medida se tornou inviável. “Sendo substituída por um sistema 
de microensino”. (CETEB, 1984, p. 16).

Para Sant’Anna (1979, p. 01) “o microensino foi concebido em 1963, como uma técnica, 
meio ou procedimento destinado à formação de professores envolvendo a realização de experiências 
de ensino”. Desse modo, com o uso dos procedimentos do microensino seria possível planejar 
microaulas e desenvolver técnicas de ensino por meio do treinamento da aprendizagem.

As disciplinas se dividiam entre as de organização para Educação Geral e as de Formação 
Especial que englobavam diferentes conteúdos e diversas quantidades de módulos.
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Quadro 1:  Organização Curricular dos Módulos de Ensino 

Organização Pedagógica Série do módulo Quantidade Disciplina
Educação Geral 01 06 Informações Pedagógicas
Educação Geral 02 08 Técnicas de Estudo
Educação Geral 03 20 Língua Portuguesa
Educação Geral 04 04 O.S.P.B
Educação Geral 04 04 Educação Moral e Cívica
Educação Geral 06 13 Ciências Físicas e Biológicas
Educação Geral 07 15 Matemática
Educação Geral 08 08 Literatura Brasileira
Educação Geral 09 08 História
Formação Especial 10 08 Educação Artística
Educação Geral 11 08 Geografia
Educação Geral 12 06 Programas de Saúde
Formação Especial 13 06 História da Educação
Formação Especial 14 02 Organização do Trabalho 

Intelectual
Formação Especial 15 06 Didática Geral
Formação Especial 16 06 Sociologia Educacional
Formação Especial 17 06 Psicologia Educacional
Formação Especial 18 06 Estrutura e Funcionamento 

do Ensino do 1º grau
Formação Especial 19 03 Orientação Educacional
Formação Especial 20 08 Didática da Linguagem
Formação Especial 21 08 Didática da Matemática
Formação Especial 22 08 Didática dos Estudos Sociais
Formação Especial 23 08 Didática das Ciências Físicas 

e Biológicas
Formação Especial 24 02 Currículo do 1º Grau
Formação Especial 25 02 Didática da Educação Física
Formação Especial 26 02 Técnica da Preparação de 

Material Didático
Formação Especial 27 08 Didática de Educação Ar-

tística
Formação Especial 28 06 Recreação e Jogos
Formação Especial 29 03 Educação Física
Educação Geral 30 06 Língua Estrangeira moderna

Fonte: Cadernos do CETEB (1984, p. 42).

Os alunos estudavam os módulos de ensino em casa, realizavam as atividades específicas 
de cada módulo, ou seja, autogerenciavam seu conhecimento. Mesmo com a flexibilidade dada 
ao cursista para que pudesse fazer a escolha dos módulos e realizar as atividades em casa. Para o 
CETEB (1984) foram encontradas dificuldades na assimilação dos conteúdos: a primeira delas 
foi em relação à leitura. As gerências educacionais dos estados e municípios responsáveis pela 
fiscalização e apoio do projeto realizaram um diagnóstico e detectaram que muitos dos cursistas 
não tinham o hábito da leitura e apresentavam maior capacidade auditiva que visual captando 
melhor as instruções verbais que as escritas. 

Alguns estados ao assumirem a responsabilidade pelo projeto desenvolveram métodos 
próprios de autonomia para o treinamento de seus professores e elaboração de seu material 
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pedagógico permeando caminhos que pudessem caracterizar o Projeto Logos II com as 
particularidades de sua região (CETEB, 1984). Outros estados solicitavam ao CETEB fascículos e 
fichas e assistência técnica para desenvolverem as atividades referentes ao projeto. Nos estados em 
que as gerências regionais assumiram o ensino supletivo ficou garantido uma maior probidade ao 
funcionamento do Projeto Logos II.

No estado de Mato Grosso o Projeto Logos II iniciou suas atividades no ano de 1980 para 
atender a demanda de formação para os professores leigos que se encontravam nas salas de aula 
em vários municípios mato-grossenses.

O PROJETO LOGOS II NO ESTADO DE MATO GROSSO

As condições precárias do estado e as necessidades de melhorias no âmbito educacional 
com a formação dos professores era uma preocupação apontada por Gervásio Leite (1971) que 
vinha se arrastando ao longo dos anos “as escolas não obedecem a uma orientação única e bem 
definida: sem professor, sem método, sem programa”, o autor destaca a importância da formação 
para os professores “preparar-se-iam professores especializados que ministrem lições tendentes.” 
(LEITE, 1971, p. 157).

Como Leite (1971) descreveu, o governo constatou a necessidade urgente de organizar o 
sistema de ensino mato-grossense que priorizasse o preparo e a formação dos professores para 
desempenhar um bom trabalho em sala de aula. Os professores precisavam ser melhor preparados 
para ministrar suas aulas. Uma alternativa encontrada pelo estado para amenizar a problemática da 
falta de formação para os professores que estavam ministrando aulas nas escolas públicas das áreas 
urbanas e rurais foi implantar o Projeto Logos II na capital Cuiabá e demais municípios mato-
grossenses.

No estado de Mato Grosso, o Projeto Logos II possibilitou a formação dos profissionais que 
atuavam nas salas de aula sem a habilitação específica. Assim, em 18 de dezembro de 1979, Milton 
Armando Pompeu de Barros, Secretário de Educação e Cultura do estado, homologou a Resolução 
nº 90, referente ao Projeto Logos II - Habilitação para o Magistério, exercício 1980, aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, considerando o Ofício nº 9 510/79 DEPLANS/
SEC, cujos recursos financeiros conveniados entre o DSU/MEC e a Secretaria de Educação e 
Cultura de Mato Grosso totalizou o valor global de CR$ 522.000,00 (Quinhentos e vinte e dois mil 
cruzeiros).

Artigo 1°:  Fica aprovado o Projeto Logos II-Habilitação para o Magistério exer-
cício 1980, que será executado com recursos financeiros conveniados entre o 
DSU/MEC e a Secretaria de Educação e Cultura de Mato Grosso no valor global 
de CR$ 522.000,00 (Quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) com o objetivo de 
habilitar professores não qualificados das redes públicas e particular em efeti-
vo exercício do magistério nas quatro primeiras séries do 1º grau. Artigo 2º: A 
execução controle e avaliação do Projeto bem como a prestação de contas dos 
recursos nele consignados serão de responsabilidade direta do órgão próprio da 
Secretaria de Educação, nos termos da legislação vigente. Conselho Estadual de 
Educação do Estado de Mato Grosso. (MATO GROSSO, 1980)

O Projeto Logos II iniciou as atividades em Mato Grosso em 1980. A Secretaria de 
Educação do estado juntamente com uma equipe da Coordenadoria de Educação Supletiva seria 
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a responsável pela execução, controle e avaliação do Logos II no estado. Para normatizar a oferta 
do Projeto no estado, o Conselho Estadual de Educação baixou a Instrução Normativa nº 014/ 
SEC/CESU/DES/80 que dispôs sobre o funcionamento do curso Logos II e a Habilitação de 
professores não titulados com 2º grau, em efetivo exercício do magistério de 1º grau no ensino 
primário, turmas de 1ª a 4ª série, estabelecendo normas para a implantação do Projeto logos II em 
Mato Grosso.

Artigo 1º- A implantação do Curso Logos II será efetivada nos municípios em 
que se constatar a existência de professores não titulados, em exercício do magis-
tério nas quatro primeiras séries de 1º grau mediante parecer favorável da Secre-
taria de Educação e Cultura e Equipe da Coordenadoria de Educação Supletiva. 
Artigo 2º- Para implantação do Núcleo Pedagógico será necessário que o mu-
nicípio: a) exista, no mínimo 20 (vinte) professores não titulados) haja recursos 
humanos com habilitação superior) exista local apropriado á instalação e todo 
equipamento necessário ao núcleo) que seja firmado acordo ou compromisso 
entre Prefeituras e Secretaria de Educação e Cultura. (MATO GROSSO, 1980)

Podemos perceber que a normativa estipulava que os municípios que contassem com um 
número de professores não titulados com a habilitação para o magistério e comprovassem a real 
necessidade de formação poderiam requisitar junto à Secretaria da Educação e do Departamento do 
Ensino Supletivo o parecer favorável para implantação do Projeto Logos II, mas em contrapartida 
deveriam dispor de um local apropriado para o funcionamento dos Núcleos Pedagógicos – NP.

Os Núcleos Pedagógicos – NP foram criados para atender os cursistas do Projeto Logos 
II. Os Núcleos Pedagógicos conforme o CETEB (1984, p. 30) ficava sob a responsabilidade 
dos Orientadores Supervisores Docentes, locais onde desempenhavam atividades relacionadas à 
“organização dos materiais e do arquivo, as fichas de controle e de estoque, de presença de alunos 
de registro de atividades, e o desempenho individual de cada cursista, e os relatórios periódicos para 
os escalões superiores”. Alguns Núcleos Pedagógicos contavam com a presença de um Orientador 
Supervisor Docente, outros poderiam ter mais, dependendo do tamanho do Núcleo Pedagógico.

 O atendimento diário no NP variava conforme a situação do momento, “poderiam ter alunos 
estudando num canto, outro aguardando para ser atendido individualmente, outros conversando 
com o OSD, esclarecendo pontos específicos de determinado módulo.” (CETEB, 1984, p. 30). Os 
Núcleos Pedagógicos deveriam representar a “casa do aluno permanecendo abertos, todos os dias 
da semana inclusive aos sábados e domingos”. (CETEB, 1984, p. 30). 

A estrutura e funcionamento dos Núcleos Pedagógicos variavam de uma região para outra. 
Em Mato Grosso, foram abertos aproximadamente 66 Núcleos Pedagógicos, funcionando em 
diversos municípios, para o atendimento dos cursistas do Projeto Logos II.

O PROJETO LOGOS II EM ALTA FLORESTA

O Projeto Logos II iniciou a formação para professoras e professores leigos em Alta 
Floresta no dia 19 de dezembro de 1980. Os professores leigos não tinham a habilitação do 2º grau 
magistério e lecionavam em escolas urbanas e rurais. O Núcleo Pedagógico de Alta Floresta foi 
denominado de nº 13, Esse Núcleo Pedagógico era responsável por implementar e disseminar o 
Projeto Logos II, nas regiões circunvizinhas como: Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova 
Bandeirantes e Ápiacas. (ALTA FLORESTA, 1980). 
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No livro Ata de registros dos Encontros Pedagógicos consta que no dia 19 de dezembro 
de 1980, foi realizado um encontro com os cursistas do Projeto Logos. O encontro aconteceu nas 
dependências da escola Estadual Vitória Furlan da Riva. Estava presente no encontro a Orientadora 
Supervisora Docente juntamente com trinta cursistas aprovados para ingressarem no Projeto 
Logos II. (ALTA FLORESTA, 1980).

Os Encontros Pedagógicos do Projeto Logos II em Alta Floresta (1980) eram organizados 
e planejados pelas Orientadoras Supervisoras Docentes. Os encontros ocorriam mensalmente 
e conforme a necessidade da turma poderia haver mais Encontros Pedagógicos dentro do mês. 
Também se realizavam os Encontros Preliminares. Nos Encontros Preliminares, conforme o manual 
do MEC/CIMEC (1980) era repassado informações aos cursistas sobre os aspectos fundamentais 
do projeto, como: o aspecto legal do projeto, o currículo, a apresentação dos módulos de ensino, e 
também eram definidos os dias e horários para o Encontro Pedagógico e o atendimento individual. 

Em Alta Floresta (1980) as Orientadoras Supervisoras Docentes organizavam os encontros 
pedagógicos uma vez por mês. Eram momentos de estudo preparados para reforçar a aprendizagem 
dos cursistas e para realizar avaliações de ensino.

No 18º Encontro Pedagógico, reuniram-se no barracão provisório do Núcleo 
para mais um encontro pedagógico e assim continuarmos os trabalhos de re-
visão de matemática e português, exercitando e tirando dúvidas, utilizando as 
atividades suplementares. Iniciamos pedindo a bênção de Deus com uma oração. 
Depois foram distribuídas as atividades suplementares. Fizeram os trabalhos em 
grupos de três elementos. Saímos para tomar um lanche e ao regressarmos a sala 
do encontro foram dados alguns avisos de interesses gerais. (ALTA FLORESTA, 
1980, p. 30)

Observamos conforme registros acima transcritos que ao iniciarem a formação para o 
Projeto Logos II, não contavam com um lugar próprio para o Núcleo Pedagógico em Alta Floresta. 
Esse era um requisito fundamental a ser cumprido pelas unidades federais, estaduais e municipais 
executoras do Projeto de formação para os professores leigos.

Os Encontros Pedagógicos, eram momentos de aprendizado e interação entre as 
Orientadoras Supervisoras Docentes e cursitas. O quadro 2, abaixo demonstra as dificuldades dos 
cursistas em relação aos módulos das séries de matemática e português e expõe as intervenções 
pedagógicas realizadas pelas OSD de Alta Floresta, Mato Grosso.
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Quadro 2 – Dificuldades dos cursistas em relação aos contéudos de Matemática e Português

               Dificuldades encontradas para resolução das atividades dos módulos de ensino
                           Matemática                           Português
Não compreensão de alguns conceitos matemáticos 
envolvendo as quatro operações: adição, subtração 
divisão, multiplicação. 

 Dificuldades de leitura, escrita e interpretação de 
textos.

Intervenções Pedagógicas
Explanação dos pontos principais das atividades 
dos módulos, revisão dos conteúdos e correção 
no quadro, estudo em grupo, plenária das dúvidas, 
resolução e avaliação geral de vários conteúdos, re-
solução das atividades suplementares dos módulos 
em duplas, atividades para exercitar os traçados dos 
números.

Trabalho em grupo com uso de apostilas com mode-
los de traçados de letras, apostila ortográfica, apostila 
do Método Erasmo Pilotto de alfabetização, apostila 
didática em sala de aula, apostila sobre a reforma 
do ensino, elaboração de redação, uso de revistas, 
resolução das atividades suplementares dos módulos, 
leitura oral, atividades mimeografadas, estudos de 
textos narrativos, revisão dos modos e tempos ver-
bais, elaboração de um glossário de palavras, aposti-
las técnicas de redação.

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora referente ao livro de registros dos Encontros Pedagógicos de Alta Flo-

resta realizados em 1980 (2018).

No quadro, acima observa-se as dificuldades de aprendizagem dos cursistas em relação aos 
contéudos de matemática e português. Para o ensino da Matemática foram elaborados “15 módulos 
de matemática”. (CETEB, 1984, p. 42). Em relação a aprendizagem dos conteúdos matemáticos os 
cursistas apresentaram dificuldades na compreensão de conceitos envolvendo as quatro operações: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Para o ensino da Lingua Portuguesa foram elaborados” 
20 módulos”. (CETEB, 1984, p. 42). Quanto aos módulos de português, os cursistas apresentaram 
dificuldades na leitura, escrita e interpretação de textos.

De acordo com os registros no 3º Encontro Pedagógico foram organizados segundo:

O 3º Encontro Pedagógico do Projeto Logos II, foi coordenado pela OSD, do 
projeto. As atividades iniciaram com atraso no horário. Pelas dificuldades de al-
guns cursistas se deslocarem até o local do encontro, “chove muito na região e 
as estradas se encontram muito ruim”.  No primeiro momento “foi rezado uma 
oração pedindo a Deus que nos abençoasse”. Em seguida todos entoaram uma 
canção, foram dadas as boas vindas entre os cursistas. Os objetivos do encontro 
foram socializados “é trocar ideias, tirar dúvidas e dificuldades encontradas nos 
módulos eliminados até aqui”. Sendo ressaltada pela orientadora a presença de 
um técnico agrícola e um médico para proferirem uma palestra aos cursistas. A 
orientadora ressaltou a importância de que “todos mesmo estando fazendo o 
Logos II, devem fazer os exames supletivos”. Nesses Encontros Pedagógicos 
faremos uso de alguns recursos audiovisuais que “foi colocado dentro do Projeto 
Logos II e seu objetivo é levar um pouco de lazer e cultura nas comunidades” 
Serão passados filmes nas comunidades rurais. (ALTA FLORESTA, 1980, p. 06)

Inferimos que muitos dos cursistas moravam nas áreas rurais, as estradas eram de difícil 
acesso e com as fortes chuvas dificultava o deslocamento dos cursistas até o local dos encontros.
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Os fatores relacionados à distância, à falta de condições de transportes, aos baixos salários, às alterações 
climáticas e às péssimas condições de trafegabilidade pelas estradas influenciavam na permanência e terminalidade 
dos programas e projetos de formação para os professores, os moradores das áreas rurais eram os mais prejudicados.

Corroboramos o pensamento de Arroyo (2007, p. 159) em relação ao descaso e a falta de respeito com a 
população rural devido à formulação de “Políticas que expressam o total desrespeito às raízes culturais, identitárias 
dos povos do campo” e no preparo e formação dos educadores rurais. Não são levadas em consideração as 
especificidades regionais campesinas.

O próprio MEC na avaliação das etapas do Projeto Logos II constatou que foram encontradas dificuldades 
variando de uma região para outra, como algumas dificuldades encontradas pelos cursistas para realizarem a 
formação pela “falta de condições para deslocamento, que por inexistência de meio de transporte, quer por 
carência de recursos financeiros” contribuíram para evasão em algumas etapas do projeto.” (MEC/CIMEC, 1980, 
p. 05). 

Mesmo com todas essas dificuldades no decorrer das etapas do Projeto Logos II muitos cursistas foram 
formados, eram professores leigos, não tinham a habiltação do 2º grau magistério e estavam atuando nas  salas de 
aula de 1º a 4º série do 1º grau.

O quadro a seguir apresenta às etapas, os anos, as quantidades e gênero dos cursistas do Projeto Logos II 
no polo de Alta Floresta. Ajuíza-se que esses foram somente os dados encontrados nos documentos pesquisados 
no arquivo.

 Quadro 3 - Anos de coclusão das turmas do Projeto gênero e quantidade  dos cursistas de Alta Floresta

Anos Homens Mulheres Quantidade

1983 06 13 19
1984 02 13 15
1985 01 06 07
1986 - 05 05
1987 - 12 12
1988 01 11 12
1989 07 36 43
1990 03 09 12
1991 07 31 43
1992 10 51 61
1993 03 30 33

        Fonte: Arquivo de Documentação escolar do estado de Mato Grosso (2017).

De acordo com quadro acima, nos anos de 1983 a 1993, 302 cursistas se formaram no Projeto Logos II, 
no Núcleo Pedagógico de nº 13 em Alta Floresta. Entre os cursistas formados 40 eram do sexo masculino e 262 
eram do sexo feminino. Observamos que nos anos de 1989 e 1992 existiu um número maior de mulheres em 
relação às demais etapas do projeto. Inferimos que a maioria das cursistas formadas pelo Projeto Logos II eram 
mulheres. Creditamos a isso, o fato de o magistério uma profissão que elas poderiam exercer conciliando com as 
atividades do lar, em cuidar da casa, dos filhos e dos maridos e ainda contribuir com a manutenção das despesas, 
melhorando a qualidade de vida e de toda a sua família.  
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Na hierarquia da sociedade, o espaço ocupado pelas mulheres estava determinado, quais 
profissões deveriam ser seguidas, quando a elas fosse possível exercer um ofício fora dos lares. Para 
Ferreira (2014) nesse lugar definido não lhes cabiam contestar.

Havia um lugar designado às mulheres no contexto educacional, social e cultural. 
Os atributos a elas conferidos justificavam a ‘vocação’ para o exercício do magis-
tério, para as profissões relacionadas à saúde e à administração das tarefas do lar, 
à gestão da vida familiar. (FERREIRA, 2014, p. 364)

As profissões que representavam a serenidade, a delicadeza e o cuidado com o outro, 
poderiam ser executadas por mulheres: o magistério representava um ato de caridade sendo digno 
exercerem essa profissão.

O magistério primário trazia em si dois determinantes: dava espaço para inserção 
no mundo público e no trabalho assalariado e como mulheres, não precisavam 
renunciar ao poder da espécie que, por sua vez, só era viável socialmente com 
o sacramento do matrimônio. Dessa forma, viabilizavam um cruzamento entre 
o público e o privado dentro das condições concretas apresentadas na época. 
Nesse plano simbólico, talvez possa ter-se a explicação da grande popularidade 
do magistério entre as mulheres, e no plano objetivo a sua condição representada 
pela única opção possível para elas dentro do contexto social do período. (AL-
MEIDA, 1998, p. 69)

No excerto acima é possível compreender que o magistério permitiu às mulheres conciliarem 
o matrimônio com o trabalho remunerado. Se encarregarem das atividades domésticas e tinham 
outra ocupação. Ser professora era prático naquela época. A posição ocupada pelas mulheres no 
magistério no decorrer da história alterou a ordem que lhes fora determinada.

A entrada das mulheres no magistério desconstruiu valores, ultrapassou obstáculos, superou 
limites, rompeu paradígmas. Afinal, desde o princípio,  “na geração, a mulher não passa de um vaso 
do qual se pode esperar apenas que seja um bom receptáculo”. ( PERROT, 2017, p. 23). A elas, 
portanto, o papel de mães e cuidadoras.

A doce imagem da passividade, contudo, saiu da obscuridade. As futuras gerações femininas 
deixam de ser passivas, para serem ativas. Iniciaram a conquista do espaço público no exercício do 
magistério e tornaram-se  livres para criar, explorar, renovar, amar e se autoafirmar nas conquistas 
dos seus direitos. Nos dias de hoje, para Perrot (2017, p. 17) “uma história ‘sem mulheres’ parece 
impossível”, a partir dessa inserção nas salas de aula possibilitando uma nova trajetória de vida 
como protagonistas de sua própria história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Mato Grosso os documentos apontaram que para atender cursistas do Logos II vários 
Núcleos Pedagógicos - NP foram abertos nas redes de ensino municipais e estaduais, em diversos 
locais para o atendimento das professoras e professores leigos que atuavam nas áreas urbanas e 
rurais mato-grossenses. Mulheres e homens atuavam nas salas de aula das escolas urbanas e rurais 
sem a formação necessária para ministrar aulas.  

 O Projeto Logos II foi oferecido pelo Governo Federal em diversas regiões brasileiras. 
No estado de Mato Grosso foi ofertado entre os anos de 1980 a 1993, recorte temporal dessa 
pesquisa. O Projeto Logos II contava com a contrapartida das prefeituras municipais para formar 
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os professores que não tinham habilitação específica para o magistério e estavam atuando nas salas 
de aula sem formação do 2º grau magistério.

Aproximadamente 66 Núcleos Pedagógicos funcionaram em vários municípios do estado 
para atender os cursistas do Projeto Logos II. Em alguns municípios nos quais não havia um 
espaço destinado para atender a demanda de formação, os NP foram improvisados em salas de aula 
e prédios escolares municipais cedidos para cumprir as determinações das legislações reguladoras 
do Logos II.

Em Alta Floresta, o Projeto Logos II teve início no ano de 1980, no Núcleo Pedagógico 
de nº 13, para formar docentes leigas e leigas que atuavam em salas de aula nas escolas públicas 
municipais e estaduais localizadas nas áreas urbanas e rurais.

Para a troca de conhecimentos e socialização de ideais eram organizados grupos de estudos. 
No Projeto Logos II professoras e professores cursistas realizavam a leitura dos 204 módulos 
de ensino, organizados por disciplinas. Para concluírem o curso e receberem seus certificados de 
formação, os módulos deveriam ser completados entre 28 a 30 meses. Desse modo, Cursistas do 
projeto Logos II levariam os módulos de ensino para casa e estudariam os conteúdos sem precisar 
deixar as salas de aula.

O Projeto Logos II, mesmo com limitações, trouxe oportunidade de formação para 
professoras e professores leigos que atuavam em sala de aula e não tinham a habilitação específica 
do 2º grau magistério para atuar nas primeiras séries do Ensino Fundamental.

Ressalvamos, contudo, o caráter aligeirado da formação ofertado com o intuito principal 
de certificar docentes que mesmo sem formação dedicaram quase sua vida toda ao magistério 
principalmente aqueles e aquelas das áreas rurais. Com isso, a proposta de formação do Projeto 
consistia em dosagens de conteúdo específicos para o 2º grau, cuja preocupação estava centralizada 
em fazer cumprir as determinações e exigência da Lei 5692/71, levando ao docente titulação 
necessária para continuar suas atividades em sala de aula.
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