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MATO GROSSO

A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM - promovida pelo Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, da Universidade Federal de 
Mato Grosso, apresenta em sua edição – Volume 28, n.1 – de julho de 2020, integrante dos 
festejos comemorativos do Jubileu de Ouro - 50 anos da UFMT - momento especial para dar 
prosseguimento ao percurso do periódico, apresentando um conjunto de investigações 
realizadas por estudiosos 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. Neste volume 28 são estampados 
artigos de integrantes diversas instituições de ensino superior, de empresas públicas e 
privadas e de particulares de uma forma diferenciada. No primeiro texto, a autora LÉIA DE 
SOUZA OLIVEIRA apresenta em artigo intitulado A COR PÚRPURA: OPRESSÃO E 
VIOLÊNCIA NA VIDA DAS MULHERES NEGRAS uma reflexão sobre o livro e o 
filme denominados “A cor Púrpura”, acerca dos movimentos antirracistas, feministas e 
instâncias protetivas pelos direitos humanos, em especial o das mulheres negras. Em 
DESIDÉRIO AYTAI DOS SETE FÔLEGOS UM HÚNGARO ENTRE INDÍGENAS  ,
a autora ANNA MARIA RIBEIRO F. M. DA COSTA apresenta um biografema para demonstrar 
que o húngaro engenheiro mecânico e elétrico, que desembarcou no Brasil em 1948, 
delineou sua identidade na pertença intelectual de se apoderar de uma formação acadêmico-
c i e n t í fi c a  n o  c a m p o  d a  A n t r o p o l o g i a .  J á  e m  M O R A L I D A D E S  E 
IMORALIDADES:VISÕES DO JORNAL A CRUZ SOBRE AS MULHERES 
CUIABANAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1910-1921), as autoras SUELLEN 
PATRÍCIA BORGES AMORIM e LOIVA CANOVA analisam os discursos acerca da conduta 
moral e social direcionados às mulheres cuiabanas, tendo por base a leitura do jornal A Cruz,  
que teve circulação semanal na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. O recorte 
temporal está centrado entre os anos de 1910, quando ocorreu a inauguração do periódico, 
até 1921, quando faleceu o bispo D. Carlos Luiz D’Amour, seu fundador. O estudo de 
MAURO HENRIQUE MIRANDA DE ALCÂNTARA, intitulado ESTILO E ESTÉTICA 
NA NARRATIVA BIOGRÁFICA: EM BUSCA DE CONTRIBUIÇÕES  , objetiva 
contribuir com as discussões em torno da escrita biográfica e os seus usos como narrativa  
histórica na contemporaneidade. Já o artigo ASPECTOS TEÓRICOS DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO BRASIL: RUPTURAS E CONTINUIDADES  , a autora ANA LUÍZA 
MATOS DE OLIVEIRA apresenta breve análise teórica das políticas públicas e como estas se 
relacionam com as desigualdades, com enfoque na realidade brasileira, seguida de um breve 
panorama do marco estabelecido para a política social com a Constituição Federal de 1988 
(CF 88) e a constitucionalização da austeridade fiscal com a Emenda Constitucional 
95/2016 (EC 95). Em CULTURA E MEMÓRIA: NARRATIVAS DE ARTESÃS 
RIBEIRINHAS DE CUIABÁ, CILENE LEITE DE MELLO compartilha reflexões sobre 
relato de experiência de uma artesã ribeirinha, ceramistas, moradora do São Gonçalo Beira 
Rio na cidade de Cuiabá – MT. Fundamentada nos princípios teóricos dos estudos culturais 
e no pensamento sobre o ‘sujeito ordinário’ e sua ‘arte de fazer’ (CERTEAU, 1998) a , 
‘invisibilidade’ das pessoas comuns na sociedade, sobre a imposição do sistema capitalista 
pela ‘sociedade de controle’(DELEUZE 1992; 2006) e sobre a necessidade que as ‘culturas  , 
populares’ possuem em ter ‘agentes modernos’ para a mercantilização dos saberes 
(CANCLINI, 1998). Em PERIÓDICOS CIENTÍFICOS E O QUALIS EDUCAÇÃO 
NA REGIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA   os autores DIONÉIA DA SILVA 
TRINDADE e SILAS BORGES MONTEIRO buscam cartografar os periódicos científicos da 
área da Educação e os estratos qualis, concernentes aos períodos de 2013-2016 e 2017-
2018. As análises balizam-se em meio ao conceito de escritura de Jacques Derrida e na 
literatura específica acerca do tema. Já o artigo de PATRÍCIA FIGUEIREDO AGUIAR, 
intitulado OS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DE MATO GROSSO E A BUSCA 
PELA “DOCILIDADE” DOS ÍNDIOS  , procura refletir sobre a função dos presidentes de 
província, bem como sobre a atenção dada a temática da “civilização” dos índios em Mato 
Grosso, na primeira metade do século XIX. QUALIDADE DE VIDA E ASPECTOS 
AMBIENTAIS: UM ESTUDO PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS é o título do 
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artigo de BRUNO RODRIGUES LOPES e ELAINE APARECIDA FERNANDES, quando procuram analisar as 
dimensões da qualidade de vida nos municípios brasileiros, considerando também variáveis 
representativas do meio ambiente que, mediante a criação de um Índice Relativo de Qualidade de Vida 
foi possível comparar os municípios de acordo com suas características socioambientais. O estudo 
CAMINHOS DO EL’DORADO: ENSAIO AO FLUXO CÓSMICO RONCADOR-ANDES, de  
autoria de JOSÉ EDUARDO FERNANDES MOREIRA DA COSTA, apresenta um ensaio para implantação do  
Caminho do El’Dorado, transfronteiriço, capaz de revitalizar antigos caminhos pré-colombianos, sítios 
arqueológicos, míticos, culturais, históricos e ecológicos, como forma de conectar o Roncador aos 
Andes. COLÉGIO	IMACULADA	CONCEIÇÃO:	EDUCAÇÃO	FEMININA	CATÓLICA	EM	CORUMBÁ-
MS	(1904-1920)	é o tıt́ulo do artigo de ELAINE CANCIAN, que procura evidenciar a fundação da 
instituição educativa Imaculada Conceição, em 1904, pelas irmãs salesianas da cidade de Corumbá, que 
até 1977 pertencia ao estado de Mato Grosso. Trata também o artigo sobre as mudanças de espaço físico 
da instituição e os problemas enfrentados pelas irmãs para oferecerem o ensino leigo e religioso às 
meninas, assim como o processo de sua consolidação ao longo do tempo.  São apresentados alguns  
aspectos relativos ao cotidiano escolar das alunas entre os anos de 1904 a 1920. O estudo NOVAS	
IDENTIFICAÇÕES:	NERDS	E	KPOPPERS	NO	MASTER	NERD/CUIABÁ	EM	2018	 	das autoras,
ADRIELE CRISTINA RODRIGUES E LUCIA HELENA VENDRÚSCULO POSSARI tem como objetivo 
estudar quais as razões que agrupam juvenilidades em um evento voltado para kpoppers e nerds como o 
Master Nerd 2018, realizado em Cuiabá/MT nos dias 09 e 10 de junho. Como metodologia, várias 
ferramentas serviram como suporte, como a etnografia, a netnografia e a aplicação de questionário e 
entrevista, com o intuito de, então, compreender os modos de estar-junto dos frequentadores nerds e 
kpoppers no evento. Já o artigo  A	ORLA	DO	PORTO	E	AS	CONTRADIÇÕES	DA	PROMOÇÃO	DO	
TURISMO	E	DA	CULTURA	EM	CUIABÁ, de ANA VITTORI FRIGERI, busca realizar uma breve crítica 
aos atuais modelos de preservação do patrimônio cultural cuiabano, tomando como referência uma 
análise do projeto da Orla do Porto, que compõe uma das maiores intervenções urbanas sob o discurso da 
valorização turística em Cuiabá nos últimos anos. O trabalho busca conceituar noções de Patrimônio 
Cultural e Turismo para avaliar se os discursos defendidos pelos gestores estão de acordo com as 
premissas da produção da atividade turística, além de entender uma perspectiva histórica da área 
apontada, juntamente com uma avaliação das últimas intervenções realizadas. Em 
PROBLEMATIZAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA DA DIDÁTICA NO CURSO NORMAL EM 
PARANAÍBA/MT (1967-1971): UMA DISCIPLINA AUSENTE? NOELY COSTA DIAS GARCIA 
procura analisar a trajetória da disciplina Didática no Curso Normal do estado de Mato Grosso, no 
município de Paranaíba-MT, no período entre 1967 e 1971. Foram utilizados documentos localizados 
nos arquivos da escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, bem como em acervos pessoais. 
Empregaram-se também entrevistas semiestruturadas com a ex-professora que ministrou a disciplina e 

uma ex-aluna do Curso Normal no período em estudo. ROSEMAR EURICO COENGA com o artigo 
intitulado EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CINEMA EM DIÁLOGO: ANOTAÇÕES DE UMA 
EXPERIÊNCIA narra uma experiência vivenciada com o cinema numa turma de primeiro ano no curso 
de Direito, durante o primeiro semestre de 2019. O projeto intitulado ‘Leitura sobre a diversidade em 
filmes’ buscou compreender a recepção dos acadêmicos acerca das discussões sobre diversidade, 
elegendo as temáticas étnico-raciais, de gênero e classe. A LOCALIZAÇÃO DA POBREZA NO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  é o título do artigo de PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e 
ELIANE RIBEIRO DRESCH e visam avaliar a distribuição espacial da pobreza no estado do Mato Grosso 
do Sul e os fatores associados a esta condição, objetivando apontar um melhor delineamento de políticas 
públicas. Pode-se observar que a pobreza é mais frequente nos municípios fronteiriços, principalmente 
daqueles com elevada proporção de populações indígenas. Além disso, escolaridade, inatividade e 
desemprego foram variáveis que se mostraram bastante correlacionadas com a pobreza. Já em 
ANÁLISE DOS COMPONENTES DA DEMANDA AGREGADA SOBRE O CRESCIMENTO 
DO PIB NO PERÍODO 1999-2018, os autores JOSÉ LUIZ FRANÇA DE SÁ LEITÃO e JOSÉ ALDERIR 
DA SILVA apresentam uma análise sobre os indicativos da demanda agregada usando como base os 
regimes de demanda wage-led, profit-led e export-led, mostrando quais políticas econômicas tiveram 
maior influência nos indicadores da demanda agregada consequentemente sobre o PIB, no período de 
1999 a 2018. Com o artigo EPIFANIAS INFANTIS: ATOS DE SUBVERSÃO ÀS 
PERFORMATIVIDADES DE GÊNEROS NA ESCOLA  é o título do trabalho de EDILMA DE 
SOUZA e SILAS BORGES MONTEIRO que buscam problematizar os atos de performatividades de gêneros 
que constituem as subjetividades infantis, atrelados às crianças que frequentam o quinto ano do ensino 
fundamental de uma escola estadual no interior de Mato Grosso. Em A PROBLEMÁTICA DA 



Este número da Revista, como se pode observar, está dedicado especialmente ao Jubileu de Ouro (50 
anos) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), homenageada pelo Núcleo de Documentação 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E SEGURANÇA ALIMENTAR EM CABO VERDE  , os autores
EDILSON OSMAR DOS SANTOS BAESSA e MADALENA MARIA SCHLINDWEIN analisam a segurança 
alimentar e, a produção agrícola das famílias, considerando o contexto da escassez hídrica na ilha de 
Santiago em Cabo Verde. Para tanto, foi realizada pesquisa a campo para coleta de dados, por meio de 
aplicação de questionários aos chefes de família. Além disso, foram utilizados dados secundários para 
caracterizar a produção agrícola em Cabo Verde. Os autores LUCIANO BALBINO DOS SANTOS e TITO 
BELCHIOR SILVA MOREIRA ,  com o ar t igo  UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DO 
DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO SOBRE A DESIGUALDADE DE RENDA NAS 
REGIÕES BRASILEIRAS PARA O PERÍODO DE 1999 A 2009, analisam os efeitos do 
desenvolvimento financeiro sobre a desigualdade de renda no Brasil, por unidades da federação, no 
período de 1999 a 2009, com base em estimativas de Painel de Dados. O artigo procura também mostrar 
a conexão entre desenvolvimento financeiro e desigualdade de renda, considerando-se as unidades da 
federação e as regiões brasileiras. OS IMPACTOS DAS SECAS NA PRODUÇÃO DE CULTURAS 
SELECIONADAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A ECONOMIA DE PERNAMBUCO NO 
PERÍODO DE 2006 A 2017 é o título do artigo de LUIZ MAGALHÃES NETO e MONALIZA DE 
OLIVEIRA FERREIRA e analisa os impactos das secas na produção de culturas selecionadas e suas 
implicações para a economia de Pernambuco. Considerando a demanda e oferta agrícolas, como 
fundamentação teórica, observou-se variáveis, como número de estabelecimentos agropecuários, área 
territorial, pessoal ocupado nos estabelecimentos, área de colheita, quantidade produzida e valor das 
culturas selecionadas: feijão, milho e mandioca para o Estado de Pernambuco. O artigo A ESCOLA 
COMO INSTITUIÇÃO CIVILIZADORA: HISTÓRIA E MÉMORIA DO GRUPO ESCOLAR 
(1970-1974), das autoras VANESSA KUSMINSKI, ADRIANA HORTA DE FARIA e MAGDA SARAT, busca 
investigar a participação das instituições escolares no processo de civilização dos modos e costumes dos 
indivíduos desde a infância. A partir de experiências responsáveis por torná-los civilizados no curto 
período de tempo denominado infância, quando a criança precisa internalizar uma gama de 
aprendizagens existentes e desenvolvidas durante séculos em um processo de longa duração. 
ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 
URBANO DE CUIABÁ NO PERÍODO DE EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO EM MATO 
GROSSO (1990-2014)  é o título do estudo de WILLER XAVIER DE SIQUEIRA que tem como eixo as 
mudanças nas regras formais na economia, que incluem mudanças pela aprovação de novas leis, 
mudanças de normas e diretivas por parte de agências ou órgãos reguladores, mudanças de dispositivos 
constitucionais, dentre outros, reduzindo as incertezas por meio da estruturação das interações humanas. 
Ainda, objetiva verificar se estas mudanças podem ser elencadas como alguns dos principais fatores que 
nortearam o crescimento econômico, social e urbano de Cuiabá no período analisado. Já os autores 
LEONARDO AFONSO ROBERTO e GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS, com o artigo HISTÓRIA, 
CULTURA CIENTÍFICA E CURADORIA DIGITAL: O PERCURSO BRASILEIRO ATÉ A 
ARENA DIGITAL procura abordar diferentes contextos de desenvolvimento da ciência nacional e da 
construção de uma cultura científica, bem como trazer reflexões sobre a democratização do 
conhecimento e do poder. Ao rememorar diferentes conjunturas de desenvolvimento olha-se para a 
criação de instituições científicas, expedições e personagens de destaque. Essa abordagem procura legar 
historicidade para uma análise do atual momento da ciência nacional, especialmente relevante nos dias 
de hoje, em que o país e o mundo enfrentam a pandemia do novo Coronavirus (COVID-19), levando a 
ciência para o centro do debate público. Em TURISMO E INTEGRAÇÃO REGIONAL NA 
FRONTEIRA BRASIL/ BOLÍVIA, os autores FLAVIO GATTI e GRACIELA CRISTINE OYAMADA 
analisam os principais aspectos que definem a diversificação territorial na zona de fronteira entre Mato 
Grosso e Bolívia; apresentando os principais fatores que têm contribuído para essa diversidade 
econômica e social, ressaltando sua importância na integração territorial, partindo-se do pressuposto de 
que a reflexão constitui etapa necessária e fundamental para qualquer ação propositiva sobre a realidade 
econômica e social da região. Com o artigo FORMAÇÃO DOCENTE E GESTÃO ESCOLAR EM 
MATO GROSSO DO SUL (1970-1980): A ESCOLA ESTADUAL JURACY ALVES CARDOSO, 
VERÔNICA BARBOSA ANDRADE e VIVIANNY BESSÃO DE ASSIS apresentam resultados finais de uma 
pesquisa histórica na área de Educação que teve como objetivo compreender aspectos da história da 
Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, a primeira escola estadual do município de Naviraí, região Sul do 
estado de Mato Grosso do Sul (MS) e investigar a história de sua gestão nas décadas de 1970 e 1980, 
buscando compreender a relação social que o estabelecimento escolar estabeleceu com o município no 
qual está inserido.



Informação Histórico Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso através de sua 
revista, onde se buscou documentar e registrar através dos autores e artigos, as evidências históricas 
socioculturais alusivas a Mato Grosso e a Cuiabá, além do tratamento de outras realidades, de modo a 
constituir um acervo de referências sobre a realidade histórica capazes de propiciar acesso a dados 
científicos para subsidiar a montagem e desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, 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. A capa 
da Revista Eletrônica Documento Monumento (REDM) para este número e das próximas edições será 
reproduzida com o frontispício do NDIHR em cores diferenciadas. 
Editores
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                             RESUMO 

A Cor Púrpura, é uma obra premiada, que retrata as condições de vida das mulheres negras e pobres no início 

do século XX. É referência acadêmica para o estudo das condições de vida das mulheres negras e pobres no 

início do século XX. A história ocorre entre os anos 1900 e 1940 e a obra enquadra-se na categoria de 

Romance epistolar, devido a técnica literária utilizada embasada na escrita através de cartas. A linguagem 

simplória utilizada se passa em torno de mulheres fortes, relatada através de cartas, em sua maioria, escrita 

de forma peculiar por Celie para Deus e para sua irmã Netie. O envio dessas para Deus busca romper com 

sua solidão, pois é o único “SER” que a escuta, ou melhor que acredita que a escutaria. Nesses momentos de 

escrita “escapa” da realidade de sua vida sofrida e solitária, e, nessa relação com Deus não se percebe pedido 

de ajuda e sim apenas de “escuta”. De autoria de Alice Walker aborda o racismo histórico, religião e o papel 

das mulheres em uma sociedade com resquícios escravocratas, demarcada por comportamentos opressores e 

machistas.  Transitando nesse debate de raça-gênero-classe, a protagonista principal da obra, é uma Mulher 

negra, sem valor social e humano, negado pelo poder opressor. Em vários trechos é tratada como um objeto e 

mercadoria, ambos descartáveis. A característica interseccional dessa obra, introduziu-a como referência em 

estudos multidisciplinares, nas mais diversas áreas das ciências humanas e sociais e contribuiu com a 

reflexão acerca dos movimentos antirracistas, feministas e instâncias protetivas dos direitos humanos na 

análise das pautas das mulheres negras. 

 

Palavras-Chave: Mulher. Violência. Preconceito.  

 

                              ABSTRACT 

The Purple Color, is an award-winning work, which portrays the living conditions of black and poor women 

at the beginning of the 20th century. It is an academic reference for the study of the living conditions of 

black and poor women in the early 20th century. The story takes place between the years 1900 and 1940 and 

the work falls into the category of epistolary romance, due to the literary technique used based on writing 

through letters. The simplistic language used is set around strong women, reported through letters, mostly 

written in a peculiar way by Celie for God and for her sister Netie. The sending of these to God seeks to 

break with his loneliness, as he is the only "BEING" who listens to him, or rather believes that he would 

listen to him. In these moments of writing, he “escapes” from the reality of his suffering and lonely life, and 

in this relationship with God, one does not perceive a request for help, but only “listening”.  Authored by 

Alice Walker addresses historical racism, religion and the role of women in a society with traces of slavery, 

marked by oppressive and sexist behavior. Moving through this race-gender-class debate, the main 

protagonist of the work is a Black Woman, without social and human value, denied by the oppressive power. 

In several sections it is treated as an object and merchandise, both disposable. The intersectional 

characteristic of this work, introduced it as a reference in multidisciplinary studies, in the most diverse areas 

of the human and social sciences and contributed to the reflection about the anti-racist, feminist movements 

and protective instances of human rights in the analysis of the black women's guidelines. 

 

Keywords: Woman. Violence. Preconception. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ser mulher já uma desvantagem nessa sociedade machista.       

  Agora imaginem ser mulher e ser negra. 

                         Angela Davis1  

 

 

A obra Literária A Cor Púrpura, de autoria de Alice Walker, seguida de filme, com o mesmo 

título, dirigido por Steven Spielberg, continua despertando interesse, em função do “lugar” social 

ocupado contemporaneamente, pelas mulheres negras militantes e ativistas, na luta contra todas as 

formas de preconceitos, opressão e violência impostas historicamente às mulheres.  

Dada a abrangência dos conteúdos abordados, utilizou-se como suporte analítico as correntes 

Estudos Pós-Coloniais e Estudos de Gênero, que possibilitaram aprofundar os estudos de 

categorias, antes marginalizadas na academia.   

A introdução da teoria e crítica Pós-colonialistas inaugurou uma diferente metodologia 

analítica para interpretação textual.  Esse método reforça a relação entre o discurso e o poder.  É 

uma forma de pensar a organização dos países que foram colonizados, buscando, através da crítica 

literária, a integração, voz, visibilidade e empoderamento às populações subalternas. Nos textos da 

história dos povos colonizados, existem várias vertentes, e a maioria dos teóricos afirmam que a 

história não é única, singular e verdadeira, com a figura do vencedor. Através desses estudos, a 

tese da única história foi questionada, principalmente ao se considerar a existência de indivíduos 

singulares, independentemente de sua raça ou classe, ou condição histórica (colonizada ou não), 

contribuindo com a abertura de “espaços” e visibilidade para os sujeitos subalternos e excluídos. Os 

teóricos pós colonialistas vão trabalhar dando voz a esses sujeitos, combatendo o que não era 

ouvido no processo histórico eurocêntrico.  

Os Estudos de Gêneros, seus conceitos e aplicações teóricas, demonstram que a ideologia de 

gênero sempre existiu na nossa cultura, e que, embora não utilizasse o termo gênero, foram 

demarcados lugares e papéis para Homens e Mulheres. Espaços pré-definidos e montados para 

afirmar uma ideologia de gênero. Assim a adoção do conceito de gênero proporcionou a 

visibilidade e voz a sujeitos invisíveis e amordaçados pelos papéis definidos culturalmente.  

 

1DAVIS, Angela Yvonne Davis (Birmingham, 26 de 

janeiro de 1944)é  professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 1970. 

Foi integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras. Militou pelos direitos das mulheres e 

contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos e foi personagem de um dos mais polêmicos e famosos 

julgamentos criminais da recente história dos Estados Unidos. Wikipédia. A enciclopédia Livre. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Birmingham_(Alabama)
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Panteras_Negras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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Entretanto, ainda se faz necessária enfrentar a “negação” da misoginia do passado ocidental.  Daí a 

importância da introdução dessa temática e conceitos no campo das ciências. 

Nesse contexto, Alice Walker aborda o racismo histórico, religião e o papel das mulheres em 

uma sociedade com resquícios escravocratas, demarcada por comportamentos opressores e 

machistas.  Transitando nesse debate de raça-gênero-classe, a protagonista principal da obra, é uma 

Mulher negra, sem valor social e humano, negado pelo poder opressor. Em vários trechos é tratada 

como um objeto e mercadoria, ambos descartáveis.  

A partir da re(leitura) do Livro e do filme A Cor Púrpura, observa-se que os temas ali 

abordados (gênero, raça, machismo, classe social, opressão, religião, patriarcado, lesbianismo, 

misoginia), demandariam uma ampliação de nossa análise, inicialmente centrada nas duas correntes 

acima elencadas, daí a busca de apoio teórico no conceito de Interseccionalidade que:  

[demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, 

promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições 

estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam e 

criam encargos singulares às mulheres negras. (...)a interseccionalidade permite 

uma maior compreensão acerca das desigualdades raciais existentes (...)racismo, 

capitalismo e hétero-patriarcado devem ser tratados pela interseccionalidade, 

observando os contornos identitários da luta antirracista diaspórica].2 

 

A característica interseccional dessa obra, introduziu-a como referência em estudos 

multidisciplinares, nas mais diversas áreas das ciências humanas e sociais. Mantendo o diálogo com 

os estudos de Akotirene (2018), a interseccionalidade, contribuiu com a reflexão acerca dos 

movimentos antirracistas, feministas e instâncias protetivas dos direitos humanos na análise das 

pautas das mulheres negras.  

 

A AUTORA 

 

Eu não sou escritora porque fiz faculdade.  

Sou escritora porque tenho coração3 

 

 

Alice Walker, nascida na Geórgia - EUA no ano de 1944, filha de agricultores, de origem 

humilde, sofreu as consequências do racismo desde cedo. Na Faculdade começou sua militância 

pelos direitos civis com destaque a problemática racial e feminista, ampliando para o movimento 

ambiental e na defesa dos direitos dos povos indígenas. Nasceu em uma época demarcada pela 

opressão racial e de gênero. Através de esforço pessoal, superou a situação precária e pobre. Com 

 
2 Akotirene, Carla. “O que é interseccionalidade?. Coleção Feminismo Plurais. Editora Letramento. 2018 
3 Walker, Alice, Palestra proferida na 1ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura -   Auditório Nelson Rodrigues. UNb - 

Brasília (DF). 2012. 
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bolsas de estudos se destacou como escritora, escrevendo esta obra sobre racismo e superação, que 

lhe proporcionou reconhecimento nacional e internacional. 

Seu perfil se identifica com o narrador e o personagem afro-americano como elementos 

integrantes de sua consciência, perspectiva possível nos estudos literários, a partir da abertura 

proporcionada pelos estudos culturais, pós-coloniais, de gênero e interseccionais. 

Produziu mais de 30 livros de ficção, poesias e ensaios. Como ativista em defesa dos direitos 

civis, foi presa em 2003. Esse patrimônio militante, político e intelectual, proporcionou o seu 

reconhecimento mundial. Portanto, A Cor Púrpura (seu romance mais conhecido), mesmo 

integrando a categoria de ficção, retrata o “seu lugar” no mundo, na medida em que demonstra a 

opressão sofrida pelas mulheres negras.  

 

O LIVRO E O FILME 

 

A história se passa em torno de mulheres fortes, relatada através de cartas, em sua maioria, 

escrita de forma peculiar por Celie para Deus e para sua irmã Netie. O envio dessas para Deus 

busca romper com sua solidão, pois é o único “SER” que a escuta, ou melhor que acredita que a 

escutaria. Nesses momentos de escrita “escapa” da realidade de sua vida sofrida e solitária, e, nessa 

relação com Deus não se percebe pedido de ajuda e sim apenas de “escuta”.   

A história ocorre entre os anos 1900 e 1940 e a obra enquadra-se na categoria de Romance 

epistolar4,  devido a técnica literária utilizada embasada na escrita através de cartas. A linguagem 

simplória utilizada, dado sua profundidade emotiva, não possui uma narrativa convencional, e, no 

transcorrer da leitura, o leitor se coloca como expectador do “dialogo” estabelecido através de 

cartas.  

Sobre o título da obra literária, há uma passagem onde se refere ao reconhecimento da cor 

púrpura num campo florido, como um processo de consciência sobre o estado da protagonista, a 

resiliência e a superação das dificuldades para um novo recomeço. A beleza do cenário relatado se 

vincula ao estado de espírito momentâneo da protagonista. 

Através da narrativa do período histórico, o livro é rico em detalhes, expondo situações da 

cruel realidade de exclusão racial, de gênero, social e econômica, intercortada pelas relações entre 

as mulheres e as posições de cada protagonista diante da situação vivenciada. Retrata uma história 

de racismo, machismo, subserviência, violência, classicismo e outros preconceitos, que reforçam a 

submissão e a discriminação que permanecem atuais, demandando políticas públicas e tomada de 

consciência geral para superação desse status quo.  

 
4 FERREIRA Anna Rachel. Romance Epistolar: Uma Carta para o Leitor. Revista Nova Escola. 15 de janeiro. 2016 
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Várias polêmicas são trazidas, que embora não tenham sido aprofundadas, demonstram ao 

leitor um panorama do momento e espaço/lugar vivido por “Celie”, seu sofrimento e passividade, 

negação inicial de sua sexualidade, devido ao grau de violência sofrida e as posturas machistas e 

patriarcais. São tratadas ainda no livro trechos que relatam homossexualidade, drogas, racismo. A 

partir da narrativa de Nettie, irmã de Celie, é repassado fatos históricos ocorridos em regiões da 

África e do Oriente Médio, envolvendo colonização, expropriação, aculturação e religiosidade. 

A obra foi premiada com o Pulitzer e o National Book Award em 1982, sendo em seguida 

adaptada por Steven Spielberg, em 1985, para o cinema. É referência acadêmica para o estudo das 

condições de vida das mulheres negras e pobres no início do século XX. 

O Filme, caracterizado como uma obra prima, obteve indicação ao Oscar. Deu um enfoque de 

esperança e beleza ao enredo, com paisagens e fotografias belíssimas. No entanto foi secundarizado 

o triste relato de Celie, no tocante a sua homossexualidade. Além disso a banalização da opressão e 

da violência no filme, desconsiderando o rico conteúdo do livro, foi muito criticado pelos 

movimentos afro-americanos, feministas e homossexuais. O filme em seu grand finale, redime o 

maior vilão da Obra Literária, de forma secundária, vez que no livro ele tem um papel definidor, 

forte e impositivo.  

Após assistir por 2 vezes, ouso afirmar que o filme, com as limitações necessárias à 

transposição do livro para cinema, busca ser fiel ao enredo de “resiliência e redenção” da história de 

Celie.  

Na atualidade, temos ainda, uma produção acadêmica e cultural que resiste e luta pela 

afirmação e valorização de uma identidade historicamente marginalizada. Dessas produções 

culturais, o poema “Paradoxo” 5, retrata a inconformidade com a opressão e preconceito racial e o 

alerta ao “mito” da democracia racial no Brasil. 

 

PARADOXO  

Acho um absurdo ter que viver aqui 

Em uma dimensão onde ser negro e negra 

É motivo de piada 

Acho um absurdo ter que viver 

Sendo ofendida pela cor da pele 

Pelo cabelo crespo 

Sendo enganada pela largura dos quadris 

Outro dia entrei em uma loja 

A vendedora queria saber 

Se eu gostaria de uma pele branca pra sair 

Acho um absurdo 

Em outra ocasião entrei em uma igreja 

O padre queria saber 

Se eu estaria disposta a sofrer aqui 

 
5 SOBRAL, Cristiana. Poesia Paradoxo.  2011. 
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Pra ganhar uma alma branca ali 

Acho um absurdo 

Os outros é que são brancos 

Como posso ficar invisível com tanta cor? 

O desprezo que sofro todos os dias 

A ironia 

Acho absurdo! (...) 

Eu queria mesmo ser estilista da humanidade 

Lançaria a coleção 

Vista a minha pele 

Vista a minha pele! 

Quem sabe... 

Talvez em um universo absurdo 

Pudéssemos compartilhar algo concreto 

E tudo começasse a fazer sentido? 

 

É necessário assumir que no Brasil houve um processo de escravização diferenciado dos EUA 

e da África do Sul, mas nem por isso deixou de ser racista. Boaventura6,  alerta ao perigo da 

indução à  compreensão única sobre a forma do  racismo nos países escravagistas. Afirma que o 

racismo ocorreu com características diferenciadas nesses países, mas os preconceitos e opressões 

existiram em todos.  

Como bem afirmou Marx7, A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda 

como farsa. Atualmente no Brasil, os papéis sociais mais inferiores continuam sendo destinados aos 

negros (as), reproduzindo uma prática racista. Segundo observa  Grosfoguel8 o racismo se perpetua 

como  um sistema hierárquico de superioridade/inferioridade que classifica os seres humanos.  

 

CATEGORIAS TRABALHADAS 

 

A obra de Alice Walker, possui uma qualidade inquestionável tanto na escrita quanto na 

versão cinematográfica, propiciando o envolvimento das pessoas, em seu espaço/lugar. A narrativa 

da história projeta o leitor para as situações/lugares relatados. Em algumas passagens a posição do 

leitor se confunde com a do narrador, através do sentimento mais natural do ser humano s.m.j, que é 

a empatia. 

Dado os inúmeros conceitos trabalhados nesta obra, tentaremos sintetizar as informações da 

história contada, separando por categorias, abaixo destacados:  

 

 
6  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: 

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENSES, Maria Paula (Orgs). Epistemologias do Sul. São Paulo: Editora Cortez, 

pp.31-83. 2010. 
7MARX, K., Dezoito Brumário de Louis Bonaparte, 1852. 

8 GROSFOGUEL, Ramón. La Descolonización del Conocimiento: Diálogo Crítico entre la Visión Descolonial de 

Frantz Fanon y la Sociología Descolonial de Boaventura de Souza Santos. Disponível em: 

<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/  p.98.2013. 
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SUBMISSÃO OU TÁTICA DE SOBREVIVÊNCIA 

 

Mas eu num sei como brigar. Tudo o queu sei fazer é cuntinuar viva. 

 

Vários trechos do livro retratam a luta de Celie pela sobrevivência, sob o manto da submissão 

e passividade. Observamos, no transcorrer da história, que essa “passividade” em algumas situações 

de enfrentamento pode ser uma forma inconsciente para manter-se viva.  Constata-se, em vários 

momentos, resquícios de reação e indignação, inclusive na relação com Deus, como no trecho do 

diálogo com Shug: Dona Celie, é melhor você falar baixo. Deus pode escutar você. (...) deixa ele 

escutar, eu falei. Se ele alguma vez escutasse uma pobre mulher negra o mundo seria um lugar bem 

diferente, eu posso garantir. 

 

NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

Celie nasceu em um ambiente violento, sofrendo, desde criança, todas formas de agressão e 

opressão. Passa uma sensação de que essa situação foi naturalizada pela protagonista, em particular 

na parte do livro quando Harpo (seu enteado) pede conselhos para lidar com sua esposa, Sofia. A 

resposta de Celie surpreende o leitor: Bata nela.  Aqui fica a sensação de reprodução da violência 

analisada por alguns autores como transmissão intergeracional da violência. 

Acredita-se que pais que padecem de TEPT em consequência de suas experiências 

pessoais de maus-tratos durante a infância têm maior risco de tratar abusivamente 

seus próprios filhos. De fato, admite-se que maus-tratos sofridos durante a infância 

tendem a ser mais prejudiciais que os traumas ocorridos mais tardiamente, por 

conta das interações entre os sintomas de estresse pós-traumático e o processo de 

desenvolvimento psicológico. As experiências traumáticas infantis causariam 

déficits permanentes na regulação dos processos comportamentais, cognitivos e 

emocionais que contribuiriam para limitar as habilidades dos pais para cuidar de 

sua prole e, em consequência, aumentariam o risco de transmissão intergeracional 

de dependência de drogas, dificuldades de relacionamento e violência familiar.9 

 

Até a metade da trama a violência está naturalizada, na submissão de Celie e com a atuação 

dos Homens, em especial o “Sinhô” que acredita na “agressão”  como afirmação da autoridade 

perante as mulheres.  Há uma relação dada como natural, entre homens e mulheres, demarcada pela 

violência, que é passada por gerações e “tolerado” pelas mulheres, salvo as exceções. É ensinado 

que mulher é feito criança. Mostra quem é que manda. Nada melhor que uma boa surra. (conselho 

do Sinhô para seu filho Harpo).  

 
9Mendlowicz Mauro V. Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Universidade Federal Fluminense (UFF), Rev 

Bras. Psiquiatr. 2007; 29(1): 86-95.  Niterói (RJ), Brasil.  
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Celie desabafa na carta dirigida a Deus, num misto de arrependimento do conselho dado sofre 

o tratamento a ser destinado a Sofia: 

Eu pequei contra o espírito de Sofia. Eu rezei pra ela num descobrir, mas ela 

descobriu. O Harpo contou. No minuto que ela ficou sabendo, ela veio marchando 

pelo quintal, puxando um saco. Um corte todo azul e vermelho bem dibaixo do 

olho dela. Ela falou, Só queria que você subesse queu procurei você por ajuda. E eu 

num ajudei? Eu perguntei. Ela abriu o saco. Aqui tão suas curtina, ela  falou. Aqui 

tá sua linha. Aqui toma um trocado por ter me deixado usar suas coisa. Elas são 

sua, eu falei, tentando colocar tudo no saco outra vez. Fico feliz em ajudar. Faço o 

queu posso. Você falou pro Harpo bater em mim, ela falou. Não, e num falei, eu 

disse. Num mente, ela falou. Eu num quis dizer isso, eu falei. Então por que você 

disse? ela perguntou. Ela tava de pé olhando pra mim bem no olho. Ela parecia 

cansada e a buchecha cheia de ar.  Eu falei porque sou idiota, eu disse. Eu falei 

porque tava com inveja de você. Eu falei porque você faz o queu num dô conta de 

fazer. O que que eu faço? ela falou. Briga. Eu falei. Ela ficou lá parada um tempão, 

como se o que eu tinha dito tivesse tirado o ar da boca dela. Ela tava furiosa, antes. 

Triste, agora. Ela falou. Toda minha vida eu tive que brigar. Eu tive que brigar com 

meu pai. Tive que brigar com meus irmãos. Tive que brigar com meus primo e 

meus tio. Uma criança mulher num tá sigura numa família de homem. Mas eu 

nunca pensei que ia ter que brigar na minha própria casa. Ela respirou fundo. Eu 

gosto do Harpo, ela falou. Deus sabe como eu gosto. Mas eu mataria ele antes de 

deixar ele me bater. Agora, se você quer um inteado morto então é só continuar 

dando pra ele o conselho que você deu. Ela botou a mão no quadril. Eu costumava 

caçar animal selvagem com arco e flecha, ela falou. 10 

 

Junta-se a violência física a violência psicológica, num processo permanente de 

discriminação, humilhação e diminuição da auto-estima da mulher. Em uma parte do livro, “Sinhô” 

(Alberto – marido de Celie), diz Você é negra, pobre, mulher, você não é nada. Aqui, além da 

violência, identificamos um alto grau de misoginia, dado o ódio expresso na manifestação.  

 

VIOLÊNCIA E OPRESSÃO  

 

A violência física, moral e psicológica demarcada na relação da protagonista com o pai, que a 

estuprou quando criança, é aprofundada quando seu pai a vende para Albert. O tratamento inicial 

exigido, de Sinhô, e a transação comercial de Celie, amplia sua humilhação e violência e marca sua 

vida. Contando com o apoio e exemplos, como de Sofia e a ação de Shug Avery (veremos a seguir), 

se liberta na idade “madura”.  

A violência psicológica retratada nas cartas, é enfrentada cotidianamente, “... o que você tem? 

Você é feia. Magricela. Você tem um jeito engraçado. Vocè é medrosa demais pra abrir a boca na 

frente das pessoas”. (Carta para Nettie reproduzindo a fala de Sinhô)”. 

A opressão sofrida, reforça uma cultura secular, reproduzida historicamente na condição 

racial e social impingida as mulheres negras e pobres. 

 
10 Walker, Alice. A Cor Púrpura. p. 51-53. 1986. 
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Como sabemos, mulheres são submetidas ao julgo patriarcal datando dos primórdios 

da humanidade. Desde eras longínquas, a hierarquia sexual na qual machos ocupam 

o topo e fêmeas instalam-se na base, moldou nossa percepção, cultura, religião e até 

mesmo, personalidade. Através da socialização (feminina e masculina), homens e 

mulheres são incumbidos a ocupar determinados espaços e realizar performances de 

acordo com o gênero imposto. Tais papéis sociais são estereotipados, sexistas e 

demasiado extirpadores, em especial aqueles atribuídos a nós, mulheres.11 

 

 

A FORÇA DA MULHER – SORORIDADE 

 

A trilha sonora do filme A Cor Púrpura, Miss Celie´s Blues12,  exprime o conceito de 

sororidade. 

Miss Celie's Blues 

Irmã, você tem estado na minha cabeça 

Irmã, nós somos dois do mesmo tipo 

Então, irmã, 

Estou mantendo meus olhos em você 

Aposto que você pensa 

Que eu não sei nada 

Além de cantar blues 

Oh, irmã, tenho novidades para você 

Sou algo 

Espero que você pense 

Que é algo também 

Oh, Lutando, 

Tenho estado naquela estrada solitária 

E tenho visto muitos sóis se pondo 

Oh, mas me acredite 

Nenhuma vida baixa vai me pôr para correr 

Então, deixe-me dizer algo, irmã 

Lembre-se do seu nome 

Sem reviravoltas, 

Nada vai levar o que é seu 

Minha irmã 

Eu não tenho muito tempo 

Então balance seus brilhos 

Irmã, 

Pois tenho certeza que meu doce 

está se sentindo melhor 

 

As mulheres na obra de Alice Walker, resgatam características da autora. São mulheres fortes 

e lutadoras, que resistem e não perdem a esperança, superando a violência e opressão com 

resiliência e determinação.  

 
11 QG Feminista. Feminismo em Revista. 
12 Música do Filme A Cor Púrpura - Miss Celie's Blues. 
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O destaque nesta obra literária é a união das mulheres, mesmo em momentos de conflitos 

pontuais e pessoais. Citações e exemplos maravilhosos e emocionantes de sororidade e resistência 

são descritos em vários trechos do livro, com maior destaque na relação de Celie com Sofia e Shug.  

 Essas manifestações abarcam a motivação, resistência e auto-estima. Há trechos que Shug 

mostra para Celie sua beleza interna e externa, cuidados e carinhos nunca experimentados por ela. 

Em outros trechos, Sofia demonstra com seu exemplo, que não é normal as mulheres aceitarem 

passivamente a violência e a opressão.  

No primeiro contato entre Celie e Shug, se sente inferior diante da sua exuberância e 

autoconfiança.  Mas, inconscientemente, deseja ser (ter) essa mulher e, mesmo humilhada 

proporciona para a cantora cuidados e um carinho que ela nunca teve.  

 

RELIGIOSIDADE 

 

As cartas dirigidas a Deus, não tem uma implicação direta da Celie com a Fé, mas de 

necessidade de “alguém para escuta-la”. Deus como ser onisciente, onipresente que tudo vê e tudo 

ouve, para Celi, é um confidente.  Nas cartas nunca pede ajuda, nem salvação.  Esses dois 

elementos demonstram que mesmo inconscientemente, Celie é uma mulher forte e esperançosa, 

sempre acreditando em um dia reencontrar sua irmã.  

Logo na primeira página da Carta dirigida a Deus, relata o primeiro ato de violência sexual, 

onde se estabelece o papel do opressor e a demarcação da revolta da protagonista: 

Querido Deus, Eu tenho quatorze ano.  Eu sempre fui uma boa minina. Quem sabe 

o senhor pode dar um sinal preu saber o que tá acontecendo comigo. (...) Ela [a 

mãe] foi visitar a irmã dela que é doutora em Macon. Me deixou cuidando das 

crianças. Ele nunca teve uma palavra boa pra falar pra mim. Só falava você vai 

fazer o que sua mãe num quis. Primeiro ele botou a coisa dele na minha coxa e 

começou a mexer. Depois ele agarrou meus peitinho. Depois ele impurrou a coisa 

dele pra dentro da minha xoxota. Quando aquilo dueu, eu gritei. Ele começou a me 

sufocar, dizendo É melhor você calar a boca e acustumar. Mas eu num acostumei, 

nunca. (...)13  

 

No trecho do livro, onde Celie demonstra indignação com Deus, questionando-o, inicia sua re 

(descoberta) com relação aos seus conceitos e modo de vida.  O trecho onde descobre a verdade 

sobre seu pai verdadeiro, muda todo seu passado e perspectiva de futuro e provoca a seguinte frase 

na carta dirigida a Deus: você deve estar dormindo.  Uma frase, a princípio simples, que expressa 

uma gama diversa de sentimentos. 

 
13 WALKER, Alice. A Cor Púrpura.  pp. 9-10. 1986. 
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Ao expressar sua revolta, coloca-O na situação de igualdade com os Homens: O Deus para 

quem eu rezo e pra que eu escrevo é homem.  E age igualzinho aos outro homem queu conheço. 

Trapaceiro, esquecido e ordinário (Livro a Cor Púrpura - p.227).  

Em Carta para Nettie, relata o diálogo com Shug, que, mesmo separada do pai, que é pastor e 

não aceita o seu “modo de vida”, defende Deus, alertando-a do quanto Deus é fiel e justo. É uma 

das poucas passagens do livro que se aborda a cor “púrpura”: Acho que Deus deve ficar fora de si se 

você passa pela cor púrpura num campo qualquer e nem repara. (Livro A Cor Púrpura – p. 231) 

 

MISOGENIA E PATRIACARDO 

 

Olha só pra você. É negra, é pobre, é feia, é mulher. Você não é nada! 

 

A falta de amor e o desprezo destinado a Celie, em diversas trechos da obra, demonstra a 

forma mais perversa e misogênica do machismo.  Não bastando a violência física, o “Sinhô” 

também a humilhava psicologicamente, reproduzindo uma prática preconceituosa relativa ao papel 

da mulher negra e o preconceito sofrido pelos negros. A “autoridade” naturalizada na figura do 

“Pai”, é imposta inúmeras vezes, na casa paterna e com o marido.  

 

PAPÉIS SOCIAIS 

 

O ambiente onde se desenrola a história tem predomínio da raça negra (homens e mulheres). 

O surgimento do branco na trama vem na personagem do Prefeito, num papel social que reforça a 

sociedade de classes e o racismo estrutural, definida pela estrutura colonialista opressora. 

A obra de Alice Walker contribui com a discussão dos preconceitos raciais, bem explorados 

no texto, na sucessão de acontecimentos que ocorrem no Brasil e na África, articulando com as 

proximidades culturais de séculos de opressão vividos pelo povo negro, seja na sua origem, quando 

são vendidos (pelo seu próprio povo), como escravos, seja sob o jugo escravocrata na América.  

A autora, em vários trechos da obra faz uma conexão do papel de opressor também entre os 

próprios negros, que contribuíram com a escravidão ao vender seu próprio povo:  

“(...)Ele tem também muitos homens negros, com jeito de branco, no seu gabinete 

(...) O Presidente falou um bocado sobre seus esforços para desenvolver o país e 

sobre seus problemas com os nativos, que não querem trabalhar para construir o 

pais (...) Foi a primeira vez que eu ouvi um homen preto usar essa palavra (...)” 

(Livro A Cor Púrpura. p.168). 
 

AS PERSONAGENS CELIE, NETTIE, SOFIA, SHUG 
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CELIE  

 

Mulher negra, pobre e sem estudos, agredida, violentada e humilhada pelo pai e pelo marido. 

Na sua solidão, busca, através das cartas conversar com Deus, relatando seu cotidiano. Teve dois 

filhos do seu “pai”, que a estuprou, entregues, logo após o nascimento, a um casal de missionários 

que não podem ter filhos.   

A relação com o marido, o qual foi obrigada a casar e que não a queria, é demarcada por 

episódios que reproduzem cenas escravocratas.  O seu papel é servir ao marido, cuidar da casa e dos 

enteados. O tratamento nominal (Sinhô) dispensado ao marido por Celie, reproduz uma relação e 

poder e opressão. 

A violência psicológica sofrida diariamente, faz com que Celie se veja como uma mulher 

descartável, não conseguindo ter consciência de sua própria força demarcada pela resiliência. 

 

SHUG AVERY 

 

 Shug, rebelde por natureza, mesmo sendo amante do “Sinhô”, nutre uma empatia por Celie, 

não se conformando ao ambiente violento imposta por “Sinhô”.  A convivência as torna grandes 

amigas, aliadas e amantes.  

Alice Walker apresenta de forma ambígua os sentimentos que Shug desencadeia na 

“submissa” Celie. Diferentemente do ódio que seria natural no contexto de humilhação em que é 

submetida nesse triângulo – Sinhô – Celie – Shug, de forma surpreendente ela cultua, inicialmente 

uma admiração que se amplia para amor.    

Paradoxalmente a personagem que a desestabiliza e a desafia no seu “lar”, torna-se um ponto 

de apoio e de conscientização para sua libertação.  Celie, liberta, descobre sua sexualidade e se 

torna auto-suficiente, costurando e comercializando calças, que chamava de “calças mágicas”. 

Seus filhos são criados por missionários e pela Tia Nettie.  A maior parte de suas vidas se 

desenvolve na África, lá constituem suas vidas, e no fim do livro se encontram com a mãe, 

estabilizada e feliz. 

 

O ROMPIMENTO COM SINHÔ 

 

As cartas escritas pela irmã Netie (escondidas durante anos pelo opressor), e os exemplos de 

Sofia e Shug, reforçam na protagonista o desejo de libertação.  A descoberta é a gota d’água para o 

rompimento definitivo da relação matrimonial com o marido, saindo da casa com Shug, levando 

junto a esposa do enteado Mary Agnes, que deseja ser cantora.   



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

   

 

23 
 

A revelação da história do seu verdadeiro pai (morto enforcado), e que o “pai” que a estuprou 

na verdade é seu padrasto, não muda os sentimentos de Celie nem os desdobramentos da violência 

sofrida. Com a morte do “padrasto” as irmãs herdam a casa, que na realidade era do seu pai 

biológico. É uma fase feliz para a protagonista que recupera sua auto-estima e autonomia, e mantém 

a esperança do retorno de sua irmã e de seus filhos. 

A história é rica em acontecimentos, envolvendo a relação de Celie com Shug e do cotidiano 

de sua irmã e filhos na África. 

 

DESCOBERTA DA SEXUALIDADE 

 

Após a estranheza do primeiro contato, Celie fica amiga de Shug, e, com ela conversa sobre 

seu sofrimento, os atos de violência sofrida e sobre sexualidade, até então limitada à violência e 

subjugação.  

A relação entre as duas é demarcada por conflitos, ocorridos em função do perfil impetuoso e 

livre de Shug, que se recusa a assumir papéis tradicionais destinados a Mulher. Mesmo assim, é 

aceita com suas particularidades (tem outros parceiros Homens na trama). Celie fica a sua espera, 

para no final da trama assumirem como um casal homoafetivo, descontruindo totalmente o perfil do 

personagem inicial de Celie, que se descobre, rompendo as amarras da opressão, da violência e da 

humilhação. 

 

NETTIE  

 

Nettie é a irmã mais nova de Celie, com natureza diversa da irmã. Sabe escrever e ensina a 

irmã. Não se curva a violência e a opressão do pai e do marido (Sinhô) de sua irmã. O amor e a 

preocupação entre as irmãs ocupam grande parte do livro.  Parte do sacrifício da protagonista se dá 

em função de sua irmã, que após fugir da casa do pai é acolhida em sua na casa. Logo percebem que 

“Sinhô”, também tem interesse sexual em Nettie, não restando outra alternativa a não ser a 

separação das irmãs.  O abrigo com um casal de missionário, dá outros rumos a sua vida. 

A sua experiência como missionária na África contribui para sua formação acadêmica e 

religiosa e a aproxima dos filhos de Celie (Olívia e Alan). As cartas de Nettie relatam detalhes da 

religiosidade, tradição, organização política da cultura da Tribo (fictícia) Olinka na África e sobre o 

crescimento e relacionamento de seus filhos.  Uma parte realista da obra é a entrada dos 

colonizadores no território africano, com a estrada e a plantação da borracha, rompendo com uma 

cultura secular daquele povo. A prática desse contato possui relação com a cultura colonizada do 

Brasil, sua multiculturalidade e a dominação vivida pelo povo nativo do Brasil. 
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Nas cartas a irmã relata que os brancos culpam os negros pela situação de exploração e 

opressão, ao afirmarem que eles têm o desplante de querer fazer a gente pensar que a escravidão 

acabou por nossa culpa (Livro A Cor Púrpura. P. 125).  

E ainda apresenta uma visão estereotipada, a partir da Bíblia, de que o resto do mundo era de 

brancos: 

Pense no que significa a Etiópia ser a África! Todos os etíopes da 

Bíblia eram pretos. (...) são os desenhos da Bíblia que enganam. Os 

desenhos ilustram as palavras. Neles todas as pessoas são brancas e 

por isso você pensa que todos os personagens da Bíblia também são 

brancos. (...) é por isso que a Bíblia fala que o cabelo de Jesus Cristo 

era que nem lã de cordeiro. 14    

 

SOPHIA 

 

Sinônimo da liberdade, destemida, não se curva ao “mando” do seu marido Harpo (filho do 

Sinhô), quebrando paradigmas familiares.  

Ao se impor diante dos brancos, essa consciência livre lhe provoca vários sofrimentos, 

resultando em sua prisão, quando recusa emprego oferecido pela mulher do prefeito.  A sua recusa 

“Diabos, não”15 é uma afronta para o poder constituído, e a partir daí Sofia sofre as consequências.   

Esse trecho do livro relata o perfil de uma mulher forte que não se curva ao machismo e nem 

a opressão, e por isso passa maior parte de sua vida na cadeia e servindo aos seus opressores.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra ficcional de Alice Walker discorre sobre o sofrimento e resistência da mulher negra 

ocasionado pela discriminação, opressão, violência física, verbal, psicológica e sexual. No 

transcorrer da trama esse conjunto de fatores reforçam a invisibilidade da Mulher negra como ser 

humano e como cidadã plena de direitos sociais.  

As categorias interligadas, desnudadas e estudadas a partir dos conceitos da 

interseccionalidade demonstraram que os acontecimentos vividos por Celie, na primeira metade do 

século XX, ainda se reproduzem na atualidade.  Essa comprovação assustadora demanda a 

necessidade da permanência dos estudos dessas temáticas, o aprofundamento no combate a todas 

formas de opressão e violência, bem como a cobrança do estado de manutenção, fortalecimento e 

construção de novas políticas públicas que reprimam essas práticas e que eduquem os futuros 

cidadãos homens e mulheres, brancos e negros, transformando essa realidade. 

 
14 WALKER, Alice. A Cor Púrpura.  p.161.1986. 
15 WALKER, Alice. A Cor Púrpura.  p.101.1986. 
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A interação desses elementos de opressão comprovam como as categorias discriminação 

racial, racismo, opressão, violência física e psicológica, machismo, patriarcado e misoginia, estão 

interligadas e, na obra A Cor Púrpura raça-classe-gênero-etnia estão conectadas e devem ser 

analisadas conjuntamente.  A outra categoria que é bem trabalhada na obra, são os momentos de 

descoberta da personagem da sua sexualidade, do seu corpo.  

Mesmo sendo uma obra ficcional, as situações relatadas fazem parte da vida real, e o leitor, a 

partir do seu lugar, se envolve com a narrativa, que possui interligação com acontecimentos atuais. 

A obra é uma provocação ao debate sobre a violência sofrida pelas mulheres no passado e sua 

manutenção nos dias atuais, que instiga a seguinte questão: Por que tantas mulheres ainda sofrem de 

violência?  A Lei Maria da Penha16, pesquisas, produções acadêmicas e culturais sobre o tema, já 

não seriam suficientes para virar essa página, com a instalação no país do respeito as mulheres e 

igualdades de oportunidades e de vida? Por que ainda se convive com agentes públicos 

incentivando a violência e o preconceito com relação ao papel da mulher na sociedade brasileira?   

A obra traz uma contribuição importante ao provocar um choque de realidade ao leitor. É 

inaceitável a naturalização e banalização da violência, por ser uma afronta a qualquer cidadão (ã) 

consciente dos direitos humanos numa sociedade que se diz democrática e inclusiva socialmente 

falando. 

No mesmo patamar do debate sobre o preconceito e a diversidade sexual que integra as pautas 

acadêmicas, pesquisas sociais e produções culturais, a homossexualidade, pela “ignorância”, ainda 

enfrenta discriminações e preconceitos.  

Fica o questionamento: Como seria tratado na atualidade uma negra, semialfabetizada, sem 

atender ao estereótipo de beleza, que assume sua condição homossexual na maturidade (velhice)?  

Haveria alguma diferença? Ela seria aceita, sem preconceito ou discriminação?  Nessas categorias 

tem outro tema que se intersecciona com os demais, que é a questão da “velhice”!  A sociedade 

aceita os casais homoafetivos idosos da mesma forma em que aceita os jovens? 

A velhice, é retratada em um trecho da última carta de Celie, que resume o sentimento de 

felicidade:  
Eu me sinto meio estranha perto da criança. Por uma coisa, elas cresceram. E eu 

vejo que elas pensam queu e a Nettie e a Docí e o Albert e o Samuel e o Harpo e a 

Sofia e o Jack e a Odessa somo muito velhos e num sabemo o que tá acontecendo. 

Mas eu num acho que nós tamo velho de jeito nenhum. E a gente tá tão feliz. Pra 

falar a verdade, eu acho que a gente nunca se sentiu tão jovem assim.17 

 

 
16 Lei no 11.340/06 – denominada Maria da Penha. 
17 Walker R, Alice. A Cor Púrpura.  p.315. 1986. 
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O conceito interseccional nos proporciona entender a relação das categorias abordadas na obra de 

Alice Walker.  Nessa seara, a obra de Davis18 contribui para o estudo das variadas formas de 

opressão. Se o Homem negro sofreu com a escravidão, a Mulher Negra sofreu inúmeras vezes mais. 

Ainda denuncia a falta de pensar um projeto de nação que considere a centralidade da questão 

racial. E também corrobora com a posição de que é necessária “a intersecção de raça, classe e 

gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. ” 

Dialogando com Akotirene19 temos que: 

a interseccionalidade pode ajudar a enxergarmos as opressões, combatê-las, 

reconhecendo que algumas opressões são mais dolorosas. Às vezes oprimimos, 

mas às vezes somos opressores (...) assume um papel central na luta do feminismo. 

Destaca ainda, que as mulheres negras precisavam de uma resposta metodológica 

que abarcasse múltiplos sistemas de opressão numa proposta metodológica 

engajada.  

 

Resgatando o início desse trabalho e falando do nosso lugar, como mulher negra com 

ancestralidade indígena, comungo com a manifestação de Akotirene, pois ser mulher é único, diante 

dos desafios e da multiplicidade de nossas funções privadas e públicas.  

Todas questões apresentadas nesse trabalho reforçam a constatação que a sociedade 

contemporânea é demarcada por relações de poder e de submissão, onde as mulheres ainda são 

discriminadas, sem direitos a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e nos espaços de 

poder.  O alto índice de violência e de feminicídio, aliado ao perfil e narrativa conservadora e 

machista do governo, na pessoa do seu presidente, reforça o preconceito, a violência e a misoginia.   

Essa constatação coloca como desafio o aprofundamento da análise intersecional dessas questões.   
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RESUMO 

 
O desfecho da II Guerra Mundial trouxe ao Brasil o engenheiro mecânico e elétrico, o húngaro Desidério 

Aytai (1905-1998). Faz-se uso do resultado de um levantamento das expedições e das produções etnográficas 

de Aytai, substanciado em seu Curriculum vitae et studiorum (1969), nos exemplares das Publicações do 

Museu Municipal de Paulínia e do Museu Histórico de Paulínia (1977-1997), na Bibliografia de Desidério 

Aytai (1988), organizada pela etnóloga do Museu Paulista, Thekla Hartmann, e na Revista Moitará (2016), 

edição especial a Desidério Aytai. O que se apresenta é um biografema para demonstrar que o húngaro 

engenheiro mecânico e elétrico que desembarcou no Brasil em 1948, delineou sua identidade na pertença 

intelectual de se apoderar de uma formação acadêmico-científica no campo da Antropologia.  

 

Palavras-chave: Desidério Aytai. Biografema. Antropologia. 

 

RESUMEN 

 

El resultado de la Segunda Guerra Mundial trajo al húngaro Desidério Aytai (1905-1998) a Brasil el 

ingeniero mecânico y elétrico. Se utilizan los resultados de uma encuestra de las expediciones y 

producciones etnográficas de Aytai, fundamentadas en su Curriculum vitae et studiorum (1969), en 

las copias de las Publicaciones del Museo Municipal de Paulínia y el Museo Histórico de Paulínia 

(1977-1997), en la Bibliografia Desidério Aytai (1988), organizada por el etnóloga del Museo 

Paulista, Thekla Hartmann, y en la Revista Moitará (2016), edición especial para Desidério Aytai. 

Lo que se presenta es un biografema para demonstrar que el ingeniero mecánico e eléctrico húngaro 

que llegó a Brasil en 1948, describió su identidad en la pertinência intelectual de hacerce cargo de 

una formación académico-científica en el campo de la Antropología.  

 

Palabras clave: Desidério Aytai. Biografema. Antropología. 

 

INTRODUÇÃO: OS MACHADOS QUE CANTAM 

 

 
Figura 1: Pintura somática.  

Aytai (1981) 
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Nunca te vi, sempre te amei (84 Charing Cross Road, 1987), estrelado por Anne Bancroff e 

Anthony Hopkins, me remete à amizade com Desidério Aytai (1905-1998), iniciada em 1987 e 

finalizada em 1998, ano de sua morte. O enredo trata da amizade de décadas entre duas pessoas que 

não se conheceram pessoalmente, mas pelo vai e vem das cartas dos Estados Unidos da América à 

Inglaterra e vice-versa. Igualmente à escritora e ao livreiro, uma amizade nasceu entre os 

missivistas. No nosso caso, uma amizade que teve como ponto de partida a Antropologia, quando 

Desidério Aytai impingiu um legado técnico e metodológico às minhas pesquisas direcionadas aos 

povos indígenas Nambiquara, Mato Grosso, e Potiguara, Paraíba.  

 Meu contato com Desidério Aytai deu-se a partir de meu interesse em criar, em 1988, um 

centro de documentação1, em uma ação interna da Administração Regional da Fundação Nacional 

do Índio (Funai), no município de Vilhena, Sul de Rondônia, momento em que estava entre os 

grupos Nambiquara do Cerrado. Por correspondência, enviei ofícios aos antropólogos que estiveram 

entre os Nambiquara e que haviam publicado os resultados de suas pesquisas. Preocupava-me em 

oferecer aos novos funcionários que chegavam ao órgão indigenista um material que pudesse 

auxiliá-los em suas atividades nas aldeias, no convívio com os indígenas, especialmente 

informações etnográficas. Isso porque, em 1982, quando cheguei às aldeias Nambiquara dispunha 

apenas de dois livros que me forneceram preciosas informações sobre essa etnia: Rondônia, de 

Edgard Roquette-Pinto (1919), e Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss (2000). Ainda que essas 

obras tivessem sido publicadas muitas décadas antes de eu chegar, foram de uma significação ímpar 

ao meu entendimento sobre os modos de viver do povo indígena que passaria a morar.  

Nossa correspondência se fez entre 04.10.1987 a 18.04.1998. Na totalidade, recebi do 

professor Desidério 129 aerogramas, cartas e cartões postais. Para a Funai, Aytai doou exemplares 

de uma parte de sua produção documental e bibliográfica. O centro de documentação, que ocupou 

uma pequena sala da instituição, acomodou em suas simples estantes de madeira os estudos que 

recebeu do sertanista Frederic Paul Tolksdorf e dos antropólogos Paul David Price, Berta Ribeiro, 

Claude Lévi-Strauss e Desidério Aytai, únicos que atenderam aos pedidos do ofício institucional. 

Mas, em menos de um ano, a política indigenista tomou rumos diferentes que me levaram a optar 

por deixar aquela unidade da Funai, onde desenvolvi atividades de docência e de pesquisa junto aos 

Nambiquara, bem como a ação de oportunizar informações etnográficas aos novos funcionários.  

Contudo, meu contato com o professor Desidério não teve um triste fim como a tão sonhada 

proposta do centro de documentação. Ao contrário, continuou de “vento em popa”. Nossa 

correspondência tomou outra vereda: Aytai passou a orientar minhas pesquisas de campo, 

 
11 A proposta de formação do Centro de Documentação na Administração Regional de Vilhena também contou com a 

participação de Ronaldo de Andrade e Freitas, professor de 1º grau da escola destinada ao grupo Nambiquara Alantesu, 

na Terra Indígena Vale do Guaporé, Mato Grosso. 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

30 

 

primeiramente entre os Potiguara2, Paraíba, onde passei a morar com minha família; depois 

novamente com os grupos Nambiquara do Cerrado3, quando retornei um ano depois, em 1989. Mais 

do que ler e orientar meus escritos da Etnologia, a presença do professor significou, na aldeia, longe 

do ambiente universitário, uma segurança do percurso acadêmico tão necessário para adentrar em 

um terreno àquela época ainda tão árido – o da cultura material e imaterial. Escreveu Giovani José 

da Silva (2011, p. 11): 

a cultura material de grupos indígenas no Brasil, bem como suas relações com o 

universo mítico e simbólico, constitui-se em uma temática pouco explorada por 

antropólogos e outros pesquisadores da área. Em que pese à existência de 

bibliografia especializada sobre o assunto, as lacunas são enormes em relação a 

cada uma das mais de duzentas sociedades indígenas existentes na atualidade. 

 

Especialmente sobre a cultura material, tive de Aytai, o húngaro que se naturalizou brasileiro 

em 1959, o olhar aguçado sobre minhas pesquisas, quando orientou tanto os textos escritos como a 

produção iconográfica dos artefatos da cultura material Nambiquara, por mim produzida. 

Mas, o que pretende este escrito? Diante ao levantamento das expedições e das produções 

etnográficas de Aytai, substanciado em seu Curriculum vitae et studiorum (1969)4, em todos os 

exemplares das Publicações do Museu Municipal de Paulínia, mais tarde denominado Museu 

Histórico de Paulínia, na Bibliografia de Desidério Aytai, organizada pela etnóloga do Museu 

Paulista, Thekla Hartmann (1988, p. 165-167) e na Revista Moitará (2016), edição especial a 

Desidério Aytai, o que se quer é comprovar que o húngaro engenheiro mecânico e elétrico que 

desembarcou no Brasil em 1948, delineou sua identidade na pertença intelectual de se apoderar de 

uma formação acadêmico-científica no campo da Antropologia, sua grande paixão. Inversamente ao 

entendimento do antropólogo norte-americano David Price (1988, p. 161), ao afirmar ser um 

“hobby” as expedições empreendidas em terras indígenas por Desidério Aytai no transcorrer da 

década de 1960, sua produção acadêmica demonstra elevado valor científico no campo da 

Antropologia e Arqueologia.5  

 
2 No litoral da Paraíba, com o povo indígena Potiguara, as atividades de pesquisa desenvolvidas junto ao indigenista 

José Eduardo F. Moreira da Costa resultaram nos trabalhos Potiguara: plantas medicinais e utilitárias (inédito) e 

Potiguara: cultura material, publicado pela Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba (1989). 
3 O resultado dessa pesquisa, também desenvolvida no âmbito da Funai, resultou no livro Além do artefato: cultura 

material e imaterial Nambiquara, publicado pela Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (2009), com 

recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat). 
4 Nos arquivos do Museu Elizabeth Aytai, em Monte Mor, São Paulo, disponibilizado gentilmente pela encarregada da 

instituição, Zilda Rangel, tive acesso ao Curriculum vitae et studiorum (datilografado, 30 páginas), datado de 18 de 

dezembro de 1969, assim dividido: Principais dados biográficos (p. 2-4); Educação formal e cursos, referentes tanto à 

engenharia como à antropologia (p. 5-6); Atividades técnicas (p. 7-17); Atividades em antropologia (p. 18-19); 

Atividades de magistério (p. 20-21); Publicações técnicas (p. 22-26); Publicações antropológicas (p. 27-30).  
5 Miller (2018, p. 36), escreveu: “O engenheiro Desidério Aytai realizou pesquisas na década de 1960 com os 

Nambiquara e publicou uma série de artigos (1964,1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1977, 1978, 1981 (a), (b), (c), 1982 

(a), (b)). Price (1988) escreveu um artigo intitulado ‘Desidério Aytai: o engenheiro como etnógrafo’, mencionando o 

trabalho desse autor que, embora não o tivesse formação antropológica, registrou detalhadamente as músicas das flautas 

e aspectos da amarração do arco entre os grupos Nambiquara.” (Grifo nosso). 
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Para isso, me ocupo no levantamento das expedições etnográficas realizadas por Aytai e sua 

produção na área de Antropologia e Arqueologia, publicada majoritariamente nas Publicações do 

Museu Municipal de Paulínia/Publicações do Museu Histórico de Paulínia, bem como dos demais 

estudos disponibilizados em livros e revistas acadêmicas, todas a mim presenteadas pelo professor 

Desidério. A comprobação da problemática desta escrita tem como meta o seguinte percurso: 

Desidério Aytai: um biografema, ao usar uma ferramenta de construção biográfica e ao examinar 

sua formação e produção acadêmicas. Aqui, adoto o conceito biografema, planeado por Roland 

Barthes (2003), ao deixar para trás o “herói”, recorrente nas biografias de viés positivista. É 

entendido como uma livre-produção textual, mesmo que faça emprego de textos biográficos, que 

atribua relevo especial às cenas, gestos, fragmentos de textos. Nessa linha de pensamento, portanto, 

o que me interessa é romper com a concepção majoritária de biografia, a “biografia-destino”, e 

seguir em direção à “biografia-descontínua”, proposta por Barthes (2003), ao desenhar outra 

ordenação para obter um retrato de vida, ainda que inacabado. Nesse sentido, configuro a tomada de 

um evento da vida de Aytai: construção de sua identidade acadêmica como Antropólogo.  

Para regozijar os olhos do leitor, tem-se, a cada início das partes deste estudo, um momento 

artístico propiciado por uma pequenina amostra da extensa documentação iconográfica produzida 

por Desidério Aytai ao longo de sua carreira, resultado de suas pesquisas etnográficas junto aos 

Nambiquara, Boe Bororo, Guarani, Paresi, Karajá, dentre outros. A etnologia e a estética sempre 

estiveram juntas na produção de Aytai. Arrisco a dizer que são indissociáveis, como o é para os 

povos indígenas. Como verificou Lévi-Strauss (1982, p. 24), nas sociedades indígenas, a arte não 

ocorre “como um fenômeno completamente separado como ele costuma ser em nossa sociedade. 

Nessa sociedade tudo tende a se separar: a ciência se desliga da religião, a religião se desliga da 

história, e a arte se desliga de todo o resto.” Em dezenas de artigos, livros, enciclopédia, a junção da 

etnologia e da estética em seus escritos é merecedora de atenção não somente porque complementa 

e enriquece seus escritos, mas também por ser imbuída de riqueza de detalhes e legitimada por 

normas estéticas determinadas por nossa sociedade. A missão em selecionar desenhos para 

ilustração deste estudo foi muitíssimo árdua, tendo em vista não só por sua quantidade, mas também 

por sua qualidade do belo.6   

Na trilha do historiador François Dosse (2009, p. 359 e p. 344, respectivamente), os estudos 

biográficos passam a fazer uma “[...] variação do enfoque analítico, pela mudança constante da 

escala, que permitem chegar a significados diferentes com respeito às figuras biografadas.” E mais: 

a escrita biográfica encontra-se desvinculada da cronologia, da linearidade e “oferece um acesso 

 
6 Ainda que não abordado neste estudo, destaco o esplêndido conjunto de partituras elaborado por Desidério Aytai, 

presente em suas inúmeras publicações referentes à etnomusicologia Xavante, Karajá, Nambiquara, dentre outros povos 

indígenas, resultado de suas pesquisas em campo.  
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privilegiado para nos aproximarmos ao máximo da interioridade/exterioridade, do singular/geral, 

sendo portanto o que mais lembra o ideal impossível de globalidade.” Ou, contrariamente ao 

entendimento de François Dosse, é a biografia uma ilusão, como afirmou Bourdieu (1998)? 

Em seguida, Povo Nambiquara: produção aytaiana, analiso a produção textual de Aytai 

referente os grupos da etnia Nambiquara com os quais teve contato no decorrer da década de 1960. 

Também ocupo-me do encontro entre cartas ocorrido entre mim e Desidério Aytai para demonstrar 

os motivos que nos colocaram lado a lado quando da proposta da sede da Fundação Nacional do 

Índio em Vilhena, Rondônia, para a criação de um centro de documentação.  

Ao me referir a Desidério Aytai, coloco-o ao lado de Edgard Roquette-Pinto (1884-1954), 

médico, etnólogo, professor, escritor, ensaísta e pai da radiodifusão no Brasil. Isso por ambos terem 

percorrido um vasto caminho pelos diversos campos da ciência. Um mestre ou feiticeiro, dúvida de 

Carlos Drummond de Andrade (1982) ao dedicar um poema a Roquette-Pinto, O feiticeiro, 

publicado em Fala Amendoeira (COSTA, 2017) O personagem desta história, Desidério Aytai, 

percorreu os caminhos da Engenharia Mecânica, da Engenharia Elétrica, da Etnografia, da 

Antropologia Cultural e Biológica, da Linguística, da Museologia, da Etnomusicologia, da 

Arqueologia. Ambos se fizeram presentes em vários campos de produção de saberes, o que lhes 

implicou a incorporação de um habitus socialmente construído na legitimidade científica, nos 

dizeres de Bourdieu (1999). Assim como o perfil “de ‘sete instrumentos’ de Roquette-Pinto o situa, 

sem dúvida, na linhagem das raposas, porém apegado a alguns objetivos com a teimosia do ouriço” 

(BOJUNGA, 2017, p. 19), os “sete fôlegos” de Desidério Aytai os colocaram ao lado de grandes 

antropólogos nacionais e internacionais.  

Seus “sete fôlegos” encorajaram-no a adentrar no campo da ciência antropológica. Induvidosa 

é sua contribuição para a etnologia e etnografia indígenas no Brasil, a revelar dados jamais 

conhecidos sobre os modos de ser e de viver das populações indígenas, cujo presente, graças ao 

resultado de suas pesquisas, é mais sonoro, a ponto de acreditarmos que os machados do povo 

Yanoama cantam: “À noite o machado começou a falar: “Intxé (mãe), vamos passear no pátio. E o 

machado começou a cantar, ensinando-lhe muitas canções”. (SCHULTZ, 1950, p. 49).7  

 

1. Desidério Aytai: um biografema 

 

 
7 Os Yanoama estão localizados “a noroeste e parte do centro de Roraima, noroeste do Amazonas e Sul da Venezuela. 

As denominações Yanoame, Yanomami, Yanomamo, Yanomam, Yanomame, Yanomamo e Yanomame são expressões 

que refletem variações linguísticas ocorrentes de área a área ocupadas por agrupamentos distintos, que falam línguas 

diversas, embora assemelhadas, e que se filiam à mesma família linguística.” (SILVA, 1981, p. 42-43) 
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Figura 2: Posição da mão no manuseio do arco.  

Aytai (1965, p. 73) 

 

A história de Aytai no Brasil teve início após a Segunda Guerra Mundial, quando a Hungria 

tornou-se um Estado comunista. O desfecho da Segunda Guerra Mundial obrigou Desidério Aytai a 

deixar seu país, a Hungria. Testemunha ocular do cerco a Budapeste (29.12.1944 a 13.02.1945), sua 

cidade natal, então com seus 39-40 anos, aconteceu na etapa final do conflito, marcado pelo avanço 

do exército soviético sobre os territórios controlados pelos nazistas. Escreveu a encarregada do 

Museu Elizabeth Aytai, Zilda Rangel (2011, p. 134), grande amiga do professor: 

 

A ocupação da Hungria pela Rússia foi marcada por ações de maldade, a ponto de 

se dizer que os russos não são humanos. Isto desencadeou no jovem Desidério uma 

ojeriza pelos comunistas. Já formado na Faculdade de Engenharia, quando se 

preparava para o mercado de trabalho, ocorreu a queda da Bolsa de Valores de 

Nova York e, com ela, a Grande Depressão. Foram muitos aqueles que perderam 

tudo. Dentre eles, os Aytai. Foi quando seu pai faleceu, deprimido por não mais 

conseguir prover a família, e o jovem engenheiro ficou com a tarefa de sustenta-la.  

 

Avesso ao ideário comunista, Aytai deixou sua terra natal com a família para trabalhar, em 

1946, no Musée de l’Homme, em Paris; em 1947, no Museu da Smithsonian Institution, em 

Washington. O engenheiro mecânico, formado em Budapeste, em 1930, pela Real Universidade 

Técnica, e um ano depois, pela Universidade de La Plata, Argentina, onde complementou os 

estudos com o curso de Engenharia Mecânico-eletricista. Chegou ao Brasil em 19 de abril8 de 1948. 

Encontrou o país sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra (1946 a 1951), quando inaugurou o 

período conhecido como Quarta República Brasileira, alinhado ao governo dos Estados Unidos e à 

perseguição aos comunistas no Brasil. Foi nesse cenário que Aytai construiu sua carreira como 

antropólogo, ao mesmo tempo em que trabalhou na General Eletric S. A, em Campinas. Sobre suas 

 
8 Fato curioso: em 19 de abril, desde 1943, portanto antes da chegada de Aytai ao Brasil, comemora-se o Dia do Índio, 

criado pelo presidente Getúlio Varga pelo Decreto-lei n. 5540, de 1943 (CÂMARA DOS DEPUTADOS). Essa data foi 

proposta pelas lideranças indígenas presentes no Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México em 1940. 
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atividades nessa cidade, entre os anos de 1948 a 1955, Aytai escreveu em seu Curriculum vitae et 

studiorum (1969): 

Trabalhei na minha fazendinha, perto de Campinas, na lavoura mecanizada e na 

pecuária. Executei, durante esta época, várias construções de prédios – a estação de 

ônibus de Monte Mor, o hospital de Monte Mor, uma ponte de concreto armado e 

vários edifícios rurais na fazenda do Snr. Adhemar de Barros, em Sumaré, e vários 

trabalhos de agrimensura. Também assessorei a Prefeitura Municipal de Monte 

Mor na construção da nova rede de água potável, estação de captação de água e 

casa de bombas.9 

 

Ainda com base em seu Curriculum vitae et studiorum (1969), antes de suas pesquisas 

desenvolvidas nos campos da Arqueologia e da Antropologia incorporarem-se à sua identidade, 

trabalhou na construção de pontes, estradas e locomotivas. Nessas áreas, publicou vários estudos, 

como cálculo das curvas econômicas das linhas férreas, determinação teórica do chamado fator de 

poissant de aços e um livro de mecânica para aprendizes técnicos. Foi premiado no concurso 

literário sobre vibrações da corda de aço dos elevadores. Sobre suas atividades profissionais 

executadas entre os anos de 1956 a 1962, escreveu Aytai (1969, p. 8): ocupei o cargo de “gerente da 

Engenharia da Fábrica Merck, Sharp e Dohne S. A. Fui responsável pela construção, instalação, 

funcionamento e manutenção desta fábrica química e farmacêutica, tendo projetado várias 

instalações de processos às vezes muito complexos da indústria química.” Ainda em Campinas, 

Desidério Aytai passou a trabalhar na General Eletric S. A, quando exerceu diversos cargos, 

concomitantemente à docência na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde ministrou 

aulas nos cursos de Antropologia Física e Antropologia Cultural. Nessa mesma instituição, depois 

de aposentado, fundou a Faculdade de Engenharia, momento em que também assumiu o cargo de 

diretor. 

Como proposta desta abordagem deixo de citar as demais atividades desenvolvidas por Aytai 

na área da Engenharia Mecânica e Elétrica para me ater nas áreas da Antropologia e Arqueologia. 

No campo da Arqueologia, iniciou suas pesquisas nos sambaquis do litoral Sul de São Paulo. 

Recebeu o convite da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC), em 1962, para ocupar 

a cadeira de Antropologia no curso de Ciências Sociais, História e Psicologia. Também foi 

professor e pesquisador, dessa mesma disciplina, na Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), dentre outras. Antes mesmo, a partir de 1960 Aytai começou suas expedições 

etnográficas e arqueológicas, com informações coletadas em seu Curriculum vitae et studiorum 

(1969) e na Revista Moitará (2016): 

 

 

 
9 Cópia do currículo datilografado de Desidério Aytai, adquirida nos arquivos do Museu Elizabeth Aytai, durante minha 

pesquisa, na companhia de meu irmão Danton Ribeiro, em Monte Mor, São Paulo, de 4 a 10.07.2010. 
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Ano Estado Povo Indígena 

1960 Mato Grosso Boe-Bororo 

1960 Mato Grosso Boe-Bororo e Xavante 

1961 Mato Grosso Xavante 

1961 Mato Grosso Boe-bororo e Xavante 

1962 São Paulo (rio Una) Sambaquis dos afluentes do rio Ribeiro 

1963 Goiás, Mato Grosso e Rondônia Sambaqui de Sabaúna, Nambiquara (Mamaindê) e Paresi 

1964 Mato Grosso Nambiquara (Sararé), a convite do Serviço de Proteção aos Índios e do 

Museu do Ipiranga 

1965 Serra do Mar Guarani, Sambaqui de Jaraçatiá, em colaboração com o Instituto de Pré-

história e Etnologia de São Paulo 

1966 Mato Grosso e Rondônia Nambiquara (Mamaindê)  

1967 Mato Grosso Nambiquara (Halotesu, Wasusu) e Paresi (Tanorehana e Rio Verde) 

1968 Serra do Mar Guarani. Sambaqui de Jaraçatiá. Aldeia pré-histórica de Miracatu, Gruta 

gravada de Itapeva 

1969 Mato Grosso e São Paulo Bororo e Xavante (Sangradouro), Gruta de Itapeva, aldeia pré-histórica de 

Monte Mor 

 

Como se vê, sua presença também se registrou no campo da Arqueologia10. Sobre sua 

atuação, de acordo com Curriculum vitae et studiorum (1969), datilografado por Aytai, tem-se:  

Escavações, estudos pré-históricos – sambaquis: Sabauna, Cananeia, Jaracatiá, rio 

Una, rio Ribeiro, Iguapé Fazenda Jankovich. Outros sítios pré-históricos: Miracatu, 

Monte Mor, gruta de rio Claro, gruta dos Morcegos de Salto, Cachoeira das Emas, 

gruta Pintada de Itapeva, sítio Fonseca, aldeia pré-histórica na Serra Azul, 

Corupá/Santo Catarina/. 
 

Também no Brasil, no campo da museologia, organizou e dirigiu o Museu do Índio do Centro 

de Ciências, Letras e Artes de Campinas (1961), na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

organizou o Museu Antropológico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1962). 

Responsabilizou-se pela organização, fundação e fornecedor do Museu Antropológico da Prefeitura 

Municipal de Campinas (1965) e, na sessão de pré-história organizou o Museu Histórico Estadual 

de Monte Mor. Fundou o Museu Histórico de Paulínia, em Paulínia, o Museu Municipal Elizabeth 

Aytai, em Monte Mor, nome atribuído em homenagem à esposa, responsável por encontrar, no ano 

de 1971, uma urna funerária de tradição Tupi, datada de 800 a 1000 anos. 

A partir de 1960 iniciaram os trabalhos de campo de Aytai junto aos povos indígenas Boe-

bororo, Xavante, Nambiquara, Paresi, Guarani, dentre outros, bem como são publicados inúmeros 

artigos, resultados dessas expedições. Como organizador e integrante de várias expedições 

etnográficas, Aytai passou, então, a dedicar-se às pesquisas de campo em terras dos índios Xavante 

que resultaram em sua tese de livre-docência, intitulada O mundo sonoro Xavante (1976). Estudou 

um dos aspectos mais relevantes na vida dos indígenas – a música – até o presente negligenciada 

como objeto de estudo por distintas áreas do conhecimento. Aytai conseguiu superar tais 

 
10 Os resultados das escavações realizadas por Desidério Aytai e alunos do curso de Ciências Sociais da PUCC, 

enquanto professor de Antropologia, no final da década de 1950 e no decorrer dos anos de 1960, encontram-se no 

acervo da instituição, que também reúne peças coletadas em expedições às comunidades indígenas do Centro-Oeste e 

Norte brasileiros.  
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dificuldades e legou um riquíssimo acervo ainda a ser explorado. Deise Lucy Oliveira Montardo 

(2000, p. 6), doutora em Antropologia Social, escreveu: 

Foi um dos primeiros autores a realizar uma análise aprofundada da música 

indígena. Ao transcrever mais de uma centena de canções xavante, o autor apontou, 

por exemplo, a existência de uma estrutura polifônica nesta música, 

desmistificando um dos preconceitos vigentes até o momento de que música 

indígena não apresentaria tais “sofisticações”. 

 

Como sinalizado anteriormente, proponho-me a desenhar uma biografia do professor 

Desidério sem a pretensão de 

tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um “sujeito 

cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, é quase tão 

absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a 

estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as diferentes estações. 

(BOURDIEU, 1998, p. 189-190). 

 

Ensejo, inversamente, seguir, como aponta Bourdieu (1998, p. 190), uma trajetória em que 

“os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamento no espaço social, isto 

é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes 

espécies de capital que estão em jogo no campo considerado.” Nesse sentido, a produção acadêmica 

e os estudos empreendidos por Desidério Aytai, resultados de suas pesquisas de campo junto aos 

povos indígenas Xavante, Boe-Bororo, Paresi, Guarani, Nambiquara (Halotesu, Sararé, Mamaindê e 

Wasusu), dentre outros são acontecimentos biográficos que contextualizam as vivências acadêmicas 

do professor Desidério nos campos da Antropologia e da Arqueologia, como se pode constatar a 

seguir: 

 

Desidério Aytai: cartografia da produção científica (1964-1999)  

Título da publicação Local da publicação Ano 
Estúdio de los efectos del efectos del arte em el reclame Arte y Reclame (Buenos Aires) 1927 

Os cantores da floresta. Notas etnográficas sobre os índios Mamaindê Revista da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas 

1964 

Os cantores da floresta. Notas etnográficas sobe os índios Mamaindê (II) Revista da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas 

1965 

Os cantores da floresta. Notas etnográficas sobe os índios Mamaindê (III) Revista da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas  

1966 

Técnicas do corpo entre nossos índios Revista da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas 

1966 

As flautas rituais dos Nambikuara Revista de Antropologia 1968 

As inscrições rupestres da gruta de Itapeva Revista Antropologia da Universidade de São Paulo 1969 

Relatório sobre uma jazida pré-histórica em Miracatu11 Revista de Antropologia da Universidade de São Paulo 1969 

El método auto-céntrico en la ensenanza de la antropologia cultural Revista do Centro de Estudos Americanos de Buenos 

Aires 

1969 

As gravações rupestres de Itapeva  Revista da Universidade Católica de Campinas 1970 

Os cantores da floresta: a origem dos índios Mamaindê (IV) Revista da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas  

1972 

Arte simbólica dos índios de Itapeva Revista do Centro de Ciências, Letras e Artes 1972 

Os choros na música xavante Notícia Bibliográfica e Histórica 1973 

Museologia: curso de extensão universitária Pontifícia Universidade Católica de Campinas 1974 

A aldeia pré-histórica de Monte Mor12  Pontifícia Universidade Católica de Campinas 1974 

 
11 Em coautoria com Thekla O. Hartmann. 
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(Publicação Avulsa) 

La musica de los indios Chavantes13 Revista da Universidad Autonoma de Guadalajara 1976 

A classificação da música xavante Cartilha Etnomusicológica, 2. Campinas 1976 

O sistema tonal do canto xavante Revista do Museu Paulista 1976 

O mundo sonoro xavante Revista da Atualidade Indígena (Funai) 1977 

Witisu espia as flautas proibidas Revista de Atualidade Indígena (Funai) 1977 

Um microcosmo musical: cantos dos índios Xetá /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Jan/1977 

Um mito Karajá: a origem da chuva /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1977 

Elementos indígenas na música atual dos Xakriabá  Arquivo do Museu de História Natural 1978 

Um microcosmo musical: cantos dos índios Xetá /2/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Abr/1978 

Um microcosmo musical: cantos dos índios Xetá /3/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1978 

Um mito Karajá: a história do arco-íris Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1978 

Um microcosmo musical: cantos dos índios Xetá /4/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1978 

Um mito Nambikuara: a origem das plantas úteis Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1978 

O sistema tonal da Karajá Revista do Museu Paulista 1979 

A linguagem de assobio dos índios Bororo e Karajá  Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1979 

A musical microcosmo: songs of the Shetá/Xetá/Indians/5/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1979 

Weheriá Karajá conta a lenda do sol /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1979 

Um microcosmo musical: cantos dos índios Xetá /6/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1979 

Obstetrícia Karajá  Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1979 

Um microcosmo musical: cantos os índios Xetá /7/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1979 

Canções de ninar dos índios Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1980 

Análise de um rito Xavante  Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1980 

O mundo cromático Karajá Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1980 

A monotonia na música dos índios Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1980 

A música instrumental xavante Revista de Música Latino Americana/ Latin American 

Music Review 

1981 

Apontamentos sobre o dualismo econômico dos índios Nambikuara Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1981 

Como os Jure viraram macacos Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1981 

A flauta nasal Nambikuara /2/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1981 

A flauta nasal Nambikuara /3/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1982 

A flauta nasal Nambikuara /4/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1982 

A moça Karajá faz boneca de barro Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1982 

Da caderneta de campo do antropólogo: o fuso Karajá Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1982 

Sonho e morte no mundo Karajá /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1983 

Sonho e morte no mundo Karajá /2/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1983 

Elementos extra-musicais no cantos dos índios /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Ago/1983 

Elementos extra-musicais no cantos dos índios /2/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Nov/1983 

Sonho e morte no mundo Karajá /1/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1983 

Sonho e morte no mundo Karajá /2/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Mai/1983 

Elementos extra-musicais no cantos dos índios /3/ Publicações do Museu Municipal de Paulínia Fev/1984 

O mundo sonoro Xavante Universidade de São Paulo (Col. Museu Paulista, 5) 1985 

Hawakati Karajá conta a história do boto Publicações do Museu Histórico de Paulínia Jun/1985 

Elementos extra-musicais no canto dos índios /4/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1985 

Elementos extra-musicais no canto dos índios /5/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1986 

Da caderneta de campo do antropólogo /1/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1986 

Tipiti. Contribuição para seu estudo14 Revista do Museu Paulista 1987 

Da caderneta de campo do antropólogo /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1987 

Da caderneta de campo do antropólogo /3/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1987 

Da caderneta de campo do antropólogo /4/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1987 

O tipiti de torção Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1987 

Pintura somática Karajá: tentativa para sua sistematização /1/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1988 

Pintura somática Karajá: tentativa para sua sistematização /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1988 

Contribuição ao estudo dos dialetos Nambikuara. Lista Swadesh da língua 

Sararé15 

Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1988 

Análise de uma variedade morfológica dos cantos Xavante Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1989 

Da caderneta de campo do antropólogo: aventuras e surpresas com um 

zunidor 

Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1989 

Da caderneta de campo do antropólogo: do zunidor, mais uma vez Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1989 

Análise numérica da música Xavante /1/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1989 

La flûte nasale des indiens Nambikuara Cahiers de musiques traditionnelles. 2. Instrumental 1989 

Análise numérica da música Xavante /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1990 

Análise numérica da música Xavante /3/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1990 

Análise numérica da música Xavante /4/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1990 

O cordão de parto dos Nambikuara Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1990 

Un microcosme musical: les chants des Xetá du Brésil Cahiers de musiques traditionnelles. 4 1991 

Um estilo de decoração Tupi: ordem no caos Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1991 

 
12 Em coautoria com Nobue Myazaki. 
13 A tradução em língua portuguesa, sob o título A música dos índios, encontra-se publicada na Revista do Centro de 

Ciências, Letras e Artes, número especial, p. 43-50, Campinas. 
14 Em coautoria com Janina Rubi Falco e Renata Pazinatto. 
15 Em coautoria com Gerard Pauck.  
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Análise numérica da música Xavante /5/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1991 

Análise numérica da música Xavante /6/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1991 

O mundo cromático húngaro Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1991 

Análise numérica da música Xavante /7/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1992 

Universalidade dos desenhos bivalentes na arte dos povos pré-industriais Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1992 

Análise numérica da música Xavante /8/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1992 

À margem de uma notícia de etologia Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1992 

A tonalidade na música dos índios Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1992 

Nasce um mito Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1993 

Nasce um mito /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1993 

Contribuição ao estudo dos mitos Karajá /1/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1993 

Contribuição ao estudo dos mitos Karajá /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1993 

Contribuição à análise da cerâmica pré-histórica tipo “tupi-guarani”16 Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1994 

Deformações nas ossadas dos Tupi-guarani de Mogi Guaçu Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1994 

Uso de modelos estruturais na apreciação da música primitiva Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1994 

Relatório preliminar sobre um sítio-histórico na região de Monte Mor. O 

sítio Santa Sofia17 

Publicações do Museu Histórico de Paulínia Nov/1994 

Mini-manual para etno-musicólogos /1/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1995 

Mini-manual para etno-musicólogos /2/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1995 

Os machados que falam: análise de quatro artefatos dos Yanoama Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1995 

Mini-manual para etno-musicólogos /3/ Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1995 

Obstetrícia Karajá (reedição) Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1996 

Recomendações para um antropólogo principiante: um projeto de pesquisa Publicações do Museu Histórico de Paulínia Mai/1996 

Recomendações para um antropólogo principiante: um projeto de pesquisa Publicações do Museu Histórico de Paulínia Ago/1996 

Recomendações para um antropólogo principiante: um projeto de pesquisa Publicações do Museu Histórico de Paulínia Fev/1997 

A música como veículo de comunicação com o mundo paralelo Rituais Indígenas Brasileiros 1999 

 

O periódico Publicações do Museu Municipal de Paulínia, a partir de junho de 1985 

denominado Publicações do Museu Histórico de Paulínia, caracteriza-se por ser o grande suporte 

das publicações da produção acadêmica aytaiana. Publicado em papel tamanho A4, com suas folhas 

unidas por apenas um grampo de papel na parte superior, à esquerda, por quase duas décadas, de 

maio de 1977 a agosto de 1996, o professor se faz presente. Não apenas como autor de inúmeros 

artigos, mas também como organizador, datilógrafo, diagramador e responsável por fazer a 

distribuição nacional e internacional dos exemplares durantes as décadas de existência do periódico. 

O que não acontece com os dois últimos números, 71 e 72, por outra pessoa digitalizados e em 

outro formato, com papel de gramatura maior nas capas coloridas, ilustradas com imagens do 

imóvel onde abriga a instituição museal. Sobre o novo formato das Publicações do Museu Histórico 

de Paulínia, escreveu o prefeito de Paulínia, Adélsio Vedovello (1997, capa 2): 

Ao assumirmos a Prefeitura de Paulínia em janeiro deste ano, constatamos a 

importância científica das “Publicações do Museu Histórico Municipal” editadas 

por mais de vinte anos. Compostas de duas partes: a primeira, de autores variados; 

a segunda, sempre pelo ilustre prof. Dr. Desidério Aytai, cientista ligado às culturas 

indígenas de nosso país, com quem tivemos a honra de conviver (e aprender) 

durante todo esse período. Assim, em consideração a todos os leitores, cientistas, 

museólogos, professores, estudiosos, apresentamos as “Novas Publicações”, agora 

editadas à altura de sua importância. Foi a maneira que encontramos para 

homenagear essa pessoa tão querida dos paulinenses, esse homem que dedicou sua 

vida à pesquisa, à prática, à convivência com diferentes culturas e que, 

despojadamente, nos premia há 20 anos, com sua sapiência, simplicidade e 

dignidade: Prof. Desidério Aytai. 

 

 
16 Em coautoria com Zilda Rangel e Ademir Coradel. 
17 Idem. 
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Não foram somente as publicações que chegaram ao fim. Criado pelo professor Desidério em 

1977, encontra-se fechado o Museu Histórico de Paulínia, então abrigado por uma construção de 

1913, de acordo com Notícias de Paulínia (2018), quando firmou acordo entre a prefeitura e a 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na garantia de reunir documentos, e objetos de 

imigrantes, com um acervo de 1.300 peças doadas por moradores da cidade de Paulínia. Notícias de 

Paulínia informa, ainda, que esse acervo encontra-se “guardado em um dos prédios da Rodoviária-

Shopping. O local não recebe visitações. Obras, peças e outros objetos estão embalados e 

encaixotados, sem previsão de reabertura.” Uma triste história que infelizmente não sucedido 

somente com o Museu Histórico de Paulínia, mas com um número significativo de instituições 

museais em todo o território brasileiro. 

Ainda que seja possível encontrar no espaço virtual exemplares das Publicações do Museu 

Municipal de Paulínia/Museu Histórico de Paulínia, considero árduo o acesso da totalidade dessa 

fonte abundante da produção aytaiana, que tanto enriquece a ciência antropológica. Em 

comemoração aos 90 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, em 2010, foram 

publicados nas Publicações Avulsas, volume 78, Desidério Aytai: caderneta de campo. (Organizado 

por COSTA, 2010a). Esse volume disponibiliza quatro artigos: n. 31, Da caderneta de campo do 

antropólogo /1/ (ago. 1986), n. 32, Da caderneta de campo do antropólogo /2/ (fev. 1987), n. 33, 

Da caderneta de campo do antropólogo /3/ (maio. 1987) e n. 34, Da caderneta de campo do 

antropólogo /4/ (ago. 1987).18  

A segunda publicação intitulada Desidério Aytai:  índios Nambiquara, volume 79, (também 

organizada por COSTA, 2010b) disponibiliza nove artigos de Aytai, ou seja, todos sobre o povo 

indígena Nambiquara, a saber: n. 6, Um mito Nambikuara: a origem das plantas úteis /1/ (nov. 

1978), n. 8, Um mito Nambikuara: a origem das plantas úteis /2/ (mai. 1979), n. 15, Apontamentos 

sobre o dualismo econômico dos índios Nambikuara (fev. 1981), n. 17, A flauta nasal Nambikuara 

/1/ (ago. 1981), n. 18, A flauta nasal Nambikuara (nov. 1981), n. 19, A flauta nasal Nambikuara 

(fev. 1982), n. 20, A flauta nasal Nambikuara /4/ (mai. 1982), n. 38. Contribuição ao estudo dos 

dialetos Nambikuara: lista Swadesh da língua sararé (ago. 1988) e n. 47, O cordão do parto dos 

Nambikuara19 (nov. 1990).20  

 
18 Também disponível em: ihgmt.com.br/images/publicacoes_avulsas/78.pdf. Acesso em: 09.05.2020. 
19 Desidério Aytai escreveu esse artigo a partir de um exemplar do cordão mágico de parto doado por mim ao Museu 

Elizabeth Aytai. 
20 Também disponível em: ihgmt.com.br/images/publicacoes_avulsas/79.pdf. Acesso em: 09.05.2020. No trabalho de 

transcrição dos artigos das Publicações do Museu Municipal de Paulínia e Museu Histórico de Paulínia para as 

Publicações Avulsas do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, procurei, na medida do possível, reproduzir a 

escrita e a formatação originais. Contudo, algumas palavras sofreram pequenas alterações em virtude das normas 

ortográficas propostas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, em vigor no Brasil em 2009. Também 

alguns símbolos utilizados pelo professor para representar mudanças tonais encontradas nas sílabas das palavras 

Nambiquara foram alterados sem, contudo, interferir na análise linguística. 

http://ihgmt.com.br/images/publicacoes_avulsas/78.pdf
http://ihgmt.com.br/images/publicacoes_avulsas/79.pdf
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Em 2019, por ocasião do centenário do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, sob 

a organização da historiadora e presidente da instituição, Elizabeth Madureira Siqueira, as 

Publicações Avulsas destinaram dois números aos estudos sobre a etnia Iny Karajá, de Desidério 

Aytai, originalmente publicados nas Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu Histórico 

de Paulínia: Desidério Aytai e a etnologia Karajá I e Desidério Aytai e a etnologia Karajá II. Com 

certeza, um momento em que a instituição contempla, mais uma vez, a etnologia indígena, desta vez 

com o povo indígena Karajá, autodenominado Iny, falante de uma língua do tronco Macro-Jê, 

família Karajá, dividido em Karajá, Javaé e Xambioá (a ser disponibilizado na página virtual do 

Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso). 

Grande parte do trabalho de Desidério Aytai pode ser conhecida no Museu Municipal 

Elizabeth Aytai, em Monte-Mor, São Paulo, onde morou até sua morte. Em julho de 2010, nessa 

instituição, com a encarregada Zilda Rangel, assistente e amiga do professor, na companhia de meu 

irmão Danton Ribeiro, pude conhecer o conjunto de artefatos indígenas da instituição, dentre eles, a 

funerária de tradição Tupi, como foi dito, encontrada por Elizabeth Aytai, esposa de Desidério 

Aytai. Zilda Rangel tão gentilmente também franqueou o acervo pertencente ao professor, 

composto por livros, revistas acadêmicas, gravações em fitas cassetes e em disco digital de vídeo 

(DVD), cartas, cartões-postais, mapas, selos, cartazes, fotografias e uma variedade enorme de 

objetos que levava em seus trabalhos de campo. Uma viagem inesquecível pelos caminhos 

percorridos pelo professor Desidério e também por Zilda Rangel, por década sua assistente.  

As mais de uma centena de cartas trocadas entre mim e o professor Desidério Aytai foi 

interrompida em consequência de sua morte, aos 93 anos. A última participação de Desidério Aytai 

em meus trabalhos acadêmicos ocorreu entre 1997 e 1998, durante a elaboração de minha 

monografia intitulada Irmão do chão: os Nambiquara na etno-história contemporânea (1998), 

apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso. Nesse estudo, 

Aytai contribuiu na análise dos textos e no enriquecimento da bibliografia Nambiquara, 

especialmente enviando-me cópias de estudos em língua estrangeira. Junto às cartas do professor, 

recebi os números faltosos de minha coleção Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu 

Histórico de Paulínia, com artigos direcionados ao meu interesse. Ao final de poucos anos pude 

colecionar todos os números do periódico, edição interrompida após a sua morte. 

Com sua morte, em 1998, recebi do Museu Histórico de Paulínia seu acervo sonoro, ainda 

inédito, com 77 fitas cassetes21, contendo narrações de diversos povos indígenas com os quais 

trabalhou. Hoje esse acervo encontra-se sob a responsabilidade do Museu do Índio, da Funai, no 

 
21 No interior de uma das duas caixas que acomodavam as fitas cassetes, havia uma relação manuscrita, feita pelo 

professor Desidério, intitulada Gravações magnetofônicas em cassetes, com 18 páginas. Nelas, uma tabela com o 

número da fita, lado (A ou B), classificação por etnia (Bororo, Xavante, Tiriyó, Guarani, Nambiquara, Paresi e Karajá, 

Suyá, Xetá, Waurá, Navaho, dentre outros), tema e por quem foi gravada.  
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Rio de Janeiro, gravado em CD e disponível à pesquisa. Minha eterna gratidão ao professor 

Desidério também se materializou na organização do livro Desidério Aytai e a etnografia 

Nambiquara (2011), foi escrito especialmente para ele. 

Aos 93 anos, Aytai, no exercício da profissão junto ao Museu Elizabeth Aytai, com as mãos 

trêmulas, assinou três cartas como “Desidério de 7 fôlegos”, de 06.06.1996, “Desidério (Fóssil)”, de 

16.01.1997, e “Desidério (93)”, de 23.10.1997. No Instituto Histórico e Geográfico de Mato 

Grosso, o húngaro que se naturalizou brasileiro se faz presente: é meu patrono na instituição. No 

Museu Elizabeth Aytai estão as mais de cem cartas que escrevi ao professor, nosso espaço de sala 

de aula para a discussão da etnologia indígena, ao longo de uma década, acondicionadas em uma 

pasta amarela... 

 

2. Povo Nambiquara: produção aytaiana  

 

 
Figura 3: Pintura facial feminina.  

Aytai (1989, p. 137) 

 

A produção acadêmica do professor Desidério relacionada aos grupos Nambiquara foi durante 

muito tempo meu interesse central, dada as minhas atividades profissionais na Funai como 

professora de 1º grau (1982-1987), como pesquisadora (1987-2015) e como escritora. Estar ao lado 

do professor Desidério nesse percurso, especialmente o período em que residi em aldeias com os 

grupos Nambiquara do Cerrado (1982-1988) e Potiguara (1988-1989) significou ter encontrado um 

diamante muito valioso.   

Desidério Aytai, como foi demonstrado anteriormente, tem seu nome ligado a várias áreas do 

conhecimento. Esteve entre os grupos da etnia Nambiquara, quando estudou seu complexo 

mitológico e sua estreita ligação com os rituais das flautas retas e das flautas nasais. Os Halotesu, 

grupo Nambiquara do Cerrado, além dos Mamaindê, da Serra do Norte, e Katithaulu e Wasusu, do 

Vale do Guaporé, foram sujeitos de suas pesquisas transcorridas durante os anos de 1960. Teve, 

portanto, sua trajetória acadêmica estreitamente relacionada aos Nambiquara, deixando uma 

extraordinária contribuição. E mais: com sua observação aguçada, com máquinas de registro e 

materiais de desenho captou imagens e sons até então desconhecidos ao país, aos brasileiros, 
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quando também disponibilizou expressões da arte indígena Nambiquara, na produção de 

documentação iconográfica representativa de sua cultura material e técnicas de corpo. 

Expressões da arte desenvolvidas por povos indígenas localizados no país fascinaram 

viajantes, exploradores e etnógrafos, além de antropólogos e outros que tiveram oportunidades de 

entrar em contato com essas populações ao longo do tempo. Especialmente no século XX, com a 

popularização das máquinas de registro de imagens e de vozes humanas, foi possível captar uma 

infinidade de aspectos da vida aldeã, e apreender pinturas, músicas e outras formas de manifestação 

artística que revelaram uma aguçada sensibilidade das sociedades indígenas, diferente do que ocorre 

entre os não índios,  

a arte não é compreendida sob uma perspectiva completamente intraestética, pois 

pertence o mesmo contexto de outras expressões dos objetivos humanos [...]. Como 

evocam Baudelaire e também Lévi-Strauss, o objeto estético é inteligível 

justamente pelas correspondências, elas analogia entre seus diferente domínios 

(VAN VELTHEM, 1994, p. 83). 
 

Aytai não ficou distante dessas tecnologias e, assim, ampliou seu campo de investigação 

científica na área da Arqueologia e da Antropologia, como pode ser comprovado em suas produções 

científicas. Pinturas corporais, artefatos, habitações, técnicas de corpo, dentre outras, como 

exemplos, se fazem bastante presentes em sua documentação iconográfica, artisticamente 

desenhada por Aytai. A arte do desenho, outro dom do professor.22 Em seus estudos, publicados em 

diferentes suportes acadêmicos, é também possível conhecer a produção iconográfica aytaiana.  

Sua produção textual referente à etnia Nambiquara, há três artigos de sua autoria, publicados 

na Revista da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O primeiro deles, de 1994, intitulado 

Os cantores da floresta: notas etnográficas sobre os índios Mamaindê, fornece informações sobre 

população, aldeia, habitação e técnicas de construção. Nos números seguintes, 1965 e 1966a, 

prossegue a discussão com Os cantores da floresta (II) e Os cantores da floresta (III), 

respectivamente, quando descreve particularidades físicas do arco e flecha Mamaindê, confecção, 

manuseio e condições de tensão do arco, comparando-o ao dos índios da etnia Bororo. Há uma 

análise especial para a corda, importante complemento do arco. No mesmo número da revista de 

1966b existem dois artigos no campo da Antropologia Cultural: Técnicas de corpo entre nossos 

índios que tem como temática central “os modos dos quais os homens, de sociedade em sociedade, 

e de uma maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos” (AYTAI, 1966b, p. 112), 

 
22 Em seu Curriculum vitae et studiorum (1969, p. 1), lê-se: “colaborou, com mapas e desenhos, no primeiro volume da 

Enciclopédia Bororo dos Salesianos.” (ALBISETTI; VENTURELLI, 1962). Na Revista Moitará (2016, p. 6), encontra-

se: “Em 1960, orientado pelo salesiano Padre Ângelo Jayme Venturelli, ele [Desidério Aytai] visitou pela primeira vez 

os Bororo e os Xavante no MT. Iniciou assim os seus estudos de etnomusicologia, campo então ainda praticamente 

inexplorado no Brasil. Na referida publicação, não há nenhuma referência à autoria dos desenhos, mapas e das 

fotografias. Contudo, ao colocar lado a lado a iconografia de Aytai publicada nas Publicações do Museu Municipal de 

Paulínia/Museu Histórico de Paulínia e a publicada na Enciclopédia Bororo é possível, com facilidade, encontrar 

semelhanças.  
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provavelmente inspirado no estudo clássico de Marcel Mauss (2003), Sociologia e Antropologia. O 

segundo, no campo da Antropologia física ou biológica, apresenta dados antropométricos sobre o 

Mamaindê, um dos grupos da etnia Nambiquara que habita a Serra do Norte, coletados nos anos de 

1963 e 1966.  A estrutura anatômica dos grupos Nambiquara, especialmente os da Serra do Norte, 

foi apresentada primeiramente por Cândido Mariano da Silva Rondon (1922) e por Edgard 

Roquette-Pinto (1919, p. 220), reproduzida a seguir: 

Comparando os Índios da Serra do Norte com o typos conhecidos no Brasil, póde-

se concluir apontando semelhanças e diferenças que são dignas de nota. Pelle – 

Pelo colorido da pelle acham-se ao lado dos Bôrôros e dos Karajás. O grupo 

meridional é composto dos mais escuros índios do Brasil. Cabello – o índice 

médio, encontrado nos córtes histológicos, andou na vizinhança de 59, muito 

próximo dos Semang (Negritos) da Peninsula Malaia. Estatura – Até 1,60 acham-se 

25% de indivíduos. De 1,60 a 1,65,56%. De 1,60 a 1,70 encontram-se 19%. Mais 

de metade tem 1,60-1,65. 

 

Raras são as investigações sobre os Nambiquara na área da Antropologia física e, portanto, 

merecem destaque as observações de Aytai. Nesse estudo, além das análises de anomalias dentárias, 

acham-se mediações de crânio e estatura, manipulação de reagentes hematológicos com punção da 

veia e retirada de alguns centímetros cúbicos de sangue e exames helmintológicos de fezes.  

Na Revista de Antropologia (1967-1968), Aytai descreveu, analisou e comparou As flautas 

rituais dos Nambikuara, dos grupos Mamaindê, da Serra do Norte, e do Halotesu, do Cerrado. 

Aytai reservou, ainda, sua atenção para o grupo Mamaindê, com Os cantores da floresta: a origem 

dos índios Mamaindê (1972), quando desenvolveu uma análise gloto-cronológica a partir de uma 

lista de palavras básicas anotadas pessoalmente entre quatros grupos Nambiquara. 

Na Revista de Atualidade Indígena, da Funai, Desidério Aytai escreveu Witisu espia as 

flautas proibidas (1977).  

Acho que algum espírito maligno de repente entrou na minha cabeça, quando 

cheguei perto da cabana. Nem me lembro mis como aconteceu, mas sei que 

encontrei minha cesta ao lado do VERSAL, abaixei o corpo quase até o chão, 

afastei as folhas de acuri, e olhei dentro, tudo isto em menos tempo do que levo 

para atravessar a praça da aldeia. Dentro, tudo estava escuro. Abril um pouco as 

folhas dependuradas na porta, olhei de novo, olhei com toda minha força, e vi, lá 

no fundo, três e uma – quatro – bonitas flautas encostadas num suporte feito de 

galhos. E à medida que meus olhos se acostumavam com a penumbra, vi, oh, 

milagre das histórias contadas pelos velhos, vi que, de certo, as flautas eram 

homens. (AYTAI, 1977, p. 34-38). 

 

Intercalado a partituras, fotografias e desenhos de flautas, o artigo emprega uma rara 

construção narrativa encontrada em Aytai, pois se caracteriza por apresentar um enredo – uma 

mulher que, ao romper com um dos tabus da condição feminina, espia a flauta sagrada. A condução 

das história (verídica?) encontra-se sob a responsabilidade não do autor, como de costume, mas da 

própria índia, Witisu, uma Halotesu, grupo Nambiquara do Cerrado. 
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A produção de Desidério Aytai referente aos Nambiquara parte para outros espaços 

acadêmicos, agora internacionais. Escreveu La flûte nasale des indiens Nambikuara (1989), 

publicada nos Cahiers de Musiques Traditionnelles, dedicada exclusivamente à etno-musicologia. 

Apresentou nesse artigo a estrutura da flauta nasal Nambiquara, confeccionada com fragmentos de 

cabaça e composta de três orifícios: um reservado ao sopro nasal e os outros dois aos dedos 

indicadores, responsáveis pela variação dos sons. Os procedimentos de fabricação, técnicas de 

tocar, funções, significados e melodias foram descritos com riqueza jamais vista em outros estudos 

sobre musicologia dos grupos Nambiquara. 

As Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu Histórico de Paulínia, como foi visto 

anteriormente, são, por excelência, o espaço onde há uma concentração de estudos voltados para os 

grupos Nambiquara e que, além de esgotados, dificultam, ainda mais, o acesso aos pesquisadores 

interessados em conhecer os Nambiquara23. Dentre os setenta e quatro artigos nas Publicações do 

Museu Municipal de Paulínia/Museu Histórico de Paulínia entre os anos de 1977 e 1997, nove 

artigos de autoria de Aytai são exclusivamente dedicados aos índios Nambiquara, o que 

corresponde a 12,12% dos temas. É, sem dúvida, para um povo indígena que carece de informações, 

uma contribuição ímpar à etnologia de Mato Grosso, do Brasil.  

Os dois primeiros artigos do professor Desidério Aytai apresentados nas Publicações do 

Museu Municipal de Paulínia (números 6 e 8, de 1978 e 1979, respectivamente) versam sobre o 

mito Nambiquara associado à prática da agricultura e que tem como ícone sagrado as flautas retas 

de taquara. O primeiro traz uma narrativa de Lourenço Nambiquara, do grupo Kithãulhu, gravada 

na aldeia Serra Azul; o segundo fornece dados explicativos sob os métodos utilizados na coleta dos 

dados para a obtenção da narrativa do Kithãulhu.  

No Brasil, a etnomusicologia ainda carece de estudos. Poucos estudiosos dedicaram 

especialmente às pesquisas sobre a música Nambiquara. A esse respeito, Aytai (1967-68, p. 69-70) 

informa que: 

Vários autores que visitaram os Nambiquara falam das flautas, sem, porém, dar 

muitos detalhes. C. Lévi-Strauss, por exemplo, no seu excelente trabalho sobre 

vários grupos destes índios, diz que as flautas são usadas nas festas do fim da época 

as chuvas, mas não menciona a existência de um choupana específica para guardá-

las – pelo contrário, conta que os índios esconderam as flautas recém-fabricadas 

entre os galhos de uma árvore perto da aldeia, e fizeram, a pedido dele, uma 

demonstração da música a certa distância da aldeia, para evitar qualquer indiscrição 

feminina. 

 

 
23 Todos os estudos Nambiquara de Desidério Aytai publicados nas Publicações do Museu Paulínia/Publicações do 

Museu Histórico de Paulínia estão nas Publicações Avulsas do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, em 

Desidério Aytai: a etnografia Nambiquara, organizado por Costa (2010b). 
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 Desidério Aytai nutre o campo da Etnomusicologia com quatro artigos seguintes das 

Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu Histórico de Paulínia, do 17 ao 20, de 1981 a 

1982, com ênfase na flauta nasal: A flauta nasal Nambikuara /1/, /2/, /3/ e /4/, instrumento musical 

confeccionado com duas calotas recortadas do fruto maduro da cabaça e unidas com cera de abelha. 

Cabaças são plantadas nos quintais de suas casas e em suas roças e, na narrativa mítica, representam 

a cabeça do menino que se transmutou em plantas comestíveis e utilitárias de seu povo. Nesses 

artigos, a descrição e análise do instrumento baseiam-se em dados de campo coletados nos anos de 

1963 e 1967, quando o professor realizou gravações, registros iconográficos (fotografias e 

desenhos) e medição da altura dos sons produzidos pelo sopro nasal.  

O número seguinte das Publicações Municipal de Paulínia consiste em um estudo sobre a 

organização social Nambiquara. Parte da análise do possível dualismo econômico e tem por base os 

estudos de J. Vellard, Kalervo Oberg, Lajos Boglár, David Price, Paul Leslie Aspelin e István 

Halmos, dentre outros. Desidério Aytai comparou as assertivas dos antropólogos, todos 

estrangeiros, que consideram ou não os indígenas com um povo que pratica uma economia que se 

sustenta em uma dualidade: agricultura e caça. A atividade agrícola, vista por alguns deles como de 

menor importância durante alguns meses do ano, é comparada como a da caça, esta considerada por 

outros como economicamente mais importante do que a agricultura. 

Em referência à língua Nambiquara, o n. 38 das Publicações do Museu Histórico de Paulínia, 

Aytai (1988) apresenta um único artigo sobre alguns grupos do rio Sararé, Vale do Guaporé. Nesse 

momento, fez uso dos dados de campo coletados pelo missionário evangélico Gerhard Pauck, de 

1977. Por sugestão de Aytai, Pauck elaborou uma lista Swadesh, criada pelo linguista norte-

americano Morris Swadesh, método que permite aos pesquisadores a quantificação da interrelação 

existente entre esses idiomas. Assim, 15 palavras Nambiquara foram analisadas em gloto-

cronologia para a obtenção de uma data aproxima da separação entre dois idiomas de um mesmo 

grupo linguístico, método que atualmente tem pouca aplicabilidade entre linguistas e antropólogos. 

A cultura material Nambiquara volta a ser contemplada em seus estudos após o Museu 

Elizabeth Aytai receber por doação um cordão mágico de parto, usado na obstetrícia Nambiquara: 

O cordão de parto Nambikuara. Escrito com dados etnográficos por mim fornecidos, caracterizou 

em toda a extenso do cordão a tipologia dos nós, estes identificados como “uma das primeiras 

manifestações da incipiente cultura material do homem que talvez precedeu as primeiras 

ferramentas de galhos, ou seixos, e parece-nos – sem podemos provar – que o nó como 

manifestação de tecnologia antecedeu as primeiras cestas primitivas também.” (AYTAI, 1990, p. 

88). 

O resultado das pesquisas de Aytai mostrou que o espaço musical entre os Nambiquara dá-se 

tanto no pátio central, circundado por casas habitacionais, como no interior de uma casa ritual, 
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construída pelos homens especialmente para entoarem os instrumentos de taquara, com e sem 

ressonador que cabaça. Não há a obrigatoriedade da guarda das flautas retas ser exclusivamente na 

casa das flautas. O interior da mata, longe da curiosidade e dos olhos femininos, pode ser também 

um local apropriado para esconder os instrumentos musicais, entre galhos e, até mesmo, enroladas 

em cobertores. São entoadas durante o cultivo de plantas comestíveis e utilitárias, necessárias à 

sobrevivência física e cultural Nambiquara. Ao som da música, os Nambiquara ingerem uma bebida 

à base de mandioca e despejam-na também no interior das flautas, alimentando-as, pois creem que 

ali se encontra a alma do menino que, no tempo mítico, transformou-se em plantas utilitárias e 

comestíveis para seu povo. 

Após o levantamento dos estudos de Desidério Aytai sobre os Nambiquara, a maior parte 

deles apresentados nas Publicações do Museu Municipal de Paulínia, mais tarde denominado 

Museu Histórico de Paulínia, pode-se afirmar que a contribuição acadêmica aytaiana tem um lugar 

de destaque nos estudos da Antropologia. É inquestionavelmente decisiva para a Antropologia 

Cultural, principalmente em relação à Etnomusicologia e à cultura material dos indígenas dos 

grupos Nambiquara.  

O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT) oportunizou em sua coleção das 

Publicações Avulsas, sob a coordenação de Paulo Pitaluga Costa e Silva e João Carlos Vicente 

Ferreira, no ano de 2010, a reedição dos estudos inéditos do professor húngaro-brasileiro Desidério 

Aytai. Os números 78 e 79, foram agraciados com os títulos Desidério Aytai: Cadernetas de Campo 

e Desidério Aytai e índios Nambiquara, respectivamente, por mim organizados. Esses exemplares 

disponibilizam ao leitor os resultados de seu trabalho de campo junto ao povo indígena Nambiquara 

transcorridos no decorrer da década de 1970.24 (Ver COSTA, 2010a; COSTA, 2010b). 

No computo da produção aytaiana aqui analisada, não se tem dúvidas de que seus estudos 

sobre os grupos componentes do povo indígena Nambiquara são considerados de referência para 

pesquisadores interessados em ter acesso às suas especificidades, em especial, à música. E, ainda, 

ao considerar a escassez de obras sobre a cultural musical dos índios que atualmente habitam o 

território brasileiro, a contribuição de Aytai alcança maior dimensão, pois tem o mérito de trazer 

informações que levam ao conhecimento da organização social desses grupos. 

O antropólogo Anthony Seeger (1987, p. 174) afirma que: 

[a] música – estruturas de som e tempo – é geralmente considerada pelos índios 

parte fundamental de sua vida e não apenas uma de suas opções [...]. Os 

instrumentos musicais na América do Sul compartilham da importância da música. 

 
24 Como nos originais datilografados das Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu Histórico de Paulínia, 

um novo arranjo foi feito, com o intuito de sistematizar a temática central dos estudos para facilitar o leitor na busca de 

dados sobre o povo indígena Iny Karajá. Foram mantidas a escrita e a formatação, mas adotada a grafia proposta pelo 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.  
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São tidos, frequentemente, pelos nativos, como objetos que incorporam um poder 

identificado com diversas espécies de espíritos, seres ou grupos de pessoas. [...] A 

música é uma faceta importante na vida social e os instrumentos musicais são parte 

importante da cultura material. 

 

Aytai estudou um dos aspectos mais relevantes na vida dos grupos indígenas: a música. 

Geralmente negligenciada como objetivo de estudo por pesquisadores de distintas áreas do 

conhecimento, a exiguidade de material sobre a música indígena deve-se por um lado, a dificuldade 

em registrar fenômeno tão efêmero com o som e, por outro, a de se compreender música indígena. 

Não se tem dúvidas de que Desidério Aytai deixou um vasto conhecimento sobre expressões da 

música Nambiquara, bem como de outros aspectos de sua cultura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: “as pedras crescem e formam família” 

 
Figura 4: Posição dos dedos na preparação da mandioca.  

Aytai (1966a, p. 116) 

 

Em 02.07.1998, recebi da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Paulínia a 

notificação do falecimento de Desidério Aytai. Dias antes, de Monte Mor, em 26.06.1998, chegou 

às minhas mãos uma correspondência de Eufrosina, pessoa amável, cuidadora do professor. 

Prezada senhora Anna. Lamento informar que no dia 24-6 faleceu o senhor 

Professor Doutor Desidério Aytai. Ele que hoje completaria 93 anos de idade. 

Faleceu no Centro do Coração em Campinas às 16 horas do dia 24. Esteve lúcido e 

trabalhando até os últimos dias. Recebeu 2 cartas da senhora, as leu e ficou muito 

contente com a possibilidade da cartilha de informações sobre doenças para os 

índios25. Sem mais, e com muita tristeza, me despeço. Atenciosamente. Eufrosina. 

 

Apresentei uma “biografia-descontínua” (BARTHES, 2003) de Desidério Aytai, o engenheiro 

mecânico e elétrico de nacionalidade húngara que se tornou brasileiro e antropólogo. Nesse 

percurso, ao me afastar da procura da figura de um “herói”, busquei uma livre-produção textual, 

especialmente em, fragmentos de textos, rompendo com a concepção majoritária de biografia, a 

“biografia-destino”, para a “biografia-descontínua” e escrever, com uma outra ordenação, um 

retrato de vida, ainda que inacabado, do professor Desidério Aytai como antropólogo.  

 
25 Em referência à oficina destinada aos povos indígenas Nambiquara e Aikanã, realizada por Trópicos – Instituto de 

Apoio ao desenvolvimento Humano e do Meio Ambiente que resultou na publicação Vivendo com saúde: conhecendo e 

prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS (1999).  



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

48 

 

O levantamento aqui empreendido remeteu-me às expedições e produções etnográficas 

realizadas pelo professor Desidério. Foi fundamentado em seu Curriculum vitae et studiorum 

(1969), no conjunto dos 72 números das Publicações do Museu Municipal de Paulínia/Museu 

Histórico de Paulínia, na Bibliografia de Desidério Aytai, de Thekla Hartmann (1988) e na Revista 

Moitará (2016). Diante ao resultado obtido, é contestada a ideia do antropólogo norte-americano 

David Price (1988, p. 161). O percurso de vida acadêmica e profissional do húngaro engenheiro 

mecânico e elétrico, que desembarcou no Brasil em 1948, edificou sua identidade na pertença 

intelectual, ao se assenhorar de uma formação acadêmico-científica no campo da Antropologia. 

Inversamente ao entendimento do antropólogo norte-americano, ao afirmar ser um “hobby” as 

expedições empreendidas em aldeias indígenas por Desidério Aytai no transcorrer da década de 

1960, sua produção acadêmica demonstra elevado valor científico no campo da Antropologia e 

Arqueologia. 

Assim como a norte-americana Helene Hanff, personagem de Bancroft, que não conheceu o 

livreiro inglês Frank Doel, papel de Hopkins, não conheci o húngaro-brasileiro Desidério Aytai, que 

se fez antropólogo em território brasileiro. Entretanto, que ninguém duvide de nós duas se 

afirmarmos com impetuosidade que conhecemos Doel e Aytai, respectivamente. No meu caso, para 

além do teor acadêmico contido nas cartas trocadas entre nós, também estão lá nossas histórias de 

uma década de vida. O professor Desidério esteve presente em meus estudos, esteve presente em 

minha família, assim como as “pedras crescem e formam famílias”. (REVISTA MOITARÁ, 2016). 
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RESUMO 

 
Este artigo tem por objetivo analisar os discursos acerca da conduta moral e social direcionados às mulheres 

cuiabanas, a partir da leitura do jornal A Cruz, que teve circulação semanal na capital do estado de Mato 

Grosso, Cuiabá. O recorte temporal está centrado entre os anos de 1910, quando ocorreu a inauguração do 

periódico, até 1921, quando faleceu o bispo D. Carlos Luiz D’Amour, seu fundador. O conteúdo da 

problemática foi analisado a partir dos conceitos de misoginia e patriarcalismo, que faz da mulher uma 

vítima recorrente de práticas de violência – sexual, moral, trabalhista, entre tantas outras. 

 

Palavras-chave: Imprensa. Cuiabá. História das mulheres. 

 

 

ABSTRACT 

 

 This artiche aims to analyze the discourses about the moral and social conduct directed to women 

cuiabanas, from the reading of the newspaper A Cruz that had weekly circulation, in the capital of 

the state of Mato Grosso, Cuiabá. The time cut is centered between the years 1910, when the 

newspaper was inaugurated until 1921, when the writer of the newspaper, Bishop Carlos Luiz 

D'Amour, passes away. The content of the journal's problematic was analyzed from the concepts of 

misogyny and patriarchalism, present in situations where women are still a recurring victim of 

violence, sexual, moral, and labor practices among many others. 

 

Keywords: Press. Cuiabá. Women's History. 

 

Apresentação da temática, leituras e conceitos 

 

No decorrer da história do Brasil, as mulheres foram impedidas de exercer sua cidadania, e 

mais, vetadas de atuar e ocupar cargos em diferentes espaços e papéis sociais. Devido à estrutura 

política e cultural, foi construída ao longo dos tempos as narrativas de valorização da superioridade 

do homem, e esse poder sobre o universo feminino resultou em relações de violência contra as 

mulheres. O patriarcalismo como padrão do comportamento sociocultural foi implacável, na medida 

em que enalteceu o domínio do sexo masculino.  
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Ainda hoje, a imagem da mulher é construída em múltiplas e diversificadas narrativas como 

subalterna, mesmo tendo conseguido, com resistência, garantias de direitos, como o voto e o uso da 

pílula anticoncepcional. Apesar de terem queimado sutiãs, enfrentado a AIDS e ocupado cargos de 

alto escalão em empresas nacionais e internacionais, são ainda recorrentemente tratadas como 

propriedade dos parceiros, tuteladas pelos pais, encarceradas em seus domicílios, submetidas a 

relações opressoras, machistas, criminosas e preconceituosas.  

As mulheres sempre se fizeram presentes na história, independentemente do lugar social e 

temporal, mesmo que as instituições de poder as tenham silenciado, sobretudo as mulheres negras, 

que estiveram na lida da sobrevivência desde os idos da colônia. Há exemplos da luta de mulheres 

negras escravizadas e quilombolas em ações heroicas de enfrentamento com os poderes locais em 

Mato Grosso. Desse exemplo, registra-se a liderança da rainha Tereza de Benguela. 

Para compreender a construção das relações de poder do homem em relação às mulheres, cabe 

envidar as reflexões do sociólogo Pierre Bourdieu (2011, p. 7): “o poder simbólico é, com efeito, 

esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que exercem”, e é com esse conceito que foram compreendidas as 

relações de poder estabelecidas para a análise em exposição. Outras referências foram lidas e 

serviram para elucidar a temática no contexto político, cultural e espacial da chamada Primeira 

República. 

Conforme pesquisas da historiadora Mary Del Priore, ao longo da história do Brasil, desde os 

tempos coloniais, as meninas provenientes de famílias europeias foram preparadas para se tornarem 

boas mães e esposas devotas ao marido. Aliás, casar-se “era um negócio para a vida toda”. Ainda no 

século XX, no preparo para o casamento, elas aprendiam a executar adequadamente as tarefas 

domésticas, tais como manter a boa higiene do lar, cozinhar, manusear a máquina de costura. Além 

desses critérios, a mulher encarregava-se dos cuidados com os filhos e deveria ser subserviente ao 

marido. Essas premissas são matrizes do patriarcado, em que o homem é visto como o centro da 

família e da sociedade (DEL PRIORE, 2011, 2012, 2014). No enredo da cultura machista, a mulher 

constrói-se e é construída no seu conjunto de atributos identitários patriarcais, além de fazer de “sua 

identidade de gênero todos os atributos associados à pureza, a maternidade, a docilidade, a 

fragilidade e a dependência em relação ao homem” (SIQUEIRA, 2014, p. 9). 

De acordo com Mary Del Priore, apesar da permanência das práticas patriarcais, algumas 

rupturas comportamentais ocorreram de forma gradativa e permanente. Por exemplo, o lançamento 

da pílula anticoncepcional nos anos 1960, o direito ao voto nos anos 1930, e até mesmo o direito de 

reivindicar o prazer sexual.   

Contraditoriamente, o padrão da estética também sofreu transformações ao longo da história 

ocidental, e ainda reforça os padrões de submissão a aprovação do olhar masculino. Modelos de 
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beleza que conferem novos dramas à mulher são hoje um componente a mais na existência 

feminina. Por lhes ser imposto um padrão simbolizado pelo arquétipo de beleza da boneca norte-

americana Barbie, “anatomicamente impossível de ser alcançado”, as mulheres vivem episódios de 

descidas ao inferno: depressão, melancolia, baixa autoestima e morte. A busca por volumosos seios, 

longas cabeleiras loiras e lábios ao estilo Pato Donald fez do Brasil o segundo maior consumidor de 

cirurgias estéticas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América (DEL PRIORE, 2014, p. 

272 ). 

As mulheres “são imaginadas, representadas, em vez de serem descritas ou contadas”, o que 

resulta em “descrições e discursos pautados em preconceitos e concepções que visam a uma 

normatização centrada nos padrões morais considerados adequados para a mulher da época em 

estudo” (PERROT, 2012, p. 22). Nessa perspectiva, o jornal A Cruz, possibilitou explanações 

serviram para analisar as orientações moralizantes destinadas às mulheres, cujas informações 

atendem a um conjunto de representações que submetem seu papel a um ideal de mãe, esposa e fiel 

cristã. 

 Nos tempos clássicos, os filósofos escreviam sobre os “defeitos” da genitália feminina. 

Tinham-na como um ser falho, no sentido fisiológico do sexo, por ser inconcluso. Mais um motivo 

historicamente construído para atribuir ao homem o controle da família, bem como o direito à vida 

pública. Na modernidade, o filósofo iluminista Jean Jacques Rousseau exerceu grande influência na 

sociedade da época por defender os princípios de liberdade, igualdade e progresso. Contudo, suas 

ideias inovadoras não serviram para todos. Na obra Emílio, ou Da Educação, de 1762, Rousseau 

inferioriza a mulher ao defini-la como um ser feito para agradecer e obedecer ao homem. Enquanto 

o homem é retratado como corajoso, forte e inteligente, a mulher é fraca e submissa, ou seja, passa a 

ser retratada como tudo aquilo que o homem não é e/ou não tem (ROUSSEAU, 1979). Essa suposta 

inferioridade da mulher, de acordo com a maioria dos iluministas, a fez ser caracterizada pelos 

ideólogos sem a virtude da razão, visto ser um atributo masculino. 

A sociedade ocidental seguiu padrões patriarcais, que tem na figura masculina o centro da 

estrutura familiar; e esse modelo vem sendo construído há tempos. Compreende-se, assim, que a 

dominação do patriarcado está associada às relações reproduzidas cotidianamente, afirmando a 

autoridade do homem sobre toda a família. O assunto é problematizado e conceituado por diferentes 

cientistas sociais, que, na versão feminista de Kate Millet e de Joan Scott, é assim referenciado: 

[...] o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos homens, ou do 

masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é uma forma de organização 

social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos: 1) as mulheres 

estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens estão 

hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia masculina 

ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades 

masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da 

sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; e estabeleceu papéis sexuais e 
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sociais nos quais o masculino tem vantagens e prerrogativas (MILLET, 1970; 

SCOTT, 1995 apud NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 50). 

O patriarcalismo “é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades 

contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre a 

mulher e os filhos no âmbito familiar” (CASTELLS, 2000, p. 169). Para conceituar, lê-se: 

[...] Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo 

permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à 

legislação e à cultura. Os relacionamentos interpessoais e consequentemente, a 

personalidade, também são marcados pela dominação e violência que tem sua 

origem na cultura e instituição do patriarcalismo. É essencial, porém, tanto do 

ponto de vista analítico quanto político, não esquecer o enraizamento do 

patriarcalismo na estrutura familiar e na reprodução sócio-biológica da espécie, 

contextualizando histórica e culturalmente (CASTELLS, 2000, p. 169). 

 

Em outras palavras, o uso dos termos “patriarcado” e “patriarcalismo” para se referir a um 

sistema de dominação do sexo masculino sobre o feminino é perceptível nas relações familiares, 

políticas e trabalhistas. O patriarcado faz parte da sociedade como um todo, e é uma força que atua 

até mesmo inconscientemente nos homens e nas mulheres. Está incrustada na sociedade a ideia 

da inferioridade feminina, e compreender melhor o fenômeno de poder e dominação sob a ótica da 

História contribui para educar a sociedade acerca da temática. Afinal, as sociedades humanas nem 

sempre se construíram na perspectiva patriarcal.  

No Brasil, a formação da família como uma instituição teve no modelo patriarcal o constructo 

a ser seguido, e esse protótipo foi inserido quando os portugueses aqui chegaram. A posição da 

mulher, tanto na família quanto na sociedade, mostra como esse ideal foi absorvido pela sociedade 

brasileira. Com o patriarcado, instaurou-se no Brasil uma nova ordem centrada na descendência 

patrilinear e no controle dos homens sobre as mulheres e todos os seus agregados. Em uma 

sociedade caracterizada pelas relações familiares monogâmicas, a herança dos filhos legítimos é 

garantida, e, com isso, o corpo e a sexualidade da mulher passaram a ser controlados. Institui-se a 

família monogâmica, com divisão sexual e de trabalho. Os papéis sociais foram definidos e 

impostos, e seus agentes, obrigados a cumpri-los.  

Até as primeiras décadas do século XX, as mulheres não tinham os mesmos direitos civis dos 

homens. Mesmo com o Código Civil de 1916, a mulher foi considerada incapaz de exercer sua 

cidadania, e por isso mantida em posição de dependência e inferioridade perante o cônjuge. Ao 

marido coube representar a família, administrar os bens e fixar a residência do casal, além de 

permitir ou não o trabalho da sua companheira. Além disso, era permitido o uso de violência para 

conter os considerados “excessos” femininos; cabia à mulher as atribuições do ambiente doméstico 

e ao homem, as funções do público (DEL PRIORE, 2012, p. 246). 
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Na sociedade em processo de modernização, o papel social da mulher passou a ser o de rainha 

do lar. Assim, reforçando os padrões de comportamento daquele espaço, a mulher devia manter a 

ordem do lar, cuidar da saúde e da educação dos filhos, ser devota a Deus e subserviente ao esposo.  

O lugar da mulher era “no lar, na educação dos filhos, nas carícias do esposo, no seu trono 

doméstico da graça”; deveria ficar “longe do mundo, das suas contingências miseráveis, das suas 

abominações tremendas, a cujo contato não há alma feminina que não empalideça e não estiole” 

(RAGO, 1991, p. 49). 

As consequências do patriarcalismo e da misoginia estão e estiveram presentes em diferentes 

períodos. Ainda em tempos recentes, são recorrentes falas, frases, notícias, documentários que 

atestam a permanência de práticas e discursos que violam direitos, sustentam políticas de 

invisibilidade, de exclusão, de assassinatos, de crimes contra as mulheres. Mesmo hoje, são comuns 

frases machistas e atitudes misóginas em relação às mulheres, tais como “Lugar de mulher é em 

frente a um tanque de roupa”, “Lugar de mulher é na cozinha”, “Você até que é bem inteligente 

para uma mulher”, “Mulher no volante, perigo constante”, “Mulher gosta é de cafajeste”, “Ela é 

brava assim porque é mal-amada”, “Já sabe cozinhar, já pode casar!” Assim, a mulher é vinculada a 

papéis subalternos, e, conforme essas afirmações são repetidas, o diálogo da construção da teoria 

machista e patriarcal presente em nossas relações sociais é reforçado. Somente por meio do 

conhecimento e do debate serão construídas práticas e ações em prol de um movimento contrário à 

discriminação. 

Para além dos conceitos de patriarcado, a fim de dar consistência explicativa à temática 

abordada, acrescem-se autores que tratam do conceito de misoginia – um sentimento de desprezo 

pelo sexo feminino.  

Jack Holland viu sinais de misoginia na mitologia do mundo antigo. O autor mostra que, de 

acordo com Hesíodo, a raça humana já existia antes da criação da mulher, em uma coexistência 

pacífica com os deuses, que foi quebrada pela instrumentalidade da mulher, conhecida na ciência 

filosófica como mito de Pandora (HOLLAND, 2006 apud BRAGA, 2013, p. 3).  

Para o sociólogo Allan Johnson (2000 apud BRAGA, 2013, p. 2). 

A misoginia é um aspecto central do preconceito sexista e ideológico, e, como tal, 

é uma base importante para a opressão de mulheres em sociedades dominadas pelo 

homem. A misoginia é manifesta em várias formas diferentes de piadas, 

pornografia, violência e autodesprezo que mulheres são ensinadas a sentir por seus 

corpos.  

 

São exemplos disso os adesivos de cunho sexista feitos contra a ex-presidente Dilma 

Rousseff, e até mesmo as piadas e os xingamentos a ofendendo. Outro problema são as regras que 

ditam a moda – o padrão estético feminino, a medida do consumo de produtos de beleza, as 

cirurgias que esculpem, fabricam e produzem um corpo idealizado, abstrato e inatingível. Há 
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padrões para a beleza. Em nossa sociedade, o padrão é um corpo magro; corpos mais curvilíneos 

muitas vezes são considerados feios, descartados pelos padrões de consumo da estética ocidental. 

Geralmente, para ser admirada e aceita no mercado da sedução, a mulher precisa ser alta, magra, 

loira e bonita, e ter olhos claros. Essa imagem é convertida em discurso. “Vidas e corpos passam a 

fazer parte do imaginário feminino por meio de entrevistas na imprensa, biografias e sites”. Mais 

conclusivo é o que sentencia Mary Del Priore: “o terrível é que, de maneira geral, pobres e ricas, 

bonitas ou feias, as mulheres parecem se condenar a ser apenas um corpo, seu corpo” (DEL 

PRIORE, 2014, p. 246). 

Outra definição é do também sociólogo Michael Flood (2007 apud BRAGA, 2013, p. 2). 

Embora mais comum em homens, a misoginia também existe e é praticada por 

mulheres. Funciona como uma ideologia ou sistema de crença que tem 

acompanhado o patriarcado ou sociedades dominadas pelo homem por milhares de 

anos e continua colocando mulheres em posições subordinadas com acesso 

limitado ao poder e tomada de decisões. Desde Aristóteles as mulheres em culturas 

ocidentais têm internalizado seu papel como bodes expiatórios da sociedade, 

influenciadas no século XXI pela sua “objetificação” e autodesprezo culturalmente 

sancionados. 

 

Ao longo da história, a mulher esteve sob fortes pressões para ser submissa aos 

empreendimentos ideológicos das religiões e das instituições estatais coercitivas. Esta sociedade 

machista perdurará enquanto forem consideradas normais atitudes que inferiorizam a mulher, como 

ser responsabilizada por ter recebido uma cantada ou até mesmo ter sido violentada em função da 

roupa que usava, do local onde estava ou do horário em que estava fora de casa. Uma pesquisa 

realizada pelo Datafolha em setembro de 2016 revela que um em cada três brasileiros considera a 

mulher culpada pelo estupro. De acordo com o levantamento, 33,3% da população brasileira 

acredita que a vítima é culpada. Entre os homens, 42% dizem que mulheres que se dão ao respeito 

não são estupradas, enquanto que 32% das mulheres concordam com a afirmação. Além disso, para 

30% dos homens, a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada 

(SOARES; ACAYABA, 2016). 

Tais comportamentos remetem ao que Dominique Godineau (1997) apresenta em seu artigo 

sobre a concepção dos filósofos do Iluminismo acerca das mulheres: um ser dependente do homem, 

sem direitos reconhecidos, diminuída pela sua sexualidade. Essa visão comum nas relações 

patriarcais e misóginas creditadas no Iluminismo é recorrente nos discursos dos jornais de Cuiabá 

no período da República, cujo ideal ainda permanece no contexto ocidental. 

Sobre misoginia e violência, é possível afirmar que:  

A misoginia é um aspecto central da violência contra as mulheres [...]. Ela se 

manifesta em várias formas diferentes de piadas, pornografia e violência. Até os 

padrões excessivos e inalcançáveis de beleza podem ser enquadrados como um 

aspecto da misoginia da nossa cultura ocidental moderna. Em resumo, a misoginia 
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está relacionada à desvalorização do feminino e, em sua versão mais radical, ao 

ódio ou desprezo ao feminino. (BORGES et al., 2013, p. 66). 

 

Explicação que possibilita indícios de que a misoginia é o fator principal de algum tipo de 

violência contra a mulher, como violência doméstica, abusos em relacionamentos e feminicídio. 

Os índices do crime de feminicídio são altos. Somente no ano de 2018, 1.173 mulheres 

morreram, em sua maioria vítimas de companheiros e ex-companheiros. De acordo com esses 

dados, uma mulher morre no país a cada duas horas. A violência no país é naturalizada, construída 

culturalmente, por um processo histórico marcado por todos os tipos de violência (VELASCO; 

CAESAR; REIS, 2019). 

Quanto à violência trabalhista, muitas mulheres sofrem com o assédio sexual, geralmente do 

chefe, que pede favores sexuais em troca de uma promoção de cargo e até mesmo de permanência 

na empresa. A cada hora, um caso é levado à justiça no país. Somente nos últimos três anos, 20 mil 

ações chegaram às varas e aos tribunais regionais trabalhistas (COSTA, 2018). 

Por mais que a misoginia não seja necessariamente percebida, essa prática de defesa da 

inferioridade feminina se dá como resultado das construções do patriarcalismo, do machismo e da 

religiosidade, e essas construções refletem na formação e no entendimento do papel feminino no 

contexto social. Além disso, homens e mulheres que mostram comportamentos misóginos negarão 

que odeiam as mulheres, principalmente quando o comportamento social feminino não é condizente 

com o programa moral instituído; assim, partem para a violência, seja verbal ou física, na tentativa 

de depreciar a mulher. Na maioria das vezes, essas atitudes vêm dos homens, para mostrar à mulher 

sua posição de “subalterna”. 

Nessa perspectiva, este estudo pretende mostrar como as mulheres cuiabanas foram vistas 

pela Igreja, pela família e pela sociedade cuiabana durante a Primeira República, precisamente 

durante os anos de 1910-1921, período em que, na cidade de Cuiabá, o bispo D. Carlos Luiz 

D’Amour promoveu discursos sobre a conduta moral desejável das mulheres, em artigos publicados 

no jornal A Cruz. 

Dentre as pesquisadoras locais, para fundamentar o contexto, conta-se com as leituras das 

dissertações de mestrado de Laura Antunes Maciel, com a temática intitulada A capital de Mato 

Grosso, para entender o ambiente urbano de Cuiabá no referido período; a dissertação de Sibele 

Morais, O Episcopado de D. Carlos Luiz D’Amour (1878-1921), auxiliando no trato da trajetória 

política do bispo D’Amour, dirigente e o principal mentor do jornal pesquisado. As dissertações de 

Maciel e Morais contribuem para a contextualização da temática, pois trazem informações acerca de 

Cuiabá e também sobre o bispo D. Carlos Luiz D’Amour, um personagem influente na política 

local. 
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Ainda no trato das leituras de pesquisas locais, a obra A inserção do protestantismo em 

Cuiabá na Primeira República, de Sérgio Ribeiro Santos, contextualiza os conceitos filosóficos da 

República. A pesquisa auxilia na compreensão da influência do positivismo e do ultramontanismo e 

fornece informações sobre a atuação do bispo em Cuiabá. A tese Sertão, Fronteira, Brasil, da 

historiadora Lylia da Silva Guedes Galetti, dialoga com a construção a respeito das imagens de 

Mato Grosso ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, e discorre fundamentando o contexto das 

políticas de Estado e das representações dos viajantes no espaço de Mato Grosso, e, nesse 

particular, de Cuiabá. 

Para além desses, a obra Gente e Coisas de Antanho, escrita por José Barnabé de Mesquita, 

que versou sobre a cidade de Cuiabá e nela apresentou alguns “crimes célebres”, causados, segundo 

ele, pelos descendentes de africanos e indígenas – explicações embasadas no discurso eugenista, 

merecedor de críticas e de releituras necessárias em tempos atuais, pois à época esse foi o subsídio 

usado pela elite a fim de atribuir aos indígenas e descendentes de africanos as mazelas sociais, e 

despojá-los dos espaços de poder, sobretudo porque foi um discurso científico construído pela 

ciência médica. 

Em um dos capítulos da obra História das Mulheres no Brasil, intitulado “Magia e medicina 

na Colônia: o corpo feminino”, de autoria da historiadora Mary Del Priore, também organizadora da 

obra, é possível compreender como as mulheres foram tratadas no Brasil desde os tempos coloniais. 

A autora traz a questão do patriarcalismo e da misoginia, conceitos que foram consolidados na 

construção da sociedade brasileira. Também foram incluídas na pesquisa bibliográfica as obras 

Histórias do amor no Brasil e Conversas de mulher, de autoria de Del Priore. Em Histórias do 

amor no Brasil, a autora trabalha com a questão da mulher no contexto da família, trazendo 

reflexões acerca do casamento e o cuidado com os filhos. Já em Conversas de mulher, além de 

informações das mulheres desde o período colonial, aborda temas contemporâneos que inserem a 

temática em discussões recentes.  

Por fim, o capítulo “A mulher”, de autoria de Dominique Godineau, que compõe a obra O 

homem do Iluminismo, é relativo às problemáticas do feminino sob a ótica do Iluminismo. 

Godineau mostra como o iluminismo compreendia a mulher e como esse olhar foi empregado em 

outros países, inclusive no Brasil. No intuito de dar continuidade ao contexto Iluminista, foi 

investigada a obra Emílio, de Jean Jacques Rousseau, para entender aspectos da visão sobre a 

mulher forjada no Ocidente.  

A pesquisa no periódico A Cruz foi realizada no Núcleo de Documentação e Informação 

Histórica Regional (NDIHR), localizado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus 

Cuiabá, mediante a leitura de microfilmes, e no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), 
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localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro de Cuiabá, onde foram consultadas as edições 

originais impressas, facilitando a pesquisa do material proposto.  

 

A Proclamação da República e seus “efeitos” em Mato Grosso 

 

O positivismo de Auguste Comte chegou ao Brasil em meados do século XIX. As ideias 

positivistas encontraram boa receptividade entre muitos oficiais do exército, uma vez que, 

possuindo um currículo voltado para as ciências exatas e para a engenharia, a educação se distancia 

da tradição humanista e acadêmica, motivando a aceitação das formas de disciplina típicas dessa 

corrente filosófica. As palavras “ordem e progresso” que fazem parte da bandeira nacional indicam 

claramente a influência positivista (ISKANDAR, 2002). 

De acordo com Vanderlei Martins, Benjamin Constant foi um dos que propagaram o 

positivismo no Brasil, e foi feito em duas frentes: no âmbito educacional e na esfera do poder 

estatal. Ainda, usando de seu prestígio como professor de matemática na Escola Militar, difundiu no 

ambiente político não só o positivismo como também os ideais republicanos (MARTINS, 2015). O 

movimento republicano foi apoiado nos ideais positivistas para construir o que podemos chamar de 

ideologia de “ordem” e de “progresso”, pois somente com a ordem se chega ao progresso. 

Mato Grosso, por ser uma região de fronteira, contava com um grande número de militares, e 

foram eles os principais agentes da difusão do pensamento positivista no Brasil. No fim do século 

XIX, uma boa parte desses militares receberia a influência do positivismo nas instituições de ensino 

militar. O Marechal Cândido Rondon, por exemplo, mato-grossense também adepto da Igreja 

Positivista, por ser uma pessoa respeitada e de influência na sociedade local, contribuiu 

sobremaneira para a propagação do ideário positivista (SANTOS 2010). 

Outra mudança decorrente da instalação dos princípios da República foi o papel da Igreja 

Católica. Com o estado laico, uma das características do positivismo, a instituição passou a ter 

menos poder do que nos tempos da colônia e do Império. A República trouxe desafios e 

transformações à Igreja Católica, como a extinção do padroado. Além disso, a Igreja caracterizou-se 

pelo conservadorismo, práticas denominadas ultramontanismo. Acerca desse assunto o historiador 

Jérri Roberto Marin menciona que: 

[...] O ultramontanismo da Igreja Católica caracterizou-se por uma oposição ao 

mundo moderno. Tinha como tendência reconhecer o Papa como uma autoridade 

total e infalível e culminou com a proclamação do dogma da infalibilidade 

pontifícia, no Primeiro Concílio Vaticano (1868-1870). Caracterizou-se também 

pela acentuada centralização das decisões na Santa Sé e na difusão do catolicismo 

romanizado com ênfase na ortodoxia católica e suas verdades incontestáveis. A 

reação ultramontana garantiu à Igreja condições de sobrevivência na acirrada 

concorrência ideológica do mundo contemporâneo. (MARIN, 2008, p. 189). 
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Porém, esse processo de pôr fim ao sistema monárquico foi gradativo. A monarquia estava 

enfraquecida com os últimos acontecimentos, como a Guerra do Paraguai e a abolição da 

escravatura. Para muitos historiadores, a instauração da República foi um golpe, como destaca 

Castro (1999, p. 61): “O golpe republicano foi militar, em sua organização e execução; políticos 

republicanos civis tiveram um papel importante apenas na organização do novo regime, não antes”. 

Havia também aqueles que discordavam da alternativa,  

[...] seja por defenderem a implantação da república pela via revolucionária, pela 

revolta popular, caso de Silva Jardim, seja por desejarem uma revolução pacífica, 

como Américo Brasiliense, Bernardino de Campos, Saldanha Marinho e talvez a 

maioria dos republicanos paulistas. É sintomático o fato de que nem Silva Jardim 

nem Saldanha Marinho tenham sido postos a par da conspiração. (CARVALHO, 

1990, p. 49). 

 

Outro destaque nesse período de transição refere-se às práticas populares, que se tornaram 

motivo de grande preocupação para médicos e sanitaristas entre o fim do século XIX e início do 

XX. A difusão das práticas e dos discursos da eugenia é acelerada. Esse método de segregar os 

pobres, negros e indígenas teve início ainda no período em que Dom Pedro II era o imperador. No 

desenrolar da chamada “eugenização”, as mulheres também foram vítimas. Nesse contexto:  

O estabelecimento dos ideais higienistas, responsáveis por toda uma ideologia 

nascente, passará a desenhar uma nova conduta social, provocando modificações 

que serão verificadas na organização da família brasileira com vistas ao 

estabelecimento da saúde psíquica e física que garantisse filhos saudáveis. No que 

tange às famílias das classes populares, trata-se também de garantir uma força de 

trabalho adequada e disciplinada. (SANTOS, 2009, p. 2). 

 

Assim, cabe citar um trecho de Margareth Rago sobre o discurso eugenista destinado às 

mulheres: 

[...] a responsável pela saúde das crianças e do marido, pela felicidade da família e 

pela higiene do lar, num momento em que cresce a obsessão contra os micróbios, a 

poeira, o lixo e tudo que facilita a propagação das doenças contagiosas. A casa é 

considerada o lugar privilegiado onde se forma o caráter das crianças, onde se 

adquirem os traços que definirão a conduta da nova força de trabalho do país. Daí a 

enorme responsabilidade moral atribuída à mulher para o engrandecimento da 

nação (RAGO, 1985, p. 80). 

 

A mudança política ocorrida no Brasil a partir de 15 de novembro de 1889 trouxe para Mato 

Grosso uma nova estrutura de poder, com novas lideranças, que geraram disputas na região, 

principalmente pelo controle político, muitas vezes com o uso de armas. “[...] em Mato Grosso, a 

República, que foi reverenciada e recebida sem qualquer questionamento, em pouco tempo 

transformou-se num campo de batalhas que mobilizou estratégias diversas por parte dos grupos que 

pleiteavam o controle político no estado” (FRANCO, 2013, p. 2). 
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A notícia da queda da monarquia chegou a Cuiabá quase um mês depois, na noite de 8 de 

dezembro de 1889. A elite mato-grossense estava reunida em uma festa em comemoração aos feitos 

imperiais, onde estavam presentes o presidente de Província Ernesto Matos e o presidente da 

Assembleia Generoso Ponce.  

Um paquete foi quem trouxe as “novas notícias” do Rio de Janeiro, que dali, dos festeiros, 

foram divulgadas pela cidade. “À 1 hora da madrugada de 9 de dezembro, fora acordado o redator 

[do jornal A Gazeta] pelos cidadãos tenente-coronel José Marques Fontes e majores Ernesto 

Frederico de Oliveira e André Virgílio Pereira de Albuquerque, com a notícia da queda da 

monarquia e Proclamação da República a 15 de novembro” (MENDONÇA, 1968 apud FRANCO, 

2013, p. 3).  

A correspondência, além de trazer a notícia da Proclamação da República, trouxe a nomeação 

de Antônio Maria Coelho para ser o primeiro presidente de Estado de Mato Grosso – nomeação 

feita por Marechal Deodoro. Em seu pronunciamento como presidente de Estado, Antônio Maria 

Coelho sentiu-se mais do que na obrigação de reverenciar a República: 

Viva a República dos Estados Unidos do Brasil! Viva o Estado de Mato Grosso! 

Mato-grossenses, enfim é livre a terra de Colombo. A planta exótica que ainda 

existia feneceu no glorioso dia 15 de novembro. Está proclamada a República na 

nossa estremecida pátria, e Mato Grosso já não é mais a Província de uma 

monarquia. É, sim, um estado de uma República ligada às suas irmãs pelos laços da 

Federação (ROCHA, 2009 apud FRANCO, 2013, p. 3). 

 

Com a República, foram extintos os partidos monárquicos em Mato Grosso, e então criados 

dois partidos: o Partido Nacional Republicano, por Antônio Maria Coelho, e o Partido Republicano, 

por Generoso Paes Leme de Souza Ponce, ambos formados por homens que tinham poder, prestígio 

social e econômico. Desse modo, inaugura-se a disputa entre os partidos republicanos pelo poder 

em Mato Grosso. Essas “lutas” tornam-se evidentes nas publicações dos jornais que circulavam no 

estado. O Partido Republicano utilizava o jornal O Matto Grosso, anteriormente denominado A 

Província de Matto Grosso; e o Partido de Antônio Maria utilizava o jornal O Quinze de Novembro. 

Em dezembro de 1890, as disputas se tornaram mais acirradas, pois Deodoro exonerou 

Antônio Maria Coelho do posto de presidente de Estado. Foi nomeado em seu lugar um militar que 

lutou no movimento pró-república, o coronel Frederico Sólon. A partir dessas mudanças, a disputa 

pelo poder ficou cada vez mais obstinada. Durante esse período, ocorreram eleições, derrubadas de 

governo, assassinato do presidente de Estado, e essas ocorrências fizeram Mato Grosso ser 

conhecido como uma terra sem lei, onde imperava a violência (PORTELA, 2009; FRANCO, 2016; 

FANAIA, 2010; MORENO, 2007).  

Do ponto de vista das representações, Mato Grosso foi descrito pelos viajantes como uma 

terra longínqua, distante de toda a civilização; uma terra sem progresso, beirando a barbárie, com 

baixo índice populacional e, sobretudo, ocupada por gente inapta, preguiçosa e acomodada, incapaz 
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de gerenciar a produção na perspectiva utilitária da natureza (GALETTI, 2012). A tese de Galetti é 

uma produção intelectual que desconstrói o discurso enredado pelos meios de comunicação e pelos 

poderes econômico e político, que mutilam políticas desenvolvimentistas, antiecológicas, 

destrutivas e excludentes dos direitos daqueles que minoram em pobreza e atenção do poder 

público, visto que o discurso do lugar da improdutividade promove práticas sociais em favor da 

classe empresarial e do lucro a todo custo.  

Nessa leitura, Galetti descreve a percepção dos viajantes sobre Mato Grosso e problematiza as 

representações negativas da população. Ao analisar o relato de viagem de Ferdinand Nijs, a autora 

menciona o parecer dele a respeito da população mato-grossense: “raça muito feia, de pele pálida e 

doentia”. Como se não bastasse, as pessoas, além de “preguiçosas”, têm péssimo odor; as mulheres 

são “feias”, mesmo usando pó de arroz, e de mau gosto no uso de perfumes. É evidente a 

insensibilidade de um olhar diverso no trato e reconhecimento da cultura local. Quanto às escolhas 

dos mimos e aos feitos femininos foi crítico, mas eloquente para envaidecer a estética da beleza 

europeia. Ademais, subtrai os atributos positivos da mulher africana e indígena; para ele, as 

mulheres dessas etnias em nada superam as europeias, desde afazeres manuais ao toque do piano. 

Sobre os homens, diz que gostam de ficar parados em várias lojas para reuniões políticas ou mesmo 

dando passeios pela cidade; e que muitos deles têm extensas terras, que as abandonam, não plantam 

árvores, são improdutivos, dados à preguiça (NIJS, 1901 apud GALETTI, 2012, p. 128 e ss.). 

As elites locais sentiam a necessidade de construir um novo tempo, bem como a 

modernização das instituições políticas, da economia e da sociedade, para assim nivelar todas as 

partes do Brasil com os avanços da civilização e do progresso das outras nações. Porém, para tal 

projeto operar, seria fundamental dirimir as diferenças, tanto culturais e étnicas, reduzindo 

distâncias geográficas e também históricas. De acordo com o projeto do estado brasileiro, era 

preciso mais do que nunca a eliminação da fronteira entre a barbárie e a civilização, investimentos 

também pretendidos pelos poderes locais (GALETTI, 2012). 

Conforme menciona Maciel (1992), a população de Cuiabá é composta predominantemente 

por negros e indígenas, que foram, conforme registros de fontes e narrativas dos tempos da 

República, considerados imorais e sem civilização. É sobre esse contexto que a autora traz dados 

sobre a figura da mulher. Representada no conjunto de fontes pesquisadas, independentemente de 

classe social, a vida do cotidiano feminino era reprovável, visto que a mulher estava condicionada a 

uma “vida licenciosa”, além de ser predisposta à traição conjugal. “Essa imagem de depravação e 

indecência reinante em Cuiabá, além de outros problemas, como a criminalidade, o jogo e a 

vadiagem, amplamente divulgada pelos viajantes e compartilhada pelos cronistas da cidade, era 

associada e explicada pela origem e composição de sua população” (MACIEL, 1992, p. 28). 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

64 
 

Em outras palavras, os problemas de ordem moral da cidade eram atribuídos pelos senhores 

narradores dos jornais à mistura de raças. Mato Grosso resulta de um processo histórico 

intercontinental, multicultural e, portanto, multiétnico, que possibilitou relações entre a população 

negra, indígena e europeia. A mestiçagem cultural e biológica era usada para justificar as mazelas 

sociais; e atraía olhares preconceituosos sobre a população. Nos periódicos também eram 

publicadas informações acerca dos problemas de saneamento e da higienização do espaço urbano. 

Cuiabá foi descrita, particularmente nos periódicos locais, como um lugar sem os fulgores e os 

símbolos da civilização, um espaço urbano caracterizado pela falta de saneamento básico, sem rede 

de esgoto nem coleta de lixo, e com a presença de animais perambulando pelas ruas da capital 

(CANOVA, 2013). 

É nesse contexto das políticas e práticas da “ciência” eugenista que está a figura de José 

Barnabé de Mesquita (1978), considerado filho ilustre de Cuiabá. Na obra Gente e coisas de 

antanho, o autor discute como os negros, os indígenas e os mestiços eram os que estavam mais 

propensos à política eugenista, tanto por causa da etnia como por serem pobres. Considerados 

causadores da desordem, socialmente e economicamente excluídos, essa parte significativa da 

população brasileira foi impedida de ascender aos postos de poder. 

O método eugenista foi multiplicado em vários espaços microscópicos de poder e saber, 

fundamentados em pressupostos científicos. O discurso da eugenia, em muitas situações, 

possibilitou a construção do controle social em Cuiabá e contribuiu para a intenção de promover 

uma cruzada civilizatória, de intervir em costumes e hábitos da população, em seus modos e 

comportamentos sociais (CANOVA, 2013). 

Mesquita, além de descrever os crimes acontecidos na capital de Mato Grosso, fez campanha 

contra o uso do álcool, pois compreendia que o hábito da ingestão contumaz de bebidas alcoólicas 

causava a transgressão e a degradação moral da sociedade. Sobre isso, um trecho da sua obra traz a 

seguinte informação: 

Assignalam-se commmumente os delictos praticados por praças do Exercito, quasi 

sempre contra indefesas mulheres da vida airada, motivados por ciumadas ou 

embriaguez alcoólica. O álcool, de resto, entra como poderosíssima força genetriz 

da delinquência nos meios ruraes e sertanejos, e mesmo na camada media da 

sociedade citadina, como ao diante se verá, podendo-se affirmar que, em cincoenta 

por das infracções do Código Penal, figura como agente criminogeneo esse 

perigoso excitante cento, seguramente. (MESQUITA, 1978, p. 61). 

 

Para Mesquita, os negros e os indígenas são os responsáveis pelos defeitos de caráter que 

resultam da miscigenação e da sua inferioridade, sendo os mais propensos a todo mau 

comportamento. A eugenia serviu como um aporte “biológico médico” e, portanto, “científico” de 

controle da população, cuja técnica servia à preservação da ordem e da disciplina. É nesse cenário 
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sociocultural que chega à cidade o maranhense Carlos Luis D’Amour, assunto que segue na 

próxima seção. 

 

Moralidades e imoralidades no jornal A Cruz 

 

Durante o episcopado de Carlos Luiz D’Amour, foi fundado o jornal católico A Cruz, datado 

de 1910. Esse periódico foi utilizado como instrumento na defesa da moral cristã, da mulher, da 

família, promovendo ideários da boa índole, além de normatizar as regras da boa civilidade. É a 

partir do bispado de D’Amour que foram aprimoradas políticas de empenho em mudar o panorama 

religioso até então existente, projetando, assim, novas diretrizes para o catolicismo em Cuiabá 

(SANTOS, 2010). 

Após a passagem do Império para a República, o governo publicou o Decreto 119-A, 

colocando fim ao padroado e decretando a liberdade de culto, ou seja, a laicidade. Por causa desse 

decreto, a religiosidade da Igreja Católica foi secularizada. Sobre esse período, a historiadora Sibele 

de Moraes defende que Dom Carlos presenciou mudanças comportamentais e permanências sociais 

de seu tempo. A permanência do velho, dos valores da monarquia, e os novos ideais 

modernizadores e modernizantes projetados pelo governo republicano postularam diretrizes de 

convencimento a fim de dignificar a vida doméstica e empreender novas condutas ao universo 

feminino. A administração de Dom Carlos na Diocese de Cuiabá foi contundente na luta e defesa 

pela busca da vida regrada, da boa conduta moral, da religiosidade devotada à cristandade. Seguiu 

os critérios de um Estado moderno e, somada à autoridade dos ideais da Igreja Católica, e diga-se, 

os mais rígidos dos dogmas, fez do bispo um contumaz trabalhador das vozes da moralidade em 

Cuiabá (MORAES, 2003, p. 30). 

Sobre o período que esteve à frente da Igreja Católica em Cuiabá, Dom Carlos combateu a 

visão progressista dos liberais. Atuou com disciplina e organização às manifestações contrárias e 

incomuns ao modelo tridentino tradicional. 

Com a fundação do jornal, em 1910, D’Amour propagou os ideários da fé católica. O 

periódico servia como uma espécie de porta-voz da igreja, dando orientações à sociedade. 

Comportamentos, costumes e hábitos dos cuiabanos eram orientados por meio dele. Em sua 

primeira publicação, o jornal deixa claro o intuito da Igreja, ao dizer que “[...] a Cruz será nossa 

bandeira. O evangelho, o nosso código. Por Deus e pela Pátria o nosso lemma, Catholicos e 

brasileiros sempre” (A CRUZ, 15 de maio de 1910). Acrescenta que, 

[...] A Cruz synthetiza toda uma historia, a do christianismo; indica um programma 

de presente; prophetiza uma Victoria de futuro. Sem outras preoccupações, a não 

ser os interesses catholicos, visa entrar nas famílias de nossa sociedade, levando 

uma palavra franca que poderá ser lida pelos grandes e pequenos, pelos doutos e 
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ignorantes, revestida sempre de modéstia e sinceridade, esclarecendo idéas, 

ensinando princípios vinte vezes seculares e inabaláveis, cujas victorias se 

enumeram pelos combates dos ímpios adversários. E necessitamos, na verdade, de 

um órgão catholico, e fracamente catholico! (A CRUZ, 15 maio 1910, p. 1). 

 

A circulação dos periódicos dava-se aos domingos, e costumeiramente eram publicadas 

matérias relacionadas à família, à mulher e aos filhos; além de ataques aos espíritas, protestantes, 

maçons e a jornais e jornalistas considerados liberais. Estendia suas críticas às personalidades 

cuiabanas, que lhe causavam incômodo, a exemplo o Marechal Cândido Rondon, por ser positivista, 

adepto de ideias liberais.  

No que concerne à moralidade da mulher cristã, foi publicado em 15 de fevereiro de 1911 um 

artigo intitulado “O que devemos a nossas filhas?”, com diretrizes para a boa formação de uma 

esposa e dona de casa: 

Dae-lhes uma instrucção elementar. Ensinae-as a preparar alimentos substanciosos, 

a lavar, a engommar, remendar meias e a fazer sua própria roupa. Ensinae-as a 

fazer pão e explicae-lhes que uma moça piedosa e trabalhadeira, vale muito mais 

que a bailarina e janeilheira. Convencei-as, no tempo próprio de que é melhor um 

operário honrado, sem fortuna e com sua roupa e burril, do que o elegante e nobre 

caloteiro. Fazei-as trabalhar no quintal e conhecer os segredos da naturesa. Se 

puderdes comportar as despezas, deixae-as aprender musica, pintura e outras bellas 

artes, porém de menor importância: Ensinae-lhes que um passeio a pé é muito mais 

saudável do que de carro, e que as flores do campo e da floresta tem seus encantos 

para não serem desprezadas. Ensinae-as desconfiar das apparencias e bem cumprir 

suas palavras e promessas. Convencei-as de que a felicidade no matrimonio não 

depende de luxo, nem de fortuna, porém do respeito e da confiança que os esposos 

devem ter um para com o outro; pois isso envolve o prazer e o contentamento do 

lar. (A CRUZ, 15 fev. 1911, p. 4). 

 

De acordo com a igreja, uma das missões da mulher era ser doce, criativa com os dotes da 

culinária, discreta nos gestos corporais, além de desenvolver o manuseio das artes, apesar de ser 

empreendimento doméstico de menor importância. Era por meio do periódico que a igreja 

ultramontana de Cuiabá conduzia as normas da educação das filhas; e, ao seguir tais regras, a 

formação da mulher seria “perfeita”. A mulher deveria aperfeiçoar-se tanto nos dotes artísticos 

quanto nos físicos, pois, dessa maneira, teria mais condições de barganhar um bom casamento. 

Ainda em 1911, outra publicação no jornal, intitulada “A escola sem Deus”, enfatiza outra 

atribuição feminina: 

Certamente porque si a mulher é mais apta para educar é precisamente porque sua 

moralidade e sua religiosidade geralmente são superiores as do homem. Porque não 

basta educar com paciencia a doçura e o amor. E' preciso tambem inculcar no 

espirito das crianças principios moraes. (A CRUZ, 1 jan. 1911, p. 1). 

 

Nesse trecho, nota-se que o “conselho” descrito pelo jornal reforça o papel da mulher no 

contexto familiar, pois a ela cabia a responsabilidade da educação e dos ensinos morais às crianças, 

não devendo se esquecer de colocar os filhos nos trilhos do dever e da honra. 
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O artigo publicado em abril de 1911, denominado “A religião passou!”, descreve o que se 

pretendia fazer crer sobre o papel da religião: 

Sim, a Religião passou, trazendo á humanidade toda sorte de benefícios: 

consolando os afflictos; dando asylo e protecção á orphandade e á velhice 

desamparadas; creando escolas e hospitaes; libertando os tres quartos dos homens 

que eram escravos; restituindo á mulher a sua dignidade; civilisando os selvages e 

os barbaros; ensinando a todos a verdadeira egualdade; fazendo reinar no mundo, 

em quantos escutam-na, a verdadeira fraternidade pela pratica da justiça, da 

caridade e das demais virtudes christans. (A CRUZ, 15 abr. 1911). 

 

Esse escrito pretende dar a entender que a mulher foi salva do pecado devido às práticas 

religiosas. Ser cristã era o caminho para que a mulher à época tivesse dignidade e, sem as práticas 

educativas e morais da religião, estava fadada ao pecado e ao fracasso social e, como 

desdobramento, teria o desrespeito dos homens. 

Em 1912, o artigo intitulado “A religião no indivíduo e na família” menciona o papel e como 

deve ser a conduta da mulher: 

Segundo a religião, a mulher na familia representa a bondade e a misericordia de 

Deus; do mesmo modo que o homem representa a sua autoridade. Ora, se a mulher 

desconhecer ou renunciar a religião, o seu coração, bem longe de respirar bondade 

e misericordia, só deixará sentir o egoismo e as mais das vezes a perversidade. 

Despreoccupado do recato e do pudor, o prazer e o interesse serão o unico objecto 

de seus pensamentos. (A CRUZ, 11 ago. 1912, p. 1). 

 

Acerca desse recorte, Mary Del Priore compreende que a mulher tinha seu papel definido no 

ambiente familiar: cuidar dos afazeres domésticos e da educação cristã dos filhos, administrar a 

saúde física e espiritual dos seus, além de obedecer e ajudar o marido. Enfim, ela deveria ser a 

“santa mãezinha”, e não o “diabo doméstico”, afinal a mulher devia seguir o exemplo de Maria, a 

mãe de Jesus (DEL PRIORE, 2012, p. 12). 

Em novembro de 1912, é publicado outro artigo, sob o título “A esposa será uma criada?”: 

Os partidarios do divorcio imaginam que uma esposa é uma criada que se recebe 

em casa quando se quer, e também se despede logo que se vê não agrada. Não, a 

esposa não é uma criada. Conforme os ensinamentos da Igreja é a companheira de 

vida do marido, o seu auxilio igual a elle, o anjo do lar domestico. E si o marido 

representa na familia a autoridade de Deus, a esposa representa a bondade: o 

marido é a cabeça, a esposa é o coração da mesma entidade social que é a familia. 

Naquella concepção da familia a unica verdadeira, a unica digna da humanidade, 

haverá lugar para a concepção d'uma esposa escrava, propriedade do homem, ou 

simplesmente criada? Não! [...] Será a honra da Igreja Catholica de ter restituido á 

mulher o seu apanagio de pudor e de dignidade, e á esposa os seus direitos ao 

respeito e amparo do marido. Será a honra da Igreja Catholica de lembrar a todos 

os homens a sua sublime dignidade e nobreza que vêm da sua origem divina e dos 

seus destinos eternos. (A CRUZ, 17 nov. 1912, p. 3). 

 

Nota-se, novamente, como a dignidade da mulher era importante para a igreja. De acordo com 

o exposto, a mulher que seguisse os regulamentos da religião jamais seria uma criada, e sim alguém 

que representaria o coração da família. 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

68 
 

Em dezembro de 1912, é publicado o artigo “Divorcio: o aspecto religioso”: 

[...] “O que Deus uniu, o homem não pode separar”, disse o legislador divino. E foi 

o christianismo que, com instituições sublimes e santas, como a familia, soube 

elevar e dignificar a mulher, - a mulher a quem o paganismo vilipendiava. 

“protegida no seu pudor de mulher e nos seus direitos de mãe por uma legislação 

immensamente delicada (o Evangelho), a esposa foi, pela primeira vez a nobre e 

pura companheira do homem, sujeita a elle, na verdade, mas livre, e levando, 

perante Deus, uma alma do mesmo valor que a delle”, diz Kurth. E á sapientissima 

lei evangelica querem os insensatos humanos oppor-se com a monstruosidade do 

divorcio. [...] Sublime como principio eterno, a theoria da indissolubilidade 

representou um grande papel no mundo, como instituição temporal e instrumento 

social; ella salvou nas mãos da Egreja, o matrimonio e a mulher. (A CRUZ, 1 dez. 

1912, p. 2-3). 

 

A igreja evidencia assim sua opinião contrária ao divórcio. Para ela, o divórcio é uma prática 

impensável, visto que o casamento é um sacramento indissolúvel, resultado de uma união realizada 

por Deus. O casamento só é sublime porque valoriza a família e dignifica a mulher. Uma mulher 

divorciada era malvista e malquista na sociedade, passando, muitas vezes, por situações de 

discriminação e exclusão. A responsabilidade de casamentos que terminavam em divórcio era 

conferida à mulher, cujas representações a ela arrogadas cercam-na de papéis por vezes impossíveis 

de serem conciliados na vida doméstica. 

No ano de 1913, outra publicação de A Cruz (17 ago. 1913, p. 2), intitulada “As mães”, 

apresenta outras advertências: 

A mulher que só cuida do corpo de seu filho, não é mãe completa: aquela que trata 

mais de fazer desabrochar suas boas disposições naturaes, ornar seu espirito com 

conhecimentos humanos, assegurar-lhe um invejavel porvir no mando, está ainda 

longe de ter cumprido todos os seus deveres, descurou mesmo o principal. Oh! 

mães, mostra e muitas vezes menos cuidado do corpo, mas pensae na alma, educae-

a no horror ao mal, no amor de Deus, na fidelidade á religião; é vossa primordial 

obrigação e não deveis nunca eximir vos della para atirar aos hombros de outrem. 

Uma das calamidades da nossa época é não mais haver boa educação christã no lar 

domestico. 

 

Identificam-se aqui orientações da Igreja na educação dos filhos. A narrativa se dá pelo fato 

de os agentes da Igreja entenderem que a mulher cuidava apenas da saúde física das crianças e não 

cuidava da espiritualidade delas. Sem esses cuidados, os filhos estariam fadados a crescer sem a 

crença da religião; o que era considerado um pecado, pois os filhos deveriam receber a educação 

cristã da mãe. 

É possível entender que o periódico publicava esses artigos com o intuito de disciplinar as 

mulheres, principalmente as consideradas imorais, as violadoras das regras. Para a Igreja, o ideal era 

ser boa esposa, boa mãe e boa dona de casa, as maiores virtudes que uma mulher poderia oferecer à 

família. Ademais, todo esse discurso era, de certo modo, legitimado não só pela Igreja como 

também pelo restante da sociedade culturalmente construída na perspectiva patriarcal.  
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Assim, retomando Bourdieu (2011, p. 9), para corroborar com aquilo que foi discutido pelo 

jornal, no que diz respeito ao poder, destaca-se um trecho da obra Poder simbólico: “os “sistemas 

simbólicos”, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder 

estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 

tende a estabelecer uma ordem gnosiológica”. 

Dessa forma, pode-se problematizar que as estruturas familiares existentes no país enobrecem 

e protegem o homem, enquanto que as mulheres vivem ciclos de violações de direitos decorrentes 

de uma cultura que naturalizou o machismo e construiu o patriarcado como modelo a ser seguido na 

cultura ocidental. 

 

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Nestas linhas pensou-se que a Igreja Católica em Cuiabá, sob a figura de D. Carlos Luiz 

D’Amour, foi firme na sua empreitada de reafirmar os valores cristãos, buscando combater o atraso 

e a falta da civilidade da população cuiabana. Utilizando o jornal A Cruz, o bispo apresentou novos 

valores à sociedade, no intuito de dar prestígio aos discursos da boa moral e dos bons costumes, 

naturalizando o papel da mulher submissa e do lar. 

Os discursos que retratavam a mulher como um ser inferior em relação ao homem foram 

perpetuados ao longo de séculos, atendendo aos interesses do patriarcado e, consequentemente, 

mantendo a estrutura machista e misógina. Essa postura permanece nos dias atuais, quando 

frequentemente se vê notícias sobre violência contra a mulher. Essas situações infelizmente quase 

que diárias são noticiadas em matérias com teor narrativo de uma mentalidade secular colonialista.  

As mulheres ainda hoje são vítimas do machismo, da misoginia e do desmerecimento. Por 

resistência, hoje é possível denunciar e prender os agressores – algo inimaginável no século 

passado. 

As mulheres conquistaram muitos direitos ao longo dos séculos, principalmente da segunda 

metade do século XX aos dias atuais. Dentre tantos, destacam-se o direito de poder trabalhar fora de 

casa, o uso da pílula anticoncepcional, o direito ao divórcio e – um dos principais, alcançado no 

Brasil no ano de 2002 – não ser obrigada a se casar com o homem que a violentou.  

A luta das mulheres por mais igualdade e, principalmente, por mais respeito e dignidade pode 

estar distante do fim, mas hoje há mais força e mais conhecimento para lutar pelo reconhecimento 

de direitos, sobretudo porque a violência contra as mulheres vem sendo denunciada e deve ser 

desnaturalizada. O sistema educacional deve ser revisto, homens e mulheres devem conduzir suas 

vidas em equilíbrio, respeitando suas diferenças e construindo um modelo de sociedade que possa 
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dialogar com afeto, igualdade nos direitos, no trato humano a todas as escolhas de famílias e de 

experiências positivas da multiplicidade de ser no mundo. 

 

Conflitos de interesse 

 

As autoras declaram não haver conflitos de interesse em relação à publicação deste artigo. 
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(...) um indivíduo particular ganha uma biografia heroica que segue um enredo 

estereotipado. Estudiosos podem descobrir que não existe prova confiável para 

muito do que é dito ou escrito sobre um herói, ou podem escrever com a intenção 

deliberada de desmitologizar ou minimizar aquela pessoa, ou reduzi-la à escala 

humana comum. Ainda assim, as histórias continuam a circular até que seja 

ocasião de atribuí-las a um novo protagonista. Nossa necessidade de heróis não 

desaparecerá. 

Peter Burke 

 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste é ensaio contribuir com as discussões em torno da escrita biográfica e os seus usos como 

narrativa histórica na contemporaneidade. Partindo da produção de historiadores/as consolidados no meio 

acadêmico, como Dosse, Loriga, Levillain e Levi, buscamos identificar quais são as principais questões 

levantadas por estes/as em relação este tipo de narrativa e nos amparando nas propostas teóricas de Peter 

Gay, sobre o Estilo na História e a importância da estética e da figuração para construção de narrativas do 

Eric Auerbach, apresentamos umas perspectivas para leitura/análise das biografias como fonte histórica.  

 

Palavras-Chave: Narrativas. Biografia. Estilo; Estética.  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this essay is to contribute to the discussions around biographical writing and its 

uses as a contemporary historical narrative. Based on the production of historians consolidated in 

the academic environment, such as Dosse, Loriga, Levillain and Levi, we seek to identify what are 

the main questions raised by these in relation to this type of narrative and supporting us in the 

theoretical proposals of Peter Gay, about the Style in History and the importance of aesthetics and 

figuration for the construction of Eric Auerbach's narratives, we present some perspectives for 

reading / analyzing the biographies as a historical source. 

 

Keywords: Narratives. Biography. Style. Aesthetics. 

INTRODUÇÃO 

Antes de iniciarmos este ensaio em relação a narrativa biográfica e o seu lugar, tanto como 

objeto de estudo/pesquisa, quanto forma narrativa para os trabalhos históricos/historiográficos, 

precisamos demarcar algumas posições. Buscamos, neste texto, verificar como alguns historiadores 
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vem apresentando e problematizando o gênero biográfico. Mais especificadamente: Sabina Loriga, 

François Dosse, Philippe Levillain, Jacques Le Goff e Giovanni Levi.  

Partimos de um pressuposto, o qual é defendido por dois desses historiadores (DOSSE, 2009 

e LORIGA, 20111), que se trata a escrita biográfica de um gênero híbrido: ou seja, apesar de buscar 

um relato verídico da trajetória de uma vida (ou de um recorte temático, temporal, espacial dessa), é 

o componente ficcional que dará capacidade inteligível para tal tarefa, pois como defende Dosse 

(2009), é impossível esgotar a narração de uma vida, ocasionando um diálogo muito próximo à 

literatura.  

Concordamos com tal afirmativa, no entanto, acreditamos ainda, que tal forma narrativa 

possuí uma forte presença do estilo literário em sua estrutura de enredo. Estamos tomando como 

ponto de partida que, a busca por um relato realístico de uma vida, em diversos momentos, 

aproxima a escrita biográfica de um realismo literário, com uma estrutura de enredo próximo a um 

romance histórico, distanciando um tanto quanto de certas premissas da operação historiográfica. 

No entanto, apesar de não descrever tais preocupações, as biografias que apresentam tais 

estruturas de enredo, desenvolvem uma profundidade temporal do seu personagem através de uma 

construção estética, que nos permite verificar a proliferação de personagens, com diferentes 

temporalidades, advindos de um mesmo “sujeito histórico”.  

A epígrafe deste trabalho, citação de um texto do historiador inglês Peter Burke, na obra “O 

historiador como colunista: ensaios da folha” (2009) nos guiará, portanto, para tentar verificar como 

os historiadores, que pesquisaram e se preocupam com a relação entre a narrativa biográfica e a 

historiografia, verificam a importância do “estilo” e da “estética” para construir a trajetória de uma 

vida. São esses dois aspectos que achamos primordiais para compreender e analisar as obras 

biográficas, pois como relata Burke na passagem da epígrafe, apesar de um “enredo estereotipado”, 

as “histórias continuam a circular até que seja ocasião de atribuí-las a um novo protagonista”. É 

imprescindível verificarmos a construção estética e o estilo biográfico adotados na construção 

desses “heróis” que “não desaparecerão”.  

Percorreremos o seguinte trecho nesse texto: apresentaremos os conceitos de estilo e estética, 

que acreditamos melhor analisar as narrativas biográficas. Depois apresentaremos como cada um 

dos historiadores elencados descrevem a importância da estética e estilo na escrita biográficas e 

depois apresentaremos as considerações finais, à guisa de contribuições. 

 

O ESTILO NA HISTÓRIA 

 
1 Apesar de que, ambos diferem em suas análises em relação a importância do aspecto ficcional na escrita biográfica, 

como poderá ser visto a frente.  
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Peter Gay, no livro intitulado “O estilo na História: Gibbon, Ranke Macaulay, Burckhardt” 

buscou verificar nas obras desses quatro historiadores novecentistas, a importância da construção 

estilística na escrita historiográfica. Para Gay, o estilo é “forma e conteúdo”, e é marcante para o 

escritor/historiador, pois ele “tanto molda” como também “é moldado pelo conteúdo” (GAY, 1990, 

p. 17). Portanto, a construção de um estilo é verificada no “lugar social” do historiador, mas 

também o conteúdo acaba por ser imprescindível para tal construção. Não se trata de um binarismo, 

mas sim uma sincronia entre forma e conteúdo. Ou seja, o estilo passa longe de uma simples 

ornamentação na construção de um texto: 

(...) tratar o estilo como ornamento é dar um conselho ao mesmo tempo ruim e 

ultrapassado. É ruim, porque escrever como uma outra pessoa, não há de ser um 

bom estilo: Gibbon e Macaulay, afinal, por mais que tenham se formado pelo 

modelo de antecessores que admiravam, escreviam à sua maneira. E é ultrapassado, 

porque volta à concepção clássica e neoclássica do estilo como aplicação da 

retórica ao objeto tratado. (...) é que o estilo não é a roupagem do pensamento, e 

sim parte de sua essência (GAY, 1990, p. 170). 

 

Se o contexto histórico, e principalmente, o habitus2 no qual os 

escritores/historiadores/biógrafos estão inseridos são importantíssimos para a construção de um 

estilo, eles não são os únicos fatores para determinar e delimitá-lo. É no estilo que podemos 

verificar o aspecto subjetivista do fazer historiográfico: 

Tal como o cientista natural, o historiador também governa seu território de 

certezas (...). As estratégias expositivas do historiador são todas elas, 

conscientemente ou não, estratégias de persuasão. Assim, o estilo, justamente por 

ser a marca que diferencia e distingue o historiador, é também a prova de sua 

invencível subjetividade (GAY, 1990, p. 177). 

 

O estilo, portanto, é um artefato utilizado para o convencimento, para a persuasão. Uma 

estratégia para que a narrativa do historiador possa ser diferenciada, e ele apresente algo inovador, 

talvez até mesmo, estranho aos seus pares e/ou ao seu público. Acreditamos que, apesar de ser 

interessante tal colocação de Gay, no entanto, a construção de uma ciência histórica, a partir do 

século XIX, buscou, aparentemente, homogeneizar as formas de explicação das 

pesquisas/investigações, diminuindo a presença subjetiva e individualizante do estilo. No entanto, 

especificamente para a narrativa biográfica, trata-se de um importante componente de averiguação, 

se não, fundamental para as compreendermos. Ajudaria explicar essas “histórias continuam a 

circular” e, no que tange especificamente ao aspecto biográfico, essa “nossa necessidade de heróis 

[que] não desaparecerá”, denunciada por Burke. O estilo pode ser justamente um importante fator 

para essa “circularidade” das histórias, bem como da revisitação e reconstrução de narrativas que 

buscam apresentar as trajetórias de um sujeito histórico.  

 
2 Ver BOURDIEU, Pierre. O senso prático. Petrópolis: Vozes, 2009. 
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Por fim, o estilo é também uma “lupa” para verificarmos a construção de uma narrativa de 

cunho fortemente ficcional, ou se o historiador utiliza deste artifício, apenas, para dar maior 

inteligibilidade para sua pesquisa: 

(...) como o estilo é comum a ficção e à história, neste momento torna-se crucial 

especificar em que consiste a verdade da ficção. A ficção pode, sem dúvida, 

oferecer veracidade dos detalhes; os romancistas e poetas não são estranhos à 

pesquisa. (...) A verdade é um instrumento opcional da ficção, não sua finalidade 

essencial (GAY, 1990, p. 172). 

 

Finalizando esse rápido insight em torno da importância do “estilo” para a narrativa 

biográfica, como afirmamos anteriormente, partimos do princípio de que a narrativa biográfica é um 

gênero híbrido, por isso mesmo, o aspecto ficcional é de suma importância para dar inteligibilidade 

a sua narrativa. Os aparatos textuais constitutivos do estilo do historiador/biógrafo apresentam sua 

“motivação” na escrita de sua biografia. É a partir daí que ele buscará “persuadir” o seu leitor em 

torno da sua percepção/ideia sobre o sujeito biografado. Suas escolhas, silêncios e delineamento de 

metodologia da sua obra, é tanto forma como conteúdo, por isso, é o seu estilo. A essência de sua(s) 

obra(s) estão vinculadas a essas percepções, escolhas e silenciamentos.   

 A ESTÉTICA E A “CAUSALIDADE FIGURAL” DO PERSONAGEM BIOGRAFADO 

Em relação à estética, estamos buscando contribuições do Erich Auerbach para tentarmos 

compreender a importância desse componente literário na construção das narrativas biográficas. 

Para apresentar algumas características que acreditamos ser importantes para o objetivo desse 

trabalho, buscamos verificar em leitores/pesquisadores das obras de Auerbach, contribuições sobre 

as ideias/conceitos que nos ajudarão a melhor compreender a estrutura de enredo das biografias. 

Menezes, ao estudar as contribuições de Gombrich e Auerbach nas formas dualistas de 

descrever a arte, faz um delineamento e esmiuçamento das teses do Auerbach, verificando que para 

este a relação mimética entre obra e realidade estão vinculadas em dois momentos: “primeiro 

plano” e “segundo plano” e/em duas estruturas: “parataxe” e “hipotaxe”. Portanto, para ele, a 

construção estética é de suma importância para verificar como as obras literárias apresentam as 

percepções temporais. Menezes verifica na análise de Auerbach sobre a narrativa homérica, como a 

parataxe é fundamental para a construção de um “sentido” dotado de significância e temporalidade: 

(...) um discurso em que as pessoas, os objectos e os eventos narrados aparecem 

claramente circunscritos, cuidadosamente delimitados, mas, simultaneamente, 

unidos como fazendo parte de um todo fluente e flexivelmente articulado 

(MENEZES, 2001, p. 48). 

 

Tais características são muito vivenciadas nas obras biográficas. Ou seja, elas apresentam 

características mais literárias do que historiográficas, e sua narrativa busca essa “fluência”, 
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apresentando conectores entre eventos, personagens e com um fundo teleológico, apresentando 

desde o início, às vezes, até mesmo pelo próprio título suas motivações. Como o próprio Menezes 

afirma, “o importante é que as informações estejam presentes e não o modo como nos são 

apresentadas” (MENEZES, 2001, p. 49). A título de exemplo, uma passagem do Auerbach pode 

apresentar essa importância do sentido “figural” para a construção de uma narrativa. Trata-se esse 

trecho de uma análise dele sobre a narrativa bíblica:  

(...) um acontecimento terreno significa, sem prejuízo da sua força real concreta 

aqui e agora, não somente a si próprio, mas também um outro acontecimento, que 

repete preanunciadora ou confirmativamente; e a conexão entre os acontecimentos 

não é vista preponderadamente como desenvolvimento temporal ou causal, mas 

como unidade dentro do plano divino, cujos membros e reflexos são todos os 

acontecimentos; a sua mútua e imediata conexão terrena é de menor importância e 

o conhecimento da mesma é, por vezes, totalmente irrelevante para a sua 

interpretação (AUERBACH, 1976, p. 500-501). 

 

A professora Raquel Abi-Sâmara ao fazer uma análise da interpretação figural e a questão da 

teleologia nas obras de Auerbach, a partir das leituras de Hayden White e Timothy Bahti, discorre 

justamente sobre a importância da relação entre “figura” e “preenchimento” nas teses dele. Segundo 

ela: 
A profecia figural observa Auerbach, envolve, portanto, dois termos, a figura e seu 

preenchimento. Este é constantemente designado como veritas, e a figura, por sua 

vez, como umbra ou imago. Mas tanto um quanto outro pólo são dotados de 

concretude histórica (ABI-SÂMARA, 2005, p. 77).  

 

Resumidamente, para ela, ao analisar a ideia de Auerbach, o preenchimento busca dar um 

sentido de veritas, ou “verdade”, enquanto a figura, teria o sentido de imago, imagem, o que 

podemos aproximar a outra obra dele, Mimesis. No caso, a figura é a imagem-semelhança do seu 

preenchimento. Portanto, o preenchimento é que caracterizará e dará profundidade e “realidade” a 

figura. Buscando tomar esse exemplo para nosso campo de investigação, a narrativa biográfica seria 

o preenchimento, enquanto o nome, título da obra, capa, sumário, ou seja, elementos pré-textuais, 

seriam a figura. Ambos são decorrentes da “concretude histórica”, no entanto, a figura busca 

assimilar e ser a imagem do preenchimento. E esta busca dar conta realisticamente da figura 

apresentada. Em trabalhos anteriores3, verificamos que tal situação de “modelagem” em relação ao 

título e a obra é verificado em biografias sobre D. Pedro II. 

Talvez esteja na análise de Hayden White sobre as obras de Auerbach, a mais importante 

contribuição deste para o que acreditamos ser fundamental para analisar a o conjunto biográfico que 

temos a disposição. Abi-Sâmara, relata que “White investiga o conceito de história literária 

elaborado no trabalho de Auerbach”, segundo ela, White argumenta que “se Mimesis pode ser 

entendido como uma tentativa de se produzir um conceito de história literária, o conceito em 

questão seria peculiarmente estético” (ABI-SÂMARA, 2005, p. 81). Ou seja, ao buscar verificar a 

construção mimética de narrativas literárias históricas, Auerbach não perde de vista, e seria sua 

 
3 Ver D. Pedro II e a Emancipação dos Escravos, Editora CRV, 2014.  
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principal motivação, verificar como a construção estética “garante” a inteligibilidade e significação 

tanto da “figura” quanto do “preenchimento”. 

Segundo Abi-Sâmara, para White, Auerbach busca através de suas construções teóricas, 

“prover a história de um sentido de progresso em direção a um fim que não é nunca realizável 

definitivamente nem mesmo totalmente especificável”: 

Esse preenchimento permitiria Auerbach o conceito de um modo singularmente 

histórico da causalidade, diferente das noções teleológicas antigas, por um lado, e 

das noções mecanicistas e científicas modernas, por outros (...). White nomeia esse 

modo especial de causalidade histórica de “causalidade figural” (ABI-SÂMARA, 

2005, p. 81). 

 

É verificável, portanto, que os aspectos teleológicos de certas narrativas literárias, para White, 

até mesmo em algumas narrativas historiográficas, são de fundo primordial para compreender e 

analisar sua significação e realismo. Para o norte-americano, Auerbach transita entre dois modelos 

de construção narrativas: as noções teleológicas antigas e mecanicistas e científicas modernas, no 

entanto, sempre as diferenciando.  

Precisamos demarcar uma situação antes de continuarmos: a presença de Hayden White neste 

momento, apesar de o acharmos de grande relevância, no entanto trata-se de um caso específico: 

analisar/verificar como as estruturas de enredo de narrativas biográficas assemelham-se de 

narrativas literárias realísticas. Para averiguar essa situação, é imprescindível, principalmente para 

os historiadores, recorremos ao White, nem que seja para problematizá-lo. Pois, excluindo-o dos 

estudos sobre narrativas históricas ou de buscas de percepções históricas nestas narrativas é 

negligenciarmos o próprio campo de estudos e até mesmo da própria ciência histórica. 

Retomando.... Provavelmente a mais importante contribuição desse artigo da Abi-Sâmara, e 

de sua análise sobre o Hayden White acerca das teses do Auerbach, para o que estamos 

perseguindo, seja o seguinte ponto: 

Visualizemos essa causalidade a partir de um segmento de reta, que ligaria dos 

polos – figura ou acontecimento histórico anterior (polo 1) e preenchimento ou 

acontecimento histórico posterior (polo 2). O sentido traçado por uma causalidade 

figural, no caso, partiria do polo 2 para o polo 1, o que estaria em oposição ao 

sentido de uma causalidade tradicional, diga-se, que parte do polo 1 (causa) para o 

polo 2 (efeito) (ABI-SÂMARA, 2005, p. 82). 

 

Resumidamente: acreditamos que essa ideia de polos possa ser importante para 

verificar/analisar as biografias que “selecionamos”, pois ajudaria a quebrar a ideia simplificadora 

que apenas a experiência histórica leva à mudança de questionamentos, e por isso mesmo, a 

mudança da narrativa. Neste conjunto documental, o aporte ficcional é visível e de grande 

importância para dar inteligibilidade e garantir a “persuasão” da ideia de personagem histórico do 

biógrafo. Portanto, invertendo a lógica tradicional e verificando na construção estética e no estilo do 

biógrafo a forma/conteúdo histórico que ele dota/garante ao problema histórico dele, no caso trata-
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se do personagem histórico, é buscar apresentar como a narrativa em si (o polo 2 – acontecimento 

histórico posterior, em nossa análise) é tão ou mais importante do que acontecimento histórico 

anterior (polo 1), no caso, a vida do sujeito histórico, pois é uma criação, muitas vezes, com sentido 

mais exemplificador ou literário, do que dotado de uma explicação histórica. 

Neste cenário teórico exposto, Peter Burke ao dizer que “um indivíduo particular ganha uma 

biografia heroica que segue um enredo estereotipado” apresenta-se de forma interessante, se 

pensarmos que se há grande importância estética e estilística na construção biográfica (ao menos 

nas que estamos analisando); o “heroísmo” e o “enredo estereotipado” são elementos garantidores 

de significância histórica dessas obras. 

OS HISTORIADORES “BIOGRÁFICOS” E AS SUAS CONCEPÇÕES DA (IMPORTÂNCIA) 

BIOGRÁFICA 

Neste momento apresentaremos como alguns historiadores trabalham/problematizam as 

biografias como texto/narrativa historiográfica. Começamos com o texto intitulado “Os 

protagonistas: da biografia”, do historiador Philippe Levillain. Este autor parte do sucesso editorial 

do gênero biográfico na França, a partir dos anos de 1970, e busca fazer uma síntese histórica de 

como a narrativa biográfica percorreu, desde os gregos na antiguidade até os dias atuais, o tortuoso 

“caminho das pedras” na historiografia.  

Ele apresenta seu surgimento com os gregos, a separação, entre estes mesmos, entre a 

narrativa da individualidade e da coletividade, passando pela proximidade da biografia com a 

historiografia entre os romanos e a busca da consagração de uma vida “sagrada” com as 

hagiografias medievais. A partir daí, para ele, o aspecto “hagiográfico” toma conta da narrativa 

biográfica, que busca até o século XIX, apresentar na predestinação dos indivíduos e na exaltação 

de sua qualidade, separando a vida pública da privada. 

No século XIX, para Levillain, há uma apropriação da literatura pelos conhecimentos 

históricos, culminando na separação entre biografias literárias e biografias históricas: 

Não é com base no biografado que se dividem as biografias literárias e as 

biografias históricas, nem com base na escrita, o que equivale a dizer no estilo, e 

sim com base na parte de ficção que entra nas primeiras e deve ser proibida das 

segundas por razões de método. A ficção provém do suplemento de explicação que 

o autor se julga no direito de dar quanto à reunião dos documentos não basta para 

retratar o personagem. Pois toda biografia resulta da tentação criadora 

(LEVILLAIN, 2003, p. 155). 

A história em sua busca por cientifizar-se, acaba por negligenciar, neste período, a 

importância da ficção para a narrativa, tanto na historiografia, quanto na biografia. No entanto, a 
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literatura no enlace com a “verdade”, começa a se apropriar cada vez mais e melhor da história, 

para dar maior “veracidade” às suas obras. Surge neste momento o romance histórico4: 

(...) não é mais um personagem que esclarece uma época ou um século, mas uma 

época e um século que servem para explorar um personagem, suas qualidades, 

defeitos e vícios, aos quais a época ou o século atribuem uma racionalidade 

preexistente. Voltamos ao romance histórico (LEVILLAIN, 2003, p. 156). 

 

 

 No século XX o gênero biográfico entra em descrédito. Segundo o historiador francês, muito 

devido o pós-guerra que levou a uma espécie de “trauma” na exaltação de grandes homens e de 

ideologias. Tal fato trouxe certo ceticismo por parte dos historiadores dos Annales em relação à 

possibilidade de uma narrativa biográfica. Afinal, são as estruturas que explicam o “assujeitamento” 

dos indivíduos.  

 A partir da década de 1980, com a crise do marxismo e do estruturalismo, Levillain verifica 

que no “bojo” do “renascimento da história política”, a biografia volta ao cenário historiográfico e 

com grande sucesso editorial, forçando até mesmo historiadores dos Annales repensarem sobre essa 

forma narrativa. Além disso, o avanço dos estudos genéticos na França pós-1945, apresentando a 

diferenciação genética entre os indivíduos, trouxe mais fôlego para a biografia a partir da década 

desse momento, com a crise dos paradigmas historiográficos vigentes até então.  

Resumidamente, para Levillain a biografia possuí importância devido a possibilidade de 

visualizar através do indivíduo, as possibilidades de rupturas e permanências coletivas. Como ele 

mesmo diz, “a biografia é o lugar da excelência da pintura da condição humana em sua diversidade, 

se não isolar o homem ou não exaltá-lo às custas de seus dessemelhantes” (2006, p. 176). 

Para nosso objetivo neste trabalho, verificamos que apesar de uma mapear de forma 

primorosa e sinteticamente o gênero biográfico na história, e apresentar sua posição em relação a 

importância dele para os historiadores contemporâneos, Levillain, até por não ser seu objetivo 

central neste texto, não traz considerações sobre a estrutura de enredo da escrita biográfica. Como 

vimos, ao aproximar e, ao mesmo tempo, diferenciar a biografia literária da histórica no século 

XIX, ele chega a apresentar a importância do aspecto ficcional, mas não aprofunda em relação a 

esse tema. 

Giovanni Levi, no texto “Usos da Biografia”, tem como principal objetivo, apresentar 

possibilidades de utilização do método biográfico como narrativa historiográfica, sem perder de 

vista a objetividade e cientifização do conhecimento histórico. Podemos argumentar também que o 

texto de Levi tem uma preocupação de responder as críticas do Pierre Bourdieu, que em seu artigo 

“A ilusão biográfica”, alega ser impossível narrar a história de uma vida. Em alguns momentos do 

texto o historiador italiano fala diretamente para o sociólogo francês. 

 
4 Sobre as origens do romance histórico ver: LUKÁCS, G. O romance histórico. São Paulo: Boitempo, 2011.  
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 Assim como Levillain, Levi também situa a importância do gênero biográfico na 

contemporaneidade. No entanto, ele não se prolonga como o francês, em uma análise histórica da 

narrativa biográfica. A sua preocupação central é verificar como o historiador pode utilizar da 

biografia para dar vazão as problemáticas históricas, e assim, servir como um objeto de explicação e 

circulação do conhecimento histórico. Ele busca no “alargamento” do conceito de “fonte histórica”, 

a busca incessante dos historiadores contemporâneos para explicar os fatos cotidianos, e isso para 

Levi:  “reacendeu o debate sobre as técnicas argumentativas e sobre o modo pelo qual a pesquisa se 

transforma em ato de comunicação por intermédio de um texto escrito” (LEVI, 2006, p. 169). 

O italiano apresenta as diversas nuances da escrita biográfica, desde a exposição e valorização 

da dimensão pública dos sujeitos, como sua contribuição para verificar tanto a homogeneização das 

estruturas sociais, quanto para verificar a possibilidade de fuga, os chamados casos extremos. Para 

melhor compreender as possibilidades de “usos da biografia”, Levi criou tipologias desses usos. 

Para ele quatro são os usos mais frequentes da narrativa biográfica: biografia modal, biografia e 

contexto, biografia e os casos extremos e biografia e hermenêutica. 

A biografia modal tem um caráter uniformizador, ou melhor, a investigação da vida de um 

sujeito, tem um caráter de um “modelo social”, sendo ele o aglutinador das estruturas sociais: “a 

biografia não é, nesse caso, a de uma pessoa singular e sim a de um indivíduo que concentra todas 

as características de um grupo” (LEVI, 2006, p. 175). A biografia e contexto seria aquela que 

“tende a normalizar comportamentos que perdem seu caráter de destino individual na medida em 

que são típicos de um meio social e que afinal contribuem para o retrato de uma época ou de um 

grupo” (LEVI, 2006, p. 176). A biografia e os casos extremos busca investigar os sujeitos que estão 

às margens da sociedade, como, por exemplo, o caso do Menochio, em “O queijo e os vermes” do 

Carlos Ginzburg. No entanto, ressaltava Levi, mesmo nessa ótica tende-se a uma normatização 

social, jogando para fora tais sujeitos e não os apresentando como “normais”: 

Mas também nessa ótica o contexto social é retratado de modo demasiado rígido: 

traçando-lhe as margens, os casos extremos aumentam a liberdade de movimento 

de que podem dispor os atores, mas estes perdem quase toda ligação com a 

sociedade normal (LEVI, 2006, p. 178). 

 

A última tipologia apresentada pelo italiano é a biografia e a hermenêutica, que para ele “o 

material biográfico tornar-se intrinsecamente discursivo, mas não se consegue traduzir-lhe a 

natureza real, a totalidade de significados que pode assumir: somente pode ser interpretado, de um 

modo ou de outro” (LEVI, 2006, p. 178). É a vida que não pode ser explicada, não pode servir 

como exemplificação seja de um contexto, seja no constructo de um modelo, ela é apenas 

interpretada a luz das possibilidades técnicas e conhecimentos do “biógrafo”, e não a partir do 

“mundo” do biografado. Trata-se, segundo Levi, de uma metodologia que dialoga diretamente com 

o campo da antropologia.  



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

 
 

83 
 

Finalizando sobre a ideia/concepção de Levi em torno da escrita biográfica, ele defende que 

partir desse método explicativo é possível trazer mais qualidade para as questões sociais e culturais, 

pois dessa maneira poderíamos verificar melhor como a sociedade funciona, ao olharmos para os 

sujeitos que dela faz parte: 

Não se pode negar que há um estilo própria a uma época, um habitus resultante de 

experiências comuns e reiteradas, assim como há em cada época um estilo próprio 

de um grupo. Mas para todo indivíduo existe também uma considerável margem de 

liberdade que se origina precisamente das incoerências dos confins sociais e que 

suscita a mudança social (LEVI, 2006, p. 182). 

 

Bem como Levillain, Levi não tem como preocupação central nesse texto, averiguar a questão 

da narrativa biográfica. A sua preocupação é verificar a importância desse gênero e as suas 

possibilidades de uso. A ideia de estética e estilo não está presente em sua argumentação. 

Jacques Le Goff, na introdução da sua biografia sobre o “São Luís”, publicado no Brasil pela 

Editora Record, busca apresentar sua perspectiva sobre o gênero biográfico. De início ele já 

apresenta uma importante consideração sobre essa forma narrativa: “biografia histórica é uma das 

maneiras mais difíceis de fazer história” (LE GOFF, 1999, p. 20). Acredita o historiador francês que 

escrever uma biografia seja um dos trabalhos mais árduos para o ofício do historiador, pois as 

condições e possibilidades de recortes são mais temerosas e vítimas de escolhas do profissional, 

mais subjetivas do que em outras formas narrativas.  

Assim como Levi, Le Goff parte de um princípio de sociabilidade do sujeito histórico, como o 

ponto mais interessante e importante para ser verificar e apresentar em uma biografia. Para ele:  

O indivíduo não existe a não ser numa rede de relações sociais diversificadas, e 

essa diversidade lhe permite também desenvolver seu jogo. O conhecimento da 

sociedade é necessário para ver nela se constituir e nela viver uma personagem 

individual (LE GOFF, 1999, p. 26).  

 

Apesar de escrever uma biografia sobre o “São Luís”, Le Goff não se preocupa neste texto em 

definir e apresentar as peculiaridades e particularidades da narrativa biográfica. Basicamente ele 

defende que narrar sobre uma vida é algo importante para compreendermos a relação entre 

indivíduo e sociedade. Talvez a grande contribuição do Le Goff para este trabalho é quando ele 

argumenta existirem vários “São Luís” e que a pena do biógrafo acaba por, devido as questões do 

seu tempo, modelar o São Luís segundo suas concepções e ótica. Ou seja, ao “modelar”, está 

implícito a construção estética nas biografias do Santo. No entanto, tal colocação está implícita e 

não é problematizada pelo historiador.  

Sabina Loriga em seu livro traduzido para o português como “O pequeno X: da biografia à 

história”, busca verificar junto a historiadores, escritores e literatos do século XIX, como estes 

pensavam e apresentavam a narrativa biográfica. Assim como o Giovanni Levi e o Philippe 

Levillain, ela problematiza a relação entre a biografia e a história, apresenta uma (síntese) do lugar 
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da biografia na historiografia, aponta caminhos e defende um posicionamento de que é, não 

somente possível, como importante, a narrativa biográfica ser visualizada como uma narrativa 

historiográfica.  

Loriga argumenta que somente no século XVII é possível verificar a palavra “biografia” como 

o relato de uma vida. Tal aparecimento, segundo ela, foi para “para designar uma obra verídica, 

fundada numa descrição realista, por oposição a outras formas antigas de escrituras de si que 

idealizavam o personagem e as circunstâncias de sua vida” (LORIGA, 2011, p. 17).  

Para historiadora, desde o seu surgimento, o que convencionalmente chamamos de biografia, 

trata-se esse gênero de um híbrido entre a história e a literatura: 

Atestada desde a Antiguidade, a biografia é, desde a origem, um gênero híbrido e 

compósito. Equilibrando-se sempre entre verdade histórica e verdade literária, sofreu 

profundas transformações ao longo tempo (LORIGA, 2011, p. 18). 

 

Além desse trânsito entre a verdade histórica e literária, Loriga defende que a narrativa 

biográfica não se ancora apenas em um relato cronológico de uma vida, questões morais, éticas e de 

caráter dos personagens fazem parte da trama desde o seu início. Para isso ela exemplifica a ideia de 

“biografia” de Plutarco (LORIGA, 2011). 

Assim como Levillain, Loriga aponta que a crise do marxismo e do estruturalismo no final do 

século XX trouxe novas perspectivas para a narrativa biográfica, conseguindo ela, inclusive, 

importante inserção no mercado editorial. No entanto, o objetivo de sua obra é verificar nos escritos 

do século XIX como estes concebiam o gênero biográfico. Após a análise dos escritos de Droysen, 

Tolstoi, Buckhardt, Dilthey, Hintze, Meyer, Carlyle e Meinecke ela define da seguinte maneira a 

percepção da narrativa de uma vida no século XIX: 

Ao longo de diversos decênios, assombrados pela obsessão de catalogar os seres 

humanos (pela nacionalidade, pela cultura, pela raça – depois pela cor, o ângulo 

facial, o índice cefálico e outros), esses historiadores não cessaram de dizer e de 

repetir que cada indivíduo é uma pluralidade, uma estratificação temporal, 

comportando inevitavelmente algo de bastardo e que não é suscetível de ser 

arrumado num só e mesmo compartimento. Naturalmente, a relação indivíduo-

comunidade é declinada de diversas formas (...). Eles nos fazem compreender 

que o eu não é nem uma essência nem um dado invariável, mas uma entidade 

frágil, que se desenvolve na relação com os outros (LORIGA, 2011, p. 218-219). 

[grifos nossos]. 

 

Ou seja, para a historiadora a investigação sobre uma vida e o seu relato em forma biográfica 

no século XIX, apesar de todos os condicionantes desse tempo histórico, tinha a preocupação de 

verificar o indivíduo em sua pluralidade e não em sua coletividade ou singularidade. Para ela, tal 

ideia de biografia “tão pouco heroica e tão pouco narcísica, a biografia não é de modo algum uma 

forma de escritura egótica. Bem pelo contrário, é a ocasião de apreender a densidade social de uma 
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vida” (LORIGA, 2011, p. 219). E é nesse sentido que a biografia é de grande valia para o 

historiador: 

Além de fazer parte da história, a biografia oferece também um ponto de vista 

sobre a história, uma discordância, uma descontinuidade. Importa, por conseguinte, 

afastar toda lógica de submissão ou de dominação (da história sobre a biografia ou 

reciprocamente) e conservar a tensão, a ambiguidade, considerar o indivíduo, a um 

só tempo, como um caso particular e uma totalidade (LORIGA, 2011, p. 225). 

 

Essa é a defesa da Loriga em relação a biografia: tomá-la como parte da história, como um 

objeto de investigação e uma forma narrativa. Quebrar a relação de hierarquia entre história e 

biografia, pois elas são harmônicas e complementares. Inclusive a historiadora defende a 

necessidade de se impor o método do fazer historiográfico aos biógrafos, pois: 

(...) o historiador não pode modelar a matéria a seu bel-prazer, sua imaginação 

deve permanecer ancorada na documentação e se submeter à exigência da prova. 

(...) o historiador não tem o direito de criar livremente, como o poeta, porque sua 

imaginação deve permanecer ligada aos fatos (LORIGA, 2011, p. 227). 

 

Resumidamente: para Loriga as mesmas condicionantes impostas ao trabalho do historiador, 

devem ser impostas ao trabalho do biógrafo. Na realidade, não existiria nem mesmo diferença entre 

esses dos sujeitos, biógrafos e historiadores, se partissem da mesma preocupação, pois para ela, a 

busca pela “verdade histórica” deve ser um pré-requisito do conhecimento histórico, do qual a 

biografia faz parte. Ou seja: “ao historiador cabe estabelecer fatos muitas vezes descontínuos e 

heterogêneos, torná-los inteligíveis, integrá-los numa totalidade significante” (LORIGA, 2011, p. 

231).   

Apesar da historiadora analisar obras de escritores/historiadores do século XIX, e eles 

possuírem métodos/técnicas, bem como, uma ideia/concepção muito específica de história e 

biografia (talvez menos dissonantes do que a nossa hoje), ela busca apreender como eles concebem 

o “relato de uma vida” e não como eles construíram sua narrativa, bem como a estrutura de enredo, 

o estilo desses escritores ou os fatores estéticos de sua obra. Por fim, Loriga não está preocupada, 

exatamente, em verificar a estrutura de enredo, o discurso literário da biografia no século XIX, mas 

sim, apenas como os “biógrafos” concebiam a ideia de indivíduo e sociedade neste período. A partir 

disso, ela apresenta sua perspectiva para uma narrativa biográfica, dentro de uma condicionante da 

“nova história”, ou melhor, de uma “história-problema” do final do século XX. 

A última análise que pretendemos realizar neste texto é como François Dosse concebe a 

possibilidade e principalmente, a importância da escrita biográfica em sua obra traduzida para o 

português como “O Desafio Biográfico: escrever uma vida”, publicada em 2009 pela Editora da 

USP. Os historiadores que analisamos neste trabalho, estão praticamente todos contemplados nessa 

obra de fôlego do Dosse, que vai muito além, buscando, inclusive, diálogos com outros campos do 
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conhecimento, verificar como a narrativa biográfica é escrita, possibilitada e vivenciada. O 

historiador francês parte da premissa que: 

Todas as gerações aceitaram a aposta biográfica. Cada qual mobilizou o conjunto 

de instrumentos que tinha à disposição. Todavia, escrevem-se sem cessar as 

mesmas vidas, realçam-se as mesmas figuras, pois lacunas documentais, novas 

perguntas e esclarecimentos novos surgem a todo instante (DOSSE, 2009, p. 11). 

 

Para ele, não há momentos verificado na história, onde o “relato de uma vida” não seja 

contemplado. A concepção de história, e principalmente, de possibilidade de “verdade” é que 

diferencia, centra ou desloca a importância dessa forma de narrativa. E o que tanto procuramos, 

aparece na obra do Dosse. Para ele, a questão da ficção na narrativa é uma condicionante não 

apenas do relato biográfico, mas da própria história: 

Hoje já se compreende bem que a história é um fazer levado a cabo pelo próprio 

historiador e, portanto, até certo ponto dependente da ficção. Diga-se o mesmo do 

biógrafo, o qual ficcionaliza seu objeto e torna-o, por isso mesmo, inalcançável, apesar 

do efeito do vivido que com isso obtém (DOSSE, 2009, p. 71). 

 

Dosse, bem como Loriga, vê na biografia um gênero híbrido. No entanto, a questão da ficção 

é tão importante na narrativa biográfica quanto na historiográfica. Para ele, a biografia favorece ao 

historiador repensar o seu próprio campo científico e suas condicionantes para a construção de suas 

narrativas: 

O domínio da escrita biográfica tornou-se hoje um terreno propício à 

experimentação para o historiador apto a avaliar o caráter ambivalente da 

epistemologia de sua disciplina, a história, inevitavelmente apanhada na tensão 

entre seu polo científico e seu polo ficcional. O gênero biográfico encerra o 

interesse fundamental de promover a absolutização da diferença entre um gênero 

propriamente literário e uma dimensão puramente científica – pois, como nenhuma 

outra forma de expressão, suscita a mescla, o caráter híbrido, e manifesta assim as 

tensões e as conivências existentes entre a literatura e as ciências humanas 

(DOSSE, 2009, p. 18). 

 

Ele defende que a biografia permite ao historiador verificar sua prática no trânsito entre a 

ciência e a literatura, pois como gênero híbrido, a: 

(...) a biografia se situa em tensão constante entre a vontade de reproduzir um 

vivido real passado, segundo as regras da mimesis, e o polo imaginativo do 

biógrafo, que deve refazer um universo perdido segundo sua intuição e talento 

criador. Essa tensão não é, decerto, exclusiva da biografia, pois a encontramos no 

historiador empenhado em fazer história, mas é guinada ao paroxismo no gênero 

biográfico, que depende ao mesmo tempo da dimensão histórica e da dimensão 

ficcional (DOSSE, 2009, p. 55). 

 

 Dosse, ao verificar a concepção do escritor André Maurois sobre o a narrativa biográfica, 

relata que este verifica-a “a meio caminho entre o desejo de verdade, que depende de um 

procedimento científico, e sua dimensão estética, que lhe empresta o valor artístico” (DOSSE, 2009, 

p. 56).  
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Após abusarmos de um recurso próprio do conhecimento científico: a citação, para 

comprovarmos o que queríamos, podemos guiar a análise sobre a percepção do gênero biográfico 

em Dosse para um fim. Salientamos apenas que ele apresenta outras considerações sobre as 

questões estéticas, artísticas e ficcionais da narrativa biográfica no “Desafio biográfico”.  

Enfim. Dosse, ao apresentar o “desafio de se escrever sobre uma vida”, numa perspectiva 

histórica e historiográfica, descreve e verifica como a narrativa biográfica, ou melhor, o fazer 

biográfico é um trânsito entre a busca de uma verdade histórica e uma necessidade de construção de 

uma verdade literária. A ficção, para ele, apesar de estar presente também no fazer historiográfico, 

é um “paroxismo” na narrativa biográfica. Finalizamos a ideia do Dosse como uma citação que ele 

faz da Virgínia Woolf: “Chegamos, pois, à conclusão de que ele [o biógrafo] é um artesão e não um 

artista; e de que seu trabalho não é uma obra de arte, mas algo intermediário” (WOOLF apud 

DOSSE, 2009, p. 61). Ou seja, entre uma obra de arte e uma construção científica, o biógrafo é algo 

intermediário, e por isso verificar/investigar os aspectos estéticos e estilísticos são fundamentais 

para compreender o que é “narrar uma vida”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final desse texto, onde procuramos situar o gênero biográfico na historiografia, 

e o mais importante: buscamos verificar como historiadores que se preocupam, pesquisam e até 

mesmo escrevem biografias, discutem sobre a sua estrutura narrativa, o aspecto ficcional, e (ponto 

central do trabalho) o estilo e a estética dessa forma de “narrar uma vida”. Afinal, como diz Burke, 

a biografia (heroica) “segue um enredo estereotipado”, e não se trata de exceções, e sim de um 

conjunto importante de biografias que apresentam essa característica de enredo. Para analisar estas, 

não podemos negligenciar as questões estilísticas e estéticas de sua constituição.  

Como vimos, para Peter Gay a forma e o conteúdo são sincronizados no estilo historiográfico, 

o que pode ser verificado também nas biografias. E tal característica pode ser melhor visualizada ao 

analisarmos os aspectos estilísticos da obra e do autor, buscando compreender quais serão as 

técnicas e métodos de “persuasão” que ele irá utilizar para dotar sua obra de inteligibilidade e 

validade. Ao garantir isso, o “biógrafo” apresentará uma característica estética que irá diferenciar e 

garantirá uma profundidade temporal para o seu personagem histórico. Eis que entra a grande 

contribuição de Auebarch e sua ideia de “causalidade figural”. Ao invertemos o ponto de análise, de 

causalidade histórica para a causalidade figural, poderemos compreender (assim esperamos) o 

porquê um mesmo personagem histórico é dotado de uma temporalidade diferente em biografias 

sobre ele. Acreditamos que o estilo e a estética nos ajudarão a responder a essas questões.  
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Os historiadores como Levillain, Levi e Le Goff, buscaram dar importantes contribuições, em 

relação ao gênero biográfico, situando historicamente, apresentando possibilidades de seus usos e 

verificando que nesta forma narrativa pode-se melhor compreender a relação entre indivíduo e 

sociedade. No entanto, não foi um objetivo para eles, compreender a estrutura de enredo, estilo e 

estética da/na escrita biográfica. A Loriga, apesar de também ter essa objetivação, no entanto, 

apresenta sua ideia sobre essa forma narrativa: ela é (ou ao menos deveria ser) idêntica à narrativa 

historiográfica, inclusive, os mesmos pressupostos do fazer historiográfico deve ser tomado no 

fazer biográfico. Ela defende a quebra de uma hierarquia em relação as narrativas historiográficas e 

biográficas, apontando que elas possuem as mesmas qualidades e problemas, e partem de 

complementaridade e não diferenciação. 

François Dosse, que analisa todos os historiadores que aqui buscamos também analisar, faz 

trajetória semelhante a eles, porém, a questão da estrutura da narrativa biográfica tem atenção 

especial em sua obra. Ele busca verificar como o aspecto ficcional é de fundamental importância 

tanto na escrita historiográfica, quanto na biográfica, mas, aparentemente, ele percebe que há mais 

fluidez e lirismo na escrita biográfica (o que ele chama de “paroxismo”) e essa sua excentricidade é 

o mais importante e o que lhe garante fundamental valor: a sua liberdade diante da rigidez do 

discurso científico. Para ele o “biógrafo” está entre o trabalho de um historiador e o literato. Tais 

colocações de Dosse, nos ajuda a compreender e reforça a importância de analisarmos as questões 

estilísticas e estéticas presentes na narrativa biográfica. 

Vários são os/as demais historiadores/as que contribuíram para esta discussão. Selecionamos 

alguns. Dentre eles conhecidos e/ou reconhecidos pela academia, e, com isso, conseguimos 

enxergar, visualizar, como o objeto biográfico está cada vez mais dentro deste habitus, contudo, 

ainda precisamos percorrer um longo caminho para compreendê-la e identificá-la, seja como forma 

narrativa, fonte ou historiografia.  

Por fim, independentemente da lupa utilizamos para pensar/analisar/escrever biografias, o 

importante é não deixarmos de lado essa forma de narrar a história, pois como diz Burke: “nossa 

necessidade de heróis não desaparecerá”. 
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RESUMO 

Este artigo objetiva realizar uma breve análise de aspectos teóricos das políticas públicas e como estas 

se relacionam com as desigualdades, com enfoque na realidade brasileira, seguida de um breve 

panorama do marco estabelecido para a política social com a Constituição Federal de 1988 (CF 88) e a 

constitucionalização da austeridade fiscal com a Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95). Está 

composto por uma introdução, uma discussão sobre aspectos teóricos das políticas públicas em relação 

às desigualdades, e um panorama da trajetória da política social no Brasil, da CF 88 à EC 95, e os 

impactos de tais medidas na desigualdade. Argumenta-se que a EC 95 modifica os instrumentos do 

Estado brasileiro para lidar com as desigualdades. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Brasil. Emenda Constitucional 95/2016. Desigualdade. 

 

ABSTRACT 

This article makes a brief analysis of theoretical aspects of public policies and how they relate to 

inequalities, focusing on the Brazilian reality, followed by a brief overview of the framework 

established for social policy with the 1988 Federal Constitution (CF 88) and the constitutionalization of 

fiscal austerity with Constitutional Amendment 95/2016 (EC 95). It consists of an introduction, a 

discussion of theoretical aspects of public policy in relation to inequalities, and an overview of the 

social policy trajectory in Brazil, from CF 88 to EC 95, and the impacts of such measures on inequality. 

It is argued that EC 95 modifies the instruments of the Brazilian state to deal with inequalities. 

Keywords: Public policy. Brazil. Constitutional Amendment 95/2016. Inequality. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1908, o Governo inglês atribuiu uma pensão de cinco xelins 

para pessoas idosas. Era um programa que hoje chamaríamos de 

transferência de renda. Semanalmente, os idosos dirigiam-se às 

agências de correios para retirar seu benefício. Muitos deles não 

conseguiam entender aquilo como uma ação do estado. Pensavam 

ser resultado da generosidade pessoal do agente postal, a quem 

retribuíam com cestos de maçã, ovos, patos ou gansos. Na Itália, 

em 1993, o governo tentou retirar uma parte dos benefícios para 

medicamentos aos quais os idosos tinham direito. Houve uma 

verdadeira comoção nacional, com a união das centrais sindicais, 

passeatas, protestos e, por fim, o apedrejamento, pelos idosos 

enfurecidos, de alguns líderes sindicais, que foram considerados 

“frouxos” na negociação com o governo (Di Giovanni, 2009:9). 
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O Brasil é conhecido por ser um dos países mais desiguais do mundo (PNUD, 2018). 

Neste cenário, as políticas públicas fazem-se fundamentais para atacar as diversas desigualdades 

existentes no país. Consideramos importantes as desigualdades não só de renda, mas de acesso aos 

direitos sociais, em uma perspectiva multidimensional (Campello, 2017), e que considera que 

parte importante da desigualdade no Brasil está relacionada a raça/cor, gênero e questões 

regionais. 

A Constituição Federal de 1988 é um marco institucional fundamental neste sentido 

(Draibe, 2007), porém o Brasil apresenta diversas rupturas em sua tentativa de estabelecer 

políticas públicas sustentáveis ao longo dos anos do ponto de vista do planejamento e de seu 

financiamento, como com a Emenda Constitucional 95/2016 (que tramitara como Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 241 e 55), que representa uma ruptura no estabelecimento de um 

Estado de Bem Estar Social no Brasil. 

Este artigo objetiva realizar uma breve análise de aspectos teóricos das políticas públicas 

e como estas se relacionam com as desigualdades, com enfoque na realidade brasileira, seguida de 

um breve panorama do marco estabelecido para a política social com a Constituição Federal de 

1988 (CF 88) e a constitucionalização da austeridade fiscal com a Emenda Constitucional 95/2016 

(EC 95). Está composto por esta introdução, uma parte 1, em que são tratados aspectos teóricos 

das políticas públicas em relação às desigualdades, e uma parte 2, em que é discutida de forma 

ampla a trajetória da política social no Brasil, da CF 88 à EC 95, e os impactos de tais medidas na 

desigualdade. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM RELAÇÃO ÀS 

DESIGUALDADES 

 

O estudo das políticas públicas é fundamental, pois para muitos segmentos da sociedade, 

o Estado verdadeiramente democrático inclui não só mecanismos clássicos de representação 

(direito de votar e ser votado; participação igualitária de classes, categorias e interesses), mas 

também aquele que tem capacidade de resposta (responsiveness) às demandas da sociedade (Di 

Giovanni, 2009), como por exemplo, no acesso aos direitos sociais. Neste contexto pode-se 

relacionar a consolidação da democracia às políticas públicas, na medida em que a participação 

social (como mostra a experiência dos conselhos e do orçamento participativo no Brasil) amplia os 

mecanismos de consulta à população para o desenvolvimento de políticas públicas. Assim, a 

política pública seria uma forma contemporânea de exercício de poder na democracia, através de 

complexas relações entre o Estado e a sociedade (Di Giovanni, 2009): 
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Essa conceituação depende, por sua vez, da concretização histórica de alguns 

requisitos que configuram as modernas democracias: pressupõe-se uma 

capacidade mínima de planificação consolidada nos aparelhos de Estado, seja 

do ponto de vista técnico de gestão, seja do ponto de vista político. Pressupõe-

se, também, certa estruturação republicana da ordem política vigente: 

coexistência e independência de poderes e vigência de direitos de cidadania; e, 

pressupõe-se, finalmente, alguma capacidade coletiva de formulação de 

agendas públicas, em outras palavras, o exercício pleno da cidadania e uma 

cultura política compatível (Di Giovanni, 2009:2). 

 

Historicamente, a mobilização social foi chave para a criação de política pública, mas não 

é possível precisar quando especificamente ela surge, pois a política pública nasce com o 

surgimento do capitalismo, com as novas demandas sociais e com uma nova concepção sobre o 

papel do Estado, bem como surge quando o Estado alcança uma certa estrutura (no entanto, poder-

se-ia argumentar também o contrário, dado que as estruturas do Estado se reforçam para atender às 

políticas públicas ao longo da história). Ainda, as políticas sociais podem ter concepções e 

formatos muito diversos, sendo algumas em parceria com o setor privado, algumas com enfoque 

universal, outras políticas focalizadas, etc. 

Como afirma Souza (2006), a política pública em geral e a política social em particular 

são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública 

e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias 

construídas em diversos campos, mas em especial na sociologia, na ciência política e na 

economia.  

Em termos de arcabouços para análises das políticas públicas, duas abordagens se 

destacam em nossas análises na literatura: 1) a já clássica ideia de ciclos das políticas públicas, 

composto de “percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de programas e 

decisão, implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção 

da ação” (Moreira, 2016:94). Um aspecto fundamental nesse sentido é a agenda-setting, que busca 

responder por que algumas questões entram na agenda política, enquanto outras são ignoradas e 

aponta a pressão (em suas diversas formas) como fundamental para a criação da política 

pública/social; 2) a contribuição de Di Giovanni (2009), segundo a qual é possível captar, a partir 

de “olhares” diversos e angulações sucessivas, configurações recorrentes em todas as políticas 

públicas, por intermédio de abstrações sucessivas que focalizam ora seus aspectos formais, ora 

seus aspectos materiais, ora sua substância, ora seus elementos simbólicos. O autor elenca 4 

aspectos a serem observados quanto às políticas públicas: 1) estrutura formal, composta por 

“teoria”, práticas e resultados; 2) estrutura substantiva, composta por atores, interesses e regras; 3) 
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estrutura material, composta por financiamento, suportes, custos; e, 4) estrutura simbólica, 

composta por valores, saberes e linguagens. 

Para entender a política pública e a política social, Moreira (2016) afirma ser importante 

distinguir e considerar três dimensões da política: “a dimensão institucional (polity), que se refere 

à ordem do sistema político, a dimensão processual (politics), relacionada ao processo político, e a 

dimensão material (policy), que se refere ao conteúdo das decisões políticas” (Moreira, 2016:94). 

No português esta consideração parece mais complexa que em outros idiomas, pois 

diferentemente do que ocorre com as línguas latinas, e mesmo com a língua alemã, a língua 

inglesa faz uma distinção entre politics, quando se referem à política, no sentido relativo aos 

fenômenos do poder (representação política, partidos, eleições, conflitos relativos ao poder, entre 

outros), e policy (ou policies), para referir-se à adoção de formas de ação, linhas de atuação, que se 

referem mais a condutas eletivas para solução de problemas, que “beiram muito mais o campo da 

administração do que do campo que nós – latinos – entendemos por ‘político’” (Di Giovanni, 

2009:4). Assim, é importante frisar que não é possível realizar uma análise das políticas públicas 

isoladas do contexto político, pois, por exemplo, mudanças na natureza do Estado implicam 

mudanças nas políticas educacionais: é preciso ter um olhar sempre nos macrocontextos e nas 

micropolíticas (como a ação dos agentes executores). Porém, buscar relações diretas e 

unidimensionais entre o macrocontexto e as micropolíticas (como por vezes realizam os modelos 

Top Down e Bottom Up, no primeiro caso por considerar uma relação linear entre objetivos, ações 

e resultados; e no segundo por atribuir prioritariamente aos grupos a quem as políticas são 

direcionadas a capacidade de direcionar a implementação de uma política) ignora a complexidade 

fundamental e contraditória dos processos da política pública, que tem, na realidade, um caráter 

dinâmico de percepção e definição do problema, de avaliação e de eventual correção de rumo. 

Sobre o conceito de política social especificamente, Castro (2012) argumenta que não há 

um conceito único, mas a adoção do termo varia muito com o contexto político-econômico 

analisado: 

Na ausência de um conceito inequívoco de política social, então, as 

concepções adotadas por pesquisadores e formuladores de políticas estão 

preocupadas tanto com aspectos teóricos, mas, em muitos casos, também 

ligadas à prática concreta das políticas. Grande parte das reflexões sobre a 

política social varia, por isso, conjunturalmente e é reflexo das condições e 

problemas sociais vigentes em cada país, não significando que a discussão 

sobre o tema torna-se irrelevante em termos teóricos. 

A bibliografia internacional, por exemplo, em grande medida, vinha 

concentrando-se no entendimento e análise da experiência europeia, tendo em 

vista o elevado grau de desenvolvimento de suas economias e os avanços, em 

termos comparativos, na discussão da consolidação dos direitos sociais e 

sistemas de proteção social. Ademais, o debate sobre política social mistura-se 
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às diversas interpretações analíticas da lógica e evolução dos Welfare State, 

porque a política social é uma ferramenta primordial utilizada pelo Estado 

para gerar bem-estar social e as várias formas e possibilidades de 

implementação dessa ação levam a diferentes tipos e/ou padrões de atuação 

governamental na resolução das questões sociais (Castro, 2012:1003). 
 

De fato, “o conceito de políticas públicas é um conceito evolutivo, na medida em que a 

realidade a que se refere existe num processo constante de transformações históricas nas relações 

entre estado e sociedade” (Di Giovanni, 2009). Assim, decisões e análises sobre as políticas 

públicas implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença 

faz. Segundo Souza (2006), a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende 

fazer e o que de fato faz.  

A partir de Castro (2012)1, para o caso do Brasil, considera-se, de forma geral, que 

políticas sociais são aquelas políticas públicas implementadas para garantir o acesso aos direitos 

sociais. Neste artigo, consideramos como base os direitos previstos no Artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados”. O acesso a esses direitos ainda é muito precário e desigual no 

Brasil, especialmente do ponto de vista da “interseccionalidade de direitos”: o direito à saúde, por 

exemplo, afeta o direito à educação; ou o direito à moradia afeta o direito ao lazer. 

No Brasil, abordar o tema das políticas sociais é um desafio, não só pela complexidade do 

tema em si, mas pelo cenário de grande desigualdade no país, pela baixa coordenação entre as 

políticas, grandes desafios em termos de abrangência (universalidade e integralidade), qualidade 

dos bens e serviços oferecidos e pela frequente descontinuidade do ciclo das políticas públicas. 

Para o caso do Brasil, Bichir (2010) aponta que, como pobreza e desigualdade são 

fenômenos complexos e multidimensionais, com forte persistência ao longo da história, requerem 

incorporar diversas dimensões (territoriais, sociais), integrar as dimensões horizontal e vertical das 

políticas, bem como seus agentes. De fato, em texto publicado em 2014, Lotta e Favareto (2014) 

afirmam que o Governo Federal estaria experimentando vários arranjos institucionais para 

construir políticas públicas considerando a complexidade e diversidade do território brasileiro. As 

autoras assinalam, nesta estratégia, três componentes: (i) articulação de temáticas intersetoriais; 

(ii) construção de modelos de gestão de políticas com coordenação entre os entes federativos e a 

 
1 “Para efeito da análise da política social e suas conexões com o processo de desenvolvimento, será adotado um 

conceito organizador da política social como sendo o conjunto de políticas, programas e ações do Estado, com 

objetivo de efetuar a proteção e a promoção social em repostas aos direitos sociais e a outras situações não 

inclusas nos direitos referentes às contingências, necessidades e riscos que afetam vários dos componentes das 

condições de vida da população. Tais programas e ações concretizam-se na garantia da oferta de bens e serviços, 

transferências de renda e regulação de elementos do mercado” (Castro, 2012:1018). 
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sociedade civil; (iii) a busca de enraizamento nos contextos locais de implementação das políticas. 

Para Lotta e Favareto (2014), esta seria uma forma de promover uma integração horizontal (entre 

setores de políticas públicas) e vertical (entre entes federativos) e de absorver de forma substantiva 

a dimensão territorial.  

Ainda é preciso atentar para o risco de que políticas públicas reproduzam desigualdades 

sociais, pois a operação cotidiana dos serviços públicos ou a atuação dos executores e interações 

entre estes e os destinatários das políticas podem contribuir para uma distribuição desigual de 

oportunidades e para reproduzir formas de exclusão já existentes (Pires, 2017). Ou seja, a política 

pode gerar um resultado contrário ao que se propõe: 

Por um lado, algumas iniciativas governamentais são formal e explicitamente 

desenhadas com o intuito de reduzir disparidades sociais, econômicas e 

regionais. Por outro lado, outras ações governamentais contribuem na direção 

oposta, podendo exacerbar as desigualdades já existentes (por exemplo, 

sistema tributário regressivo, políticas monetária e fundiária) ou criar novas 

formas ou nichos de exclusão (por exemplo, políticas de imigração). Assim, 

tal como Bourdieu (1994) já nos alertou, existe uma tensão inerente às funções 

do Estado moderno, a qual se visibiliza na operação simultânea de sua “mão 

direita” (isto é, concentração da força física, vigilância das classes dominadas, 

garantia do mercado e da fiscalidade eficiente etc.) e de sua “mão esquerda” 

(isto é, redistribuição, políticas sociais, direitos civis etc.) 

Ainda que restrinjamos o foco sobre as políticas sociais, um duplo risco 

persiste nas iniciativas voltadas diretamente para a mitigação dos efeitos da 

exclusão socioeconômica e para equalização dos patamares de cidadania. O 

primeiro risco, amplamente tratado nos debates especializados dessa área, 

chama a atenção para o fato das políticas sociais poderem ser insuficientes, 

subfinanciadas ou desarticuladas (e não institucionalizadas como sistema de 

proteção). Tais elementos contribuiriam, então, para a baixa cobertura, 

qualidade e efetividade dessas políticas na promoção dos efeitos de inclusão 

socioeconômica pretendidos. Já o segundo risco, relativamente menos 

abordado tanto entre acadêmicos quanto entre gestores públicos, diz respeito 

às operações mais ordinárias da implementação dessas políticas públicas, nas 

quais se vislumbra um potencial de reprodução das desigualdades já existentes 

na sociedade. Enxerga-se nas práticas cotidianas de implementação nas linhas 

de frente do serviço público possibilidades de desatenção, exclusão e 

discriminação no tratamento de segmentos da população, muitas vezes já 

submetidos a diferentes tipos de vulnerabilidades. Assim, para além de uma 

questão de insuficiência relativa (abrangência, financiamento etc.), o segundo 

tipo de risco reforça um paradoxo: as próprias iniciativas formalmente 

desenhadas para reduzir desigualdades podem contribuir para a reprodução 

destas (Pires, 2017:7). 
 

Oliveira e Carvalho (2017) também destacam a importância dos “burocratas de nível de 

rua” como “fazedores” (Lipsky, 1980), para além de executores de políticas. Ou, como alerta 

Lotta (2017), as desigualdades não são apenas resultado potencial das políticas públicas, mas 

também influenciam as decisões e os comportamentos dos burocratas e dos usuários. “E, no 
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processo de implementação, os burocratas definem identidades e fazem julgamentos dos usuários, 

discriminando os que são merecedores ou não das políticas” (Lotta, 2017: 16 – 17). 

Para o caso do Brasil, ainda, é importante discutir o papel do setor privado na política 

social. Como herança do modelo das políticas públicas dos anos 1990 (mas que também via sido o 

modelo da ditadura em algum sentido), a política social tem forte papel das Organizações Sociais 

(OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): sob a proposta de 

“desonerar o Estado” (da política social), eficiência econômica etc, ocorre uma tendência (hoje 

crescente) à “privatização da política social” e o incentivo à tutela do terceiro setor via 

organizações não governamentais (ONGs) ou do setor privado. Essa “privatização” também se faz 

presente na ES e nos coloca a questão sobre quais são os impactos de ter acesso a um direito via 

mercado. 

Após este breve panorama sobre as complexidades da interação entre as políticas públicas 

e as desigualdades, passamos a um panorama do arcabouço institucional das políticas públicas no 

Brasil a partir da Constituição de 1988 e o ocaso do Estado de Bem Estar Social nela previsto com 

a Emenda Constitucional 95. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: DA CF 88 À EC 95/2016 

 

Com o fim da ditadura militar, em meados dos anos 80, já enfraquecida pela crise 

econômica, inicia-se, segundo Bichir (2010), o primeiro processo significativo de reformas no 

sentido da descentralização das políticas sociais. Para Bichir (2010), o “ponto de partida” era 

criticar o padrão de proteção social estabelecido na ditadura, fortemente centralizado, fechado, 

fragmentado e ampliador das desigualdades2.  

Um marco do novo padrão de política social é a Constituição Federal de 1988 (CF88), 

que representou uma redefinição do arranjo federativo brasileiro, por um lento e complexo 

processo de transferência de capacidade decisória, funções e recursos do governo federal para 

estados e municípios (Bichir, 2010: 116 – 117). Inspirada no Estado de Bem Estar Social (Welfare 

State) e na social-democracia europeia, foi chamada de “Constituição Cidadã” por garantir, por 

primeira vez na história brasileira, muitos direitos. A CF88 e a LDB (Lei 9.394/96), que viria anos 

depois, são diretrizes fundamentais para a ES, mas coincidem temporalmente com a aplicação das 

 
2 Bichir (2010) aponta que, para tentar resolver problemas de coordenação e sobreposição de programas, inicia-se 

ainda no governo Fernando Henrique Cardoso uma importante novidade institucional, o Cadastro Único de 

Programas Sociais. Aprimorado na gestão Lula/Dilma, é o instrumento utilizado para identificar famílias em 

situação de pobreza e melhorar a focalização das políticas sociais nos mais pobres. 
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políticas do Consenso de Washington no Brasil (Fornazier e Oliveira, 2013): a partir da influência 

do que se convencionou chamar de “novo gerencialismo público” e da política fiscal restritiva de 

gasto, aa eficiência passou a ser vista como o principal objetivo de qualquer política pública, 

aliada à importância do fator credibilidade e à delegação das políticas públicas para instituições 

com “independência” política (Souza, 2006). A ênfase na eficiência nasceu da premissa de que as 

políticas públicas e suas instituições estavam fortemente influenciadas por visões redistributivas 

ou distributivas, desprezando-se a questão da sua eficiência. Coloca-se assim uma falsa dicotomia 

entre a política pública e a economia. 

Passado o período dos anos 90, o Brasil vive um momento chamado na literatura de 

social-desenvolvimentismo (Carneiro, 2012), com crescimento da economia com a diminuição das 

desigualdades e uma melhoria dos indicadores sociais e do mercado de trabalho, pelo menos entre 

2003 e 2014. Neste período, como já apontavam Lotta e Favareto (2014), uma série de políticas de 

integração vertical e horizontal foram aplicadas e aprofundaram o âmbito de atuação do estado nas 

desigualdades diversas do Brasil, no que pode-se interpretar seria uma forma de cumprir o projeto 

da CF 88. 

No entanto, o cenário - a macropolítica - mudaria a partir de 2015, com a adoção da 

austeridade fiscal por parte do governo Dilma (2011-2016) e em seguida com a queda da 

Presidenta no ano de 2016, ainda na primeira metade de seu segundo mandato (Guerra et ali, 

2017). A Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95), aprovada no governo Michel Temer (2016 – 

2018), vice de Dilma Rousseff, representa um modelo de desenvolvimento diferente do previsto 

pela CF 88, agravando o problema da descontinuidade das políticas públicas no Brasil, em 

especial da política social: ao constitucionalizar a austeridade fiscal (segundo Dermmam e 

Oliveira, 2020, no prelo), a EC 95 promove descontinuidades na política pública e coloca em risco 

planejamentos diversos, desde o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sociais (ODS), 

com o qual o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional, até planejamentos 

nacionais setoriais, como o Plano Nacional de Educação (2014 – 2024) (PNE, 2014). 

O choque recessivo em 2015 e a constitucionalização da austeridade fiscal com a Emenda 

Constitucional (EC) 95 reduziram muito o espaço fiscal e impedem que o Brasil cumpra as 

aspirações das brasileiras e brasileiros de acesso aos direitos sociais de forma digna e mais 

igualitária. Além da restrição fiscal, tem ocorrido desde 2015 o desmonte de políticas públicas 

(associado à restrição fiscal, mas também a novas prioridades dos governos que se seguiram) e a 

ampliação da influência privada nas decisões estatais, com um redirecionamento dos esforços do 

Estado. Hoje tem-se um Estado completamente diferente do que era até 2016 e com menos 

instrumentos para realizar gasto social, baseado em uma suposta relação dicotômica entre a 
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“questão social” e a “economia”. No entanto, o gasto social e a política pública não são 

impeditivos para o crescimento econômico ou para as contas do governo serem “sadias”. O gasto 

social pode ser muito benéfico para o crescimento econômico, pois tal gasto amplia a 

produtividade, a renda disponível das famílias e ainda tem impacto direto na renda dos mais 

pobres, que têm uma propensão marginal a consumir mais que os mais ricos (ou seja, gastam 

maior porcentagem da renda recebida que os ricos) (Brasil Debate & Fundação Friedrich Ebert, 

2018). 

Em simulações com dados de 2006, Fagnani e Calixtre (2017) mostram que o gasto em 

educação pública tem alto efeito sobre o crescimento do PIB, bem como os gastos em saúde 

pública e com o Programa Bolsa Família. Além disso, tais gastos têm alto impacto na redução 

marginal do índice de Gini, que mede a concentração da renda no Brasil. Por outro lado, gastos 

com juros da dívida pública provocam efeitos completamente contrários, pouco impulsionando o 

crescimento e concentrando renda. Desta forma, o gasto social, em geral reduz as desigualdades 

no Brasil, tem um papel fundamental no desenvolvimento regional (pois enquanto o investimento 

produtivo privado tende a se concentrar no Sul/Sudeste, o investimento social pode alavancar 

outras regiões e, particularmente, cidades pequenas e médias) e ainda “aquece” a economia, 

podendo ser um dos motores do crescimento econômico, que, por sua vez, aumentará a 

arrecadação do governo. 

Hoje, no Brasil, o orçamento para as políticas públicas ainda parte, em linhas gerais, do 

chamado “incrementalismo”, em que os recursos governamentais para um programa, órgão ou 

uma dada política pública não partem do zero e sim de decisões marginais e incrementais; outro 

modelo existente é o chamado de “orçamento base zero”, em que de tempos em tempos a 

vinculação de financiamento para determinado fim é rompida e a sociedade volta a discutir quais 

serão as prioridades em termos de financiamento para o próximo exercício. Esta segunda forma de 

definir o orçamento público tem voltado ao debate público (como ocorreu durante as eleições de 

2018), como também há novas discussões que afetam o orçamento para as políticas públicas com 

a PEC Emergencial (186/ 2019), a PEC da Revisão dos Fundos (187/2019) e a PEC do Pacto 

Federativo (188/2019), que devem tramitar ao longo de 2020. 

As bruscas mudanças ocorridas no financiamento da política pública e as mudanças de 

orientação dos governos desde 2015 colocam entraves na continuidade das políticas públicas para 

garantir os direitos previstos na CF 88. Tais políticas necessitam de previsibilidade e de sequência, 

dado que a tarefa da redução das desigualdades no Brasil é complexa e muitas políticas dão frutos 

no longo prazo. No entanto, a visão curto-prazista da necessidade de corte de gastos do governo se 
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impôs e tem conseguido realizar reformas diversas no Estado brasileiro, modificando radicalmente 

sua estrutura. 

 

CONCLUSÕES 

 

Como discutido ao longo do artigo, a literatura científica aponta diversos aspectos a 

serem considerados no estudo das políticas públicas, que podem ajudar a entender como o Brasil 

enfrentou, enfrenta e pode enfrentar as desigualdades sociais utilizando-se destes instrumentos. 

Para isso, é necessário considerar os ciclos das políticas públicas, as pressões diversas da 

sociedade, do setor privado e de outros atores, as influências dos chamados “burocratas de nível 

de rua”, bem como a necessidade de garantia de financiamento para políticas públicas que 

precisem de implementação contínua e mostrem resultados a longo prazo. 

Porém, para o caso do Brasil, no entanto, enfrenta-se nos últimos anos uma interrupção 

de um processo de estruturação das políticas públicas, marcado pela CF 88. Ao impedir, mesmo 

que o PIB cresça, o crescimento real do gasto social (ou determinar a queda do gasto social per 

capita pelo aumento da população brasileira), a EC 95 prejudica mais os pobres, prejudica mais as 

mulheres, prejudica mais os negros, ou seja, o país perde instrumentos para lidar com as 

desigualdades sociais em suas diversas formas. Com o corte das políticas públicas, perdem 

aqueles que mais dependem do Estado para ter acesso a direitos sociais básicos, como saúde, 

educação, saneamento, moradia, mobilidade urbana, entre outros. 

A partir desde panorama, cremos não ser exagerado falar em ocaso do Estado de Bem 

Estar Social brasileiro (diga-se de passagem, nunca completamente estruturado como previa a 

CF 88) a partir da constitucionalização da austeridade fiscal com a EC 95. Como argumenta 

Fagnani (2017), o breve ciclo da cidadania social no Brasil teria durado da vigência da CF 88 ao 

ano de 2015, quando da adoção da austeridade fiscal pelo governo Dilma Rousseff, 

constitucionalizada com a EC 95 em 2016. Já Rossi (2015) argumenta que, sob a austeridade, a 

democracia não cabe no orçamento. 

O governo que se seguiria ao de Michel Temer - de Jair Bolsonaro (que se inicia em 

2019) - aprofundaria já em seu primeiro ano este modelo de redução dos gastos sociais através 

de novas reformas propostas e/ou aprovadas, como a Reforma da Previdência (Emenda 

Constitucional 103/2019) ou a Proposta de Emenda Constitucional do "pacto federativo" 

188/2019. Estas iniciativas por parte do governo Bolsonaro já eram previsíveis antes de iniciado 

o governo, pois Paulo Guedes afirmara, ainda antes de ser formalmente ministro da Economia do 

governo Bolsonaro, que o país enterraria o modelo social-democrata (Istoé, 2018). As afirmações 
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de que a universidade não seria “para todos”, do ex-ministro da educação Ricardo Vélez 

Rodríguez (Valor Econômico, 2019) e outra de Paulo Guedes pedindo à sociedade que “não olhe 

para nós procurando do fim da desigualdade social” (Uol, 2019) também são emblemáticas. 

Ao reduzir o espaço fiscal para as políticas públicas, o novo regime fiscal brasileiro 

iniciado em 2016 com a EC 95 e aprofundado nos exercícios seguintes, o Estado brasileiro perde 

instrumentos para lidar com as desigualdades em suas diversas formas, seja ela de renda, seja ela 

de acesso aos direitos sociais.  
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RESUMO 

 

O objetivo é compartilhar reflexões sobre relato de experiência da artesã ribeirinha, ceramistas, moradora do 

São Gonçalo Beira Rio na cidade de Cuiabá – MT. Fundamentamos nos princípios teóricos dos estudos 

culturais e no pensamento sobre o ‘sujeito ordinário’ e sua ‘arte de fazer’ (CERTEAU, 1998), a 

‘invisibilidade’ das pessoas comuns na sociedade, sobre a imposição do sistema capitalista pela ‘sociedade 

de controle’ (DELEUZE, 1992; 2006) e sobre a necessidade que as ‘culturas populares’ possuem em ter 

‘agentes modernos’ para a mercantilização dos saberes (CANCLINI, 1998). Metodologicamente é de cunho 

qualitativo, com entrevista e das narrativas da artesã foi produzido um vídeo com intuito de valorizar a 

memória e mostrar a força da cultura local. Constata-se a necessidade de compreender o fazer diário das 

artesãs um trabalho de resistência, participação e de pertencimento ao local. 

 

Palavras-Chave: Artesanato. Cultura. Popular. Sociedade. 

                                                           ABSTRACT 

The objective is to share reflections on the experience report of riverside artisan, potters, resident of São 

Gonçalo Beira Rio in the city of Cuiabá - MT. We grounded in the theoretical principles of cultural studies 

and the thinking about the 'ordinary subject' and his 'art of doing' (CERTEAU, 1998), the 'invisibility' of 

ordinary people in society, about the imposition of the capitalist system by the 'control society'. '(DELEUZE, 

1992; 2006) and on the need that' popular cultures' have for 'modern agents' for the commodification of 

knowledge (CANCLINI, 1998).  Methodologically it is of a qualitative nature, with an interview and from 

the artisan's narratives, a video was produced in order to value the memory and show the strength of the local 

culture. There is a need to understand the daily making of artisans a work of resistance, participation and 

belonging to the place. 

Keywords: Crafts. Culture. Popular. Society. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este relato de experiência se dá a partir da fala de uma artesã, moradora de uma comunidade 

ribeirinha, onde um grupo de artesãs, pertencentes a Associação de Ceramistas, receberam a visita 

de um representante de uma indústria de móveis e artigos de decoração na comunidade, onde o 

mesmo propôs a essas ceramistas que fabricassem várias peças de argila (barro) para que a empresa 

escolhesse entre elas, dez modelos para que fossem fabricados para a comercialização em todo 

Brasil.  

mailto:cilenemello@bol.com.br
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Nessa proposta, estava incluso um curso de manuseamento de forno elétrico (digital), um 

curso de administração financeira para vendas dos produtos em grande escala e embalagens para 

esses produtos. Essa intenção visava que as artesãs escolhidas, deixassem seu modo artesanal de 

produção (peça por peça), inclusive a queima dos produtos que eram feitas em fornos caseiros (de 

barro) no fundo do quintal, para passarem a fazer em fornos elétricos digitais, em grande escala, 

visando o lucro. 

Esse relato de experiência inclui um audiovisual com 10 (dez) minutos de duração, em 

formato de desenho, como um mecanismo de apresentação da pesquisa. O objetivo deste 

audiovisual é valorizar essa tecnologia como um recurso para mostrar pesquisas realizadas na 

concepção de saberes locais.1 

Neste relato de experiência, vamos fazer uma breve análise sobre a visão de Michel de 

Certeau (1998) sobre o homem ordinário e sua arte de fazer, a invisibilidade dessas pessoas comuns 

na sociedade, sobre a imposição do sistema capitalista pela sociedade de controle colocada por 

Jacques Deleuze (1992) e sobre a necessidade que as culturas populares possuem em ter agentes 

modernos para a mercantilização dos saberes simbólicos e materiais colocado por Néstor Garcia 

Canclini (1989), fazendo uma ponte desses assuntos com o relato da artesã em relação à situação 

que aconteceu em sua comunidade.  

O uso do vídeo como ferramenta de pesquisa é baseado na fala de Jacques Deleuze que diz 

que com “o advento da televisão, o mundo começou a fazer o seu próprio filme, usando as câmeras 

de celulares, webcans, tabletes ou até profissionais para relatar o cotidiano das pessoas. Esses 

relatos expõem, muitas vezes, as banalidades do dia a dia. É uma movimentação em favor de uma 

formação profissional do olho, onde há o mundo de controladores e controlados que se comunicam 

através da admiração pela técnica, nada, além disso,” (DELEUZE, 1992, p. 93). 

Esse domínio do audiovisual é controlado por agentes que tem como objetivo a manipulação 

dos controlados sob o mundo capitalista. Evidenciamos que esse recurso potencializa a reflexão em 

relação as falas dos autores aqui citados, associando-as a experiência ocorrida na região ribeirinha, 

na cidade de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso.  

 

1. O SUJEITO ORDINÁRIO NO CAPITALISMO 

 

Certeau conceitua a cultura popular como aquela que desenvolve uma arte de fazer, ou seja, 

uma arte de “consumos combinatórios” associada a arte de utilizar: 

Por esse prisma, a ‘cultura popular’ se apresenta diferentemente, assim como toda 

uma literatura chamada ‘popular’: ela se formula essencialmente em ‘artes de 

fazer’ isto ou aquilo, isto é, em consumos combinatórios e utilitários. Essas práticas 

colocam em jogo um ratio ‘popular’, uma maneira de pensar investida numa 
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maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar. 

(CERTEAU, 1998, p. 42). 

 

Essa arte se dá como qualquer pratica cotidiana: de falar, caminhar, cozinhar.  A cultura 

popular é valorizada a partir desses tipos de arte, realizada pelo homem ordinário no seu dia a dia, 

conforme conceituado por Certeau: um ser que, até então, não é valorizado pela sua capacidade de 

criatividade.  Ele simplesmente realiza as tarefas do seu dia a dia.  Homens e mulheres comuns, 

desprovidos de recursos interessantes à sociedade, onde vivem em um ambiente simples, com 

escassez de recursos e produzem produtos que até então não eram notados pela sociedade. 

[...] A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta 

e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de ‘consumo’: esta é 

astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa 

e quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante. 

(CERTEAU, 1998, p. 39). 

 

Os produtos feitos por esse homem denominado por Certeau, como ordinário, tem uma força 

que, embora pareça invisível, é capaz de se impor diante da sociedade de controle colocada por 

Deleuze: 

A sociedade de controle é a sociedade subsumida na sua integralidade, até os 

centros vitais de sua estrutura social; trata-se de um controle que invade a 

profundidade das consciências e dos corpos da população, atravessando as relações 

sociais e as integralizando (PELBART, 2006, p. 82-83). 

 

A preocupação imediata com o dinheiro e com o lucro é uma das características principais 

desta sociedade no mundo capitalista.  Ela não se preocupa com o homem que produz, mas com os 

produtos que são produzidos por ele e podem gerar lucro. 

[...] Em termos de bens culturais: a cultura erudita e de massas absorvendo a 

estética ou objetos da cultura popular, e esta introduzindo elementos da cultura 

erudita e de massas, tudo dentro de uma lógica de mercado que obedecia ao 

princípio de ‘reconhecer as criações populares, mas não as pessoas que as criam’. 

(CANCLINI apud LIFSCHITZ, 2006, p. 68) 

 

Esse interesse demonstra a intenção da sociedade de controle, representantes da indústria 

cultural, de se apropriar dos bens simbólicos da cultura popular, com o objetivo de ampliar o 

consumo, repassando a ideologia de que estão ajudando e valorizando essa cultura.  

Certeau apud Foucault (1998, p.41) substitui a análise dos aparelhos que exerce o poder (...) 

pelos dos dispositivos que vampirizam as instituições e reorganizam clandestinamente o 

funcionamento do poder: (...) tecnologias mudas determinam ou curto-circuitam as encenações 

institucionais”. Assim ele diz: 

Se é verdade que por toda parte se estende e se precisa a rede da ‘vigilância’, mais 

urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade inteira não se reduz a ela: que 

procedimentos populares (também minúsculos e cotidianos) jogam com os 
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mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los; 

enfim, que ‘maneiras de fazer’ formam a contrapartida do lado dos consumidores 

(ou “dominados”?), dos processos mudos que organizam a ordenação sócio-

política. (CERTEAU, 1998, p. 41). 

 

 

Essa sociedade, que até então parecia ter o outro, principalmente político e financeiro, nas 

suas mais bárbaras propostas realizadas em relação a cultura popular, se defronta com as tais 

“táticas articuladas sobre os detalhes do cotidiano”, expressada por Certeau, como uma forma de 

resistência a esse controle: uma proteção aos seus produtos que tão dignamente não podem ser 

confiados a essa indústria cultural que visa somente lucro, sacrificando-os em suas formas de fazer 

chamadas “puras”. Canclini (2001) demonstra essa situação de uma forma diferente: 

Contudo, as neocomunidades não devem ser interpretadas como mero processo de 

mercantilização da tradição, do qual somente os agentes modernos se beneficiam. 

Os agentes modernos podem estabelecer, com os agentes tradicionais, relações de 

mútua dependência. Por um lado, as instituições externas, que representam a 

modernidade, precisam da tradição comunitária para viabilizar seus projetos e para 

gerar novos recursos vinculados ao patrimônio material e imaterial. Por outro, a 

comunidade, que representa a tradição, precisa das instituições externas para 

projetar seu valor, tanto no sentido simbólico quanto no material (CANCLINI, 

2001, p. 68). 

 

Para ele, as comunidades culturais populares necessitam de agentes modernos que os 

beneficiem no sentido de proteger seu patrimônio material e imaterial projetando o seu valor no 

sentindo simbólico e material. É como se a comunidade é o meio organizador desse patrimônio 

unido aos agentes modernos que possuem a tecnologia, e meios especializados da mercantilização 

dos saberes. Mas Canclini (2001) não descarta a ideia de que embora toda essa união de cultura 

popular mais agentes modernos podem resultar em conflitos e devem ser analisados 

adequadamente. 

Canclini entende que a cultura popular produz as chamadas Commodities que se traduz em 

mercadorias, onde na sociedade em geral sempre haverá os turistas ávidos para consumir essas 

mercadorias chamadas de ornamentos, cerimônias, símbolos e rituais.  

Mas Canclini (1989) se preocupa também com as necessidades contraditórias do consumo: 

que se de um lado, há turistas estrangeiros que gostam de comprar o artesanato rudimentar, pelo 

valor conotativo dele, atestando sua viagem ao estrangeiro, demonstrando a compra do que há de 

mais primitivo e ao mesmo tempo demonstrando a forma de “expressar a recusa diante de uma 

sociedade mecanizada” e a capacidade de "escapar" mediante a aquisição de objetos singulares, por 

outro lado, esses próprios produtos fabricados pela arte de fazer, são menos usados na própria 

cultura popular, sendo substituídos por produtos industrializados. 
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Na verdade, percebemos que os que são a favor, ou contrários a indústria cultural adentrar a 

comunidades como um meio de apropriação dos bens simbólicos, revelam que sempre haverá uma 

situação de conflito e uma possível desestruturação dessa comunidade. 

Os modernizadores extraem dessa oposição a moral de que seu interesse pelos 

avanços, pelas promessas da história, justifica sua posição hegemônica, enquanto o 

atraso das classes populares as condena à subalternidade. Se a cultura popular se 

moderniza, como de fato ocorre, isso e para os grupos hegemônicos uma 

confirmação de que seu tradicionalismo não tem saída; para os defensores das 

causas populares torna-se uma evidência da forma como a dominação os impede de 

ser eles mesmos. (CANCLINI, 1990, 206). 

 

Canclini (1990) aponta que a cultura popular só sobreviverá em função da ajuda da 

modernidade. De que “o tradicionalismo pode combinar com o moderno quando a exaltação das 

tradições se limita à cultura enquanto a modernização se especializa nos setores social e 

econômico” (CANCLINI, 1990, p. 206). Mas, isso é algo de longa discussão e estudo, uma vez que, 

na visão de Canclini, o popular se constrói a partir de uma perspectiva moderna, ou seja, ele passa a 

não ser mais ele mesmo, mas se reconstrói para se “modernizar”. 

 

2. O LUGAR E O COTIDIANO DAS ARTESÃS 

 

O relato de experiência se deu a partir da visita da pesquisadora na comunidade. Uma das 

artesãs, moradora do bairro São Gonçalo Beira Rio, na cidade de Cuiabá – MT mencionou a 

tentativa de industrialização da arte. Vale destacar que nessa comunidade moram aproximadamente 

223 (duzentos e vinte e três) habitantes conforme o senso 2010, sendo 113 (cento e treze) homens e 

110 (cento e dez) mulheres. A faixa etária de maior prevalência é entre 15 a 64 anos. 2 

É a partir dessa comunidade que surgiu a cidade de Cuiabá, datando sua fundação no ano de 

1719, como diz Santos: 

A origem e o povoamento da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá, 

datada a partir do século 18, quando as primeiras expedições de bandeirantes 

paulistas chegaram em Mato Grosso. A missão era capturar índios (Bororos), a fim 

de torná-los escravos. A comunidade foi um dos primeiros povoados de Cuiabá. 

Segundo relatos de moradores, a pequena imagem do santo que deu origem ao 

nome do bairro foi encontrada dentro do rio por um dos primeiros ocupantes da 

área. A partir dessa data o local passou a ter o nome que persiste até hoje. De 

localização estratégica, à margem esquerda do rio Cuiabá, o primeiro povoado só 

veio a se concretizar com a descoberta das minas do Coxipó do Ouro, em meados 

de 1719, sendo denominado de Arraial de São Gonçalo Beira Rio. Para assegurar o 

direito de posse da área, foi lavrada uma ata de fundação, no dia oito de abril de 

1719. Neste período, a região detinha o porto que permitia a comunicação entre as 

minas e a Capitania. Por isso, próxima à barra do rio Coxipó, foi erigida uma 

capela dedicada a São Gonçalo. (SANTOS, 2009, p. 4) 
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Quando falamos sobre “comunidades ribeirinhas” logo nos ligamos ao ponto central do 

termo: ribeirinho que vem de rio, que nos arremete a uma espécie de cultura regional “pura”, em 

que a presença do rio é um fator preponderante na formação da identidade cultural desse povo.  

A presença do rio elucida práticas naturais na comunidade como pesca, caça e plantio, sendo 

assim, imaginamos ser um povo que vive em casas de madeiras, que sobrevivem de caça e pesca, 

em que a maioria dos moradores são familiares, que praticam a troca de mercadorias e vivem de 

forma rudimentar, longe do progresso e das tecnologias da cidade. Cruz (2011, p.2) nos diz que: 

Esse padrão espaço-temporal se molda a partir de uma forte dependência da 

natureza, num ritmo lento plasmado num modo de vida e numa sociedade pautadas 

no esquema rio-várzea-floresta. A vida se tece pelas relações estabelecidas através 

do rio. 

 

Esses homens e mulheres pertencentes a comunidade são homens comuns, que trabalham em 

função de suas famílias, gerando fonte de renda e de alimentos e fabricando seus próprios utensílios 

como forma de sobrevivência. 

Mas em um dado momento essa cultura pura e genuína é invadida pelo progresso: “no final da 

década de 1960, a comunidade foi incorporada à área urbana de Cuiabá, quando os técnicos da 

prefeitura promoveram a alteração de sua denominação de São Gonçalo Velho para bairro São 

Gonçalo Beira Rio.” (SANTOS, 2009, p. 4) 

Parte de suas casas foram reconstruídas de alvenaria, as ruas de terras foram substituídas por 

asfalto, o ônibus substituiu o transporte à pé e/ou de barco. A vida pacata foi substituída por um 

ambiente de bares, peixarias, restaurantes que oferecem a população de Cuiabá os produtos da terra: 

peixes, comidas típicas, artesanato, festas. 

 

a. O RELATO DA ARTESÃ 

 

No dia vinte e sete de setembro do ano de dois mil e dezenove fiz uma visita a comunidade do 

bairro São Gonçalo Beira Rio para conhecer meu campo de pesquisa. A primeira pessoa que 

encontrei foi uma artesã da qual tive uma conversa informal. Essa artesã é associada a Associação 

dos Ceramistas do bairro São Gonçalo Beira Rio. Nesta conversa ela relatou alguns fatos sobre o 

lugar, dos quais uma das falas me chamou a atenção, da qual irei pontuar à partir do ponto de vista 

dos autores. 

A artesã moradora do São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá – MT nos relatou a situação da 

seguinte forma: 

Um dia recebemos a visita de um representante de uma indústria de móveis e 

produtos de decoração. Esse representante veio até a nossa comunidade nos 

conhecer. Mediante essa visita, esse homem nos fez uma proposta: para as 
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mulheres pertencentes a Associação dos Ceramistas do São Gonçalo Beira Rio. 

Essa proposta consistia em que cada mulher fizesse algumas peças de cerâmica, 

para entre todas as peças, fossem escolhidas dez, para a fabricação por essa 

empresa. 

 

 

Em um primeiro momento, essa fala nos chamou a atenção por relacionarmos essa arte de 

fazer do homem ordinário, citada por Certeau (1998) com a prática dessas artesãs ribeirinhas no que 

tange a realização das peças de argila, ou seja, o desenvolvimento de sua atividade como ceramista, 

que envolve uma prática realizada no seu cotidiano desde a infância e que vem do rio como diz 

Cruz (2011).  

Essa arte se dá como qualquer pratica cotidiana: de falar, caminhar, cozinhar. Essa prática 

vem dos seus antepassados, passando de mães para filhas. Conforme depoimento da artesã, ela 

aprendeu a fazer as cerâmicas com sua mãe e todo o processo de extração do barro. Elas iam ao 

local onde encontravam a argila, levando enxada e pá e traziam a canoa cheia até a comunidade, 

onde faziam o artesanato. 

Nessa época, fazer duas bolas, uma maior e outra menor e, coloca-las uma em cima da outra, 

já era considerado um boneco, um enfeite de cerâmica, conforme o próprio testemunho da artesã. O 

objetivo principal era apenas fazer objetos que fossem utilizados no seu dia a dia, como ferramentas 

utilitárias para uso doméstico.  

Com o passar do tempo, suas peças foram se aprimorando, se tornando mais bonitas, e além 

de utilizar como utensílios domésticos na comunidade, elas também tinham uma propriedade de 

embelezamento, de ornamento.  

As peças que eram feitas para o próprio uso doméstico como jarras, copos, botijas para água, 

foram se tornando fruto de admiração de outras pessoas, dando uma iniciação a comercialização. Na 

descoberta desse valor, as artesãs passaram a produzir suas peças e leva-las para o outro lado do rio, 

onde havia uma espécie de feira onde comercializavam esses produtos.  

Até então, uma comunidade dessa era composta por indivíduos denominados como ‘chucros’: 

pessoas que não tem educação, bruto, bravo, que fala errado e são grossos.2 

Essa mulher comum, desconhecida, sem muito valor pela sociedade, na posição de homem 

ordinário e representante da cultura popular, que pode falar em nome de muitos, nos lembra da fala 

de Certeau que diz que “o enfoque da cultura começa quando o homem ordinário se torna o 

narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu 

desenvolvimento” (CERTEAU, 1998, p. 63). 

Uma história narrada pela figura central do acontecimento, estabelecendo a relação espaço-

lugar, definido a partir de sua própria visão e experiência, expressados em sua arte de fazer, 

fazendo “a união entre consumo combinatórios e utilitários”.  
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Esse grupo de mulheres ceramistas foram capazes de produzir algo que despertou o interesse 

dos ‘senhores feudais’: representantes da sociedade de controle, dos quais expressam o interesse na 

vida comum e sua produção colocado por Deleuze (1992), no que se refere a ser uma sociedade 

subsumida na sua integralidade(...)que invade a profundidade das consciências e dos corpos da 

população, atravessando as relações sociais e as integralizando” (PELBART, 2006, p. 82-83). 

Mas Canclini (2001) deixa bem claro que os agentes externos possuem interesse apenas nos 

produtos que os agentes culturais produzem. 

[...] Em termos de bens culturais: a cultura erudita e de massas absorvendo a 

estética ou objetos da cultura popular, e está introduzindo elementos da cultura 

erudita e de massas, tudo dentro de uma lógica de mercado que obedecia ao 

princípio de ‘reconhecer as criações populares, mas não as pessoas que as criam’. 

(CANCLINI apud LIFSCHITZ, 2006, p.68) 
 

 

Não interessa o artesão, ou artesã, o artista, ou seja, a quem podemos atribuir a produção do 

bem. Apenas o produto produzido é o foco de interesse. O objeto que irá proporcionar venda lucro, 

riquezas. 

Seguindo o depoimento da artesã, ela disse que:  

A proposta era que as próprias ceramistas, fabricassem essas peças, mas usassem o 

forno elétrico. Então o negócio se dava da seguinte forma. Aquelas que fossem 

escolhidas, fariam um curso de manuseamento de forno elétrico, sobre mercado 

financeiro e orçamentos e também embalagens. Ao final do curso, ganhariam o 

forno elétrico como presente. Assim, as artesãs concordaram com a proposta e 

foram escolhidas as dez peças. As mesmas foram para o Sebrae participaram de 

todos os cursos propostos inclusive do forno elétrico, que era todo digital.  Mas o 

problema foi o seguinte: o representante solicitou que fabricássemos cinco mil 

peças para o início do negócio e nos pagaria após noventa dias. Só que tem um 

porém. O artesão trabalha com o dinheiro girando, rápido. Ele não consegue ficar 

parado. Porquê .. precisa... é muita coisa que tem que fazer. Puxa uma argila, é 

armazenamento, é lenha, é forno essas coisas. Aí o que aconteceu com essa 

empresa: ela veio... nós fizemos o treinamento, aprendemos a lidar, a fazer 

orçamento, a lidar com o mercado, embalagem, tudo, nós tivemos um aparato de 

informações para atender mercado. Até prateleira. Ganhamos forno elétrico em 

comodato com o Sebrae. Mas é complicado, porque? Quando nós preparamos o 

forno a lenha, ele tem oscilações de temperatura, então assim, sai uns mais 

vermelhos, outros mais branquinhos. O forno elétrico, ele é padrão, uma cor só. Ele 

é fechado e é pelo computador. Nós fizemos o curso do computador, do forno 

elétrico. Foi eu, a minha irmã, e assim nós fizemos. Então você vai lá e coloca a 

peça: quero que a peça seja queimada a 950 graus. Ai eu digito a temperatura, e eu 

quero que seja queimado em oito horas, eu vou lá e digito oito horas. Fecho o forno 

e vou pra casa, pode chover, fazer frio, tô tranquilo. Vai sai tudo num padrão só de 

queima. Nós fizemos tudo isso pra tentar. Ai o Sesc, não o Senai, deu esse curso 

pra gente, pra atender mercado. 

 

Podemos fazer uma associação da proposta que o representante da indústria de móveis e 

produtos de decoração fez às artesãs e a preocupação da fabricação de seus produtos em 

quantidades maiores, usando o forno elétrico, como tecnologia digital, ferramenta das sociedades de 

controle relatada por Deleuze, com a fala de Certeau: 
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No saber-fazer conseguiu aos poucos isolar aquilo que poderia ser destacado da 

performance individual e isto se “aperfeiçoou” em máquinas que constituem 

combinações controláveis de formas, matérias e forças. Esses ‘órgãos técnicos’ são 

retirados da competência manual (ultrapassam-na tornando-se máquinas) e 

colocados num espaço próprio, sob a jurisdição do engenheiro. Passam a 

subordinar-se a uma tecnologia. E agora o saber-fazer se acha lentamente privado 

daquilo que o articulava objetivamente num fazer. Aos poucos essas técnicas lhes 

são tiradas para serem transformadas em máquinas, então o saber-fazer parece 

retirar-se para um saber subjetivo, separado da linguagem de seus procedimentos 

(que agora lhe são devolvidos e impostos em máquinas produzidas por uma 

tecnologia). (CERTEAU, 1998, p. 141)  

 

Ao comentar sobre o uso de máquinas na sociedade, classificando cada uma delas a partir do 

uso de tipos variados de máquina, Deleuze diz que “as sociedades de controle operam por máquinas 

de uma terceira espécie, máquinas de informática e computadores, cujo perigo passivo é a 

interferência e o ativo, a pirataria e a introdução de vírus” (DELEUZE, 1992, p. 223).  

Há uma relação forte entre a fala de Certeau e Deleuze no que se refere a invasão das 

máquinas ou recursos tecnológicos substituindo o fazer do artesão. Uma tecnologia que força a 

ingenuidade das culturas populares na produção de seus objetos artesanais (manual) na substituição 

pelo aparato tecnológico. 

A artesã prossegue dizendo:  

Eu não aceitei, minha peça foi escolhida, duas peças. Eu não aceitei porque: Eu sou 

artista plástico e gosto de fazer muita peça exclusiva. Tenho muitas peças 

exclusivas, ai eu crio na hora. A vezes eu to na madrugada e dá um estalo, eu penso 

em uma peça, eu quero fazer aquela. Ninguém consegue fazer igual, porque é peça 

única. Trabalho muito com escultura, e até pra eu pagar alguém pra me auxiliar, é 

até difícil, porque, escultura, ela é própria da pessoa. É seu o estado emocional, a 

sua energia que está ali. 

 

Essa fala da artesã confirma tal qual o comentário de Canclini: 

Se a cultura popular se moderniza, como de fato ocorre, isso e para os grupos 

hegemônicos uma confirmação de que seu tradicionalismo não tem saída; para os 

defensores das causas populares torna-se uma evidência da forma como a 

dominação os impede de ser eles mesmos (CANCLINI, 1990, 206).  

 

A artesã diz que a maneira como a sociedade de controle quer impor seu modo de produção 

tecnológica, a impede de ser ela mesma, de desenvolver seu talento como artista. Confirma-se 

então, que muitos estudos devem ser feitos para intermediar essa relação entre o tradicional e o 

moderno, entre as culturas populares e os agentes externos. 

A artesã diz ainda: 

Ai o que eles queriam? Eles queriam, por exemplo: eles vêm aqui e me encomenda 

cinco mil peças. Eu tenho que fechar com eles as cinco mil peças e não posso 

vender pra ninguém, exclusivamente deles, ai eles só iam passar o dinheiro pra 

mim, em noventa dias: isso não existe. Você fica escravo. 
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Nessa lógica de substituição (fazer manual X máquina) a intenção era convencer as artesãs de 

um enriquecimento não planejado por essa comunidade: é “um comunismo concebido como 

organização transversal de indivíduos livres... Estão inteiramente penetradas pelo dinheiro: não por 

acidente, mas por natureza” (DELEUZE, 1992, p. 217). 

A preocupação imediata com o dinheiro e com o lucro é uma das características principais do 

mundo capitalista.  Ao ler notícias diárias vemos que as indústrias têm por objetivo chegar a uma 

produção com cem por cento de qualidade, visando um controle de sistema de automação, 

alcançando esses resultados através da ‘digitalização’, que é um processo capaz de informatizar 

desde o projeto até a produção final do produto. 

No momento em que as artesãs rejeitaram o uso do forno elétrico, elas tiveram uma atitude 

que podemos comparar como uma espécie de “bricolagem”3 colocada por Certeau em relação a 

cultura dominante. No entendimento de que o uso dessa ferramenta (forno elétrico) 

descaracterizaria sua obra de arte, usaram de seus próprios meios para burlar a intenção da 

sociedade de controle, ou seja, da indústria de móveis e objetos de decoração.  

A artesã continua dizendo que:  

O forno auxilia, ajuda? – Ajuda, mas eu tenho o forno caipira, e eu uso muito, 

minha irmã que ta lá. O forno elétrico ta lá na casa da minha irmã. E agente atende 

assim, quando é coisa rápida, fazer casamento, uma encomenda rápida, você tem 

agilidade, lembrança de aniversário, essas coisas, pecinha pequena, ai agente usa 

bastante. Mas, para outros tipos de coisas, não funciona, por quê? Primeiro: o forno 

elétrico tem que ta em ponto zero. A cerâmica, a peça tem que tá zero, zero, em 

tempo de osso, ela não pode ter um milímetro de água. Se ela for pro forno elétrico, 

eu tenho todo o trabalho de um mês inteiro, uma fornada, eu perco tudo, porque ela 

explode tudo. Uma peça destrói outra. No forno a lenha eu controlo o fogo, eu 

costumo dizer para os meus clientes, assim: eu controlo o fogo, porque eu coloco 

peça molhada lá e consigo tirar ela prontinha. 

 

A tentativa das artesãs resistirem a tal procedimento, nos arremete a fala já citado acima de 

Canclini (2001) que nos chama a atenção que, em uma situação de oposição entre culturas 

populares e agentes modernos, pode haver uma concordância no sentido de que ambas podem ser 

beneficiadas nessa relação: 

[...] Por um lado, as instituições externas, que representam a modernidade, 

precisam da tradição comunitária para viabilizar seus projetos e para gerar novos 

recursos vinculados ao patrimônio material e imaterial. Por outro, a comunidade, 

que representa a tradição, precisa das instituições externas para projetar seu valor, 

tanto no sentido simbólico quanto no material. (CANCLINI, 2001, p. 68) 

 

Nesse relacionamento, a cultura popular, pode se utilizar das tecnologias dos agentes 

externos, representantes da modernidade, como um meio de divulgar sua cultura, de ter recursos 

financeiros para manter suas tradições. Já os representantes da modernidade, classificado como a 
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sociedade de controle por Deleuze, podem ter seus lucros rentáveis, no sentido de ideologicamente 

contribuir para a manutenção de uma cultura tradicional e ao mesmo tempo produzir seus ganhos 

monetários. 

De certa forma, há um jogo de interesse: por um lado os agentes externos necessitam 

viabilizar seus projetos para acarretar recursos vinculados ao patrimônio material e imaterial e, do 

outro lado, a comunidade ribeirinha que tem interesse em projetar seu valor simbólico e material. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ribeirinho é o homem ordinário, invisível comentado por Certeau. Ele é invisível, até que 

produza algo que chame a atenção da indústria cultural. Mas é bem claro, que o interesse passa a ser 

pelo objeto produzido por esse ribeirinho, como argumenta Canclini. 

Deleuze considera que esse interesse visa apenas lucro para as indústrias e não considera se 

prejudicará a cultura popular ou não. 

Podemos considerar que o desejo da continuidade de produzir as peças, uma a uma, se 

preocupando com a arte de fazer cotidianamente, tendo o prazer no trabalho popular, sem ofuscar a 

arte de um povo ribeirinho, mantendo o desejo de enriquecimento longe de suas tradições, é uma 

forma de opor-se ao capitalismo cultural como citado Certeau. 

As comunidades ribeirinhas, considerada como neocomunidades por Canclini, necessitam de 

agentes externos para que o seu processo cultural seja cultivado. Há uma necessidade de se 

estabelecer uma relação de mútua dependência entre os agentes tradicionais, representados por essa 

comunidade e os agentes modernos. Assim, as comunidades conseguirão projetar seu valor e 

cultivará seu valor simbólico e material e os agentes modernos viabilizarão seus projetos e gerarão 

novos recursos vinculados ao patrimônio material e imaterial (CANCLINI, 2001). 

Através desse relato observamos que muitos estudos devem ser levantados em função de se 

pesquisar o que é prejudicial ou não as culturas populares. Devem-se desenvolver meios de diálogos 

entre as culturas populares e agentes externos no intuito de se descobrir o que ajuda e o que 

prejudica essas culturas. Há uma necessidade de se buscar meios para que a entrada de agentes 

externos não venha a forçar a cultura popular a ter que se reconstruir aos modos dos agentes 

externos, interferindo em toda a sua verdadeira estrutura, conforme Canclini. 

 

NOTAS 

Link do audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=7YYoe5S-VXw&feature=youtu.be&t=23&fbclid=IwAR0n0m-

68XdcD3SbGIJmsFQzF75UhHQ_t9T9LtwwdILHk5O9yOzQPJyCtvo 

https://www.youtube.com/watch?v=7YYoe5S-VXw&feature=youtu.be&t=23&fbclid=IwAR0n0m-68XdcD3SbGIJmsFQzF75UhHQ_t9T9LtwwdILHk5O9yOzQPJyCtvo
https://www.youtube.com/watch?v=7YYoe5S-VXw&feature=youtu.be&t=23&fbclid=IwAR0n0m-68XdcD3SbGIJmsFQzF75UhHQ_t9T9LtwwdILHk5O9yOzQPJyCtvo
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As informações foram tiradas do site http://populacao.net.br/populacao-sao-goncalo-beira-

rio_cuiaba_mt.html 

Termo usado por Michel Certeau no livro “A Invenção do Cotidiano – Artes de Fazer”, p. 40. 
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RESUMO 

 

Este texto expressa o recorte de uma pesquisa de doutoramento a transitar pela área da Educação, mais 

especificamente no campo da educação superior, na modalidade stricto sensu – mestrado e doutorado 

–, na interface com a filosofia da diferença. Objetiva-se cartografar os periódicos científicos da área da 

educação e os estratos qualis, concernentes aos períodos de 2013-2016 e 2017-2018. As análises 

balizam-se em meio ao conceito de escritura de Jacques Derrida e na literatura específica acerca do 

tema. A problematização a realçar a trajetória analítica é: Que parâmetros avaliativos validam e 

qualificam um periódico científico no Brasil? O método adotado pauta-se na cartografia como pensado 

por Deleuze e Guattari, recorrendo-se à pesquisa exploratória e à análise documental. A cartografia 

trilhada, a priori, buscou artigos científicos nos portais eletrônicos do Google Scholar, plataforma 

SciELO Brasil e portal de Periódicos Capes, com o uso dos descritores: periódicos científicos e 

educação; qualis periódicos + educação. A posteriori foi realizada consulta ao Documento da Área 

38: Educação, na plataforma Capes Sucupira na internet. As travessias percorridas desencadearam um 

mapa cartográfico em que aparecem três grandes áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, denotadas por subáreas. A análise documental apontou um 

compósito de critérios e parâmetros avaliativos diversificados nos dois períodos analisados, de A1 a 

B5 e C, e A1 a B4 e C. Em meio a esses estratos, os periódicos constituem escrituras que se afirmam 

para além da fala, leitura e escrita, disseminam rastros da produção científica da pós-graduação stricto 

sensu nacional, potencializando o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. 

 

Palavras-chave: Educação Superior. Filosofia da diferença. Qualis periódicos. 

 

ABSTRACT 

 

This text presents part of a doctoral research carried out on the Education area, more precisely in the 

field of higher education, on the stricto sensu modality - master's and doctorate -, at the connection 

with the philosophy of difference. It aims at mapping scientific journals in the area of education and 

the qualitative strata, concerning the periods years 2013-2016 and 2017-2018. The analyzes counted 

on the concept of writing proposed by Jacques Derrida and the specific literature concerning the 

subject of the study. The problematization which highlights the analytical trajectory is: What are the 

evaluation parameters which validate and qualify a scientific journal in Brazil? The adopted method is 

based on cartography as thought by Deleuze and Guattari, as well as, exploratory research and 

documentary analysis. The mapping was guided by searches of scientific papers on the electronic 

portals of Google Scholar, SciELO Brazil digital platform and Journals of Capes digital portal. It was 

used the descriptors: scientific journals and education; qualis journals + education. Subsequently, the 

Document of Area 38: Education was accessed on the Capes Sucupira platform on the internet. The 

findings revealed a cartographic map in which three major areas of knowledge are presented: Human 

Sciences, Applied Social Sciences and Health Sciences, denoted by their subareas. The documentary 

analysis showed a composite of diversified criteria and evaluation parameters in the two periods years 

analyzed, from A1 to B5 and C, and A1 to B4 and C. Concerning these strata, the journals constitute 

scriptures which assert themselves beyond speech, reading and writing, disseminate traces of the 
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scientific production of the national stricto sensu graduate program, improving the consolidation of 

science, technology and innovation. 

 

Keywords: Higher Education. Philosophy of difference. Qualis journals. 

 

1 Posições 

Não demorou muito para que ‘publish or perish’ se tornasse uma 

palavra de ordem –– e surgissem variantes como ‘publish in english 

or perish’. 
(RABÓCZKAY, 2017, p. 79, grifos do autor) 

 

Este artigo apresenta o recorte de uma pesquisa, ora em andamento, agenciada pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá, que se constitui na área da 

Educação, na interface com a filosofia da diferença, entendendo-a não como um sujeito, mas 

como uma relação (SKLIAR, 2014). Neste rumo, reportamo-nos aqui a publicações 

científicas as quais ressoam vontades de potência – proposição formulada por Nietzsche 

(1995) –, a mobilizar experiências de vitalidade à memória e disseminação da ciência. 

Afeiçoado às rabiscaduras da filosofia da diferença, em meio a seus anversos e reversos, 

este texto apresenta como foco de análise os periódicos científicos mantidos por programas de 

pós-graduação stricto sensu na área de Educação da região Centro-Oeste brasileira. Objetiva 

compor uma cartografia dos periódicos científicos a possibilitar perceber o movimento de 

editoração de publicação, manutenção e regularidade da periodicidade, fissuras, os nexos com 

as avaliações qualis 2013-2016 e 2017-2018, e suas reverberações nos programas de pós-

graduação stricto sensu em Educação desta mesma região. 

Partimos do pressuposto que as revistas científicas possuem critérios heterônomos, 

estabelecidos pela área, mas, ao mesmo tempo, criam sua singularidade editorial e sua política 

de publicação. Esta tensão entre a autonomia e a admissão de critérios heterônomos produz 

um campo de exigência dos editores em tratar da dimensão identitária da revista e o 

atendimento das políticas públicas da área. Para a leitura das informações oriundas do campo 

empírico, balizamo-nos pelo arsenal teórico de Jacques Derrida, sobremaneira na noção de 

escritura, e na literatura específica acerca do mote periódicos científicos. 

Nessa esteira, seguindo as trilhas do pensamento de Deleuze e Guattari (2010, p. 10), 

em seus escritos na obra O que é filosofia? Os autores afirmam que “[...] a filosofia é a arte de 

formar, de inventar, de fabricar conceitos”. Não obstante, Monteiro (2009, p. 1), por sua vez, 

potencializa a discussão ao complementar que “Amigos do saber, ou filósofos, trabalham com 

conceitos”. Contudo, diz não ignorar a observação de Nietzsche, ao dissertar que os filósofos 

‘[...] não devem mais se contentar em aceitar os conceitos que lhes são dados, para somente 
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limpá-los e fazê-los reluzir, mas é necessário que eles comecem por fabricá-los, criá-los, 

afirmá-los. ‘Nesta direção, Monteiro (2009, p. 2) reverbera que “Os conceitos ‘nunca 

designam ‘realidades’, entidades estáveis: são grades hermenêuticas’, afirma Lebrun, o que dá 

certa configuração à filosofia de Nietzsche.” 

Nesse movimento de afirmação de instabilidade conceitual, pensamos ser necessário 

trazermos aqui definições terminológicas a evocarem noções acerca da heteronomia e de 

autonomia as quais auxiliam na compreensão da discussão a ser empreendida neste texto. Do 

grego heteros: outro, e nomos: lei, a heteronomia se refere à condição de uma pessoa, 

entidade, ou grupo social que recebe de fora, de um outro, a lei à qual obedece (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2008). Para Immanuel Kant (1724-1804), “Os ideais morais de felicidade ou 

perfeição supõem a heteronomia da vontade porque supõem que ela seja determinada pelo 

desejo de alcançá-los e não por uma lei sua” (ABBAGNANO, 2007, p. 97). 

Também oriunda do grego αὐτονομία, a palavra autonomia – auto: de si mesmo –, mais 

a junção de νόμος, nomos: lei, expressa: aquele que estabelece suas próprias leis. Por assim 

dizer, traduz a capacidade de um indivíduo racional de tomar um posicionamento com livre 

arbítrio baseado nas informações disponíveis. Segundo a teoria desenvolvida por Kant, na 

filosofia conectada à moral e à política, a autonomia é operada como base para demarcar a 

responsabilidade moral da ação de alguém ou entidade (ABBAGNANO, 2007; JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2008; ZATTI, 2007). Japiassú e Marcondes (2008) asseveram que o agir 

com autonomia livra a pessoa das coações externas, o seu pensamento livre é que define as 

escolhas que serão feitas diante das situações que se apresentarão no cotidiano de sua vida. O 

filósofo brasileiro Paulo Freire (1996) se refere à autonomia como emancipação. 

Frisemos então que autonomia – de si mesmo – e heteronomia – vontade da lei – são 

consideradas aqui não como oposições binárias, mas como movimentos amalgamados, 

suplementares a ressoarem possibilidades outras de visibilizar os periódicos como potências 

de afetação, uma vez que cada um expressa suas singularidades, em meio a um rol de 

parâmetros estabelecidos pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes), entendendo 

que ambos os termos dialogam entre si para a constituição das revistas. Nessa contextura, 

adentramos aqui na cadeia dos indecidíveis, noção formulada por Derrida (1971, 1973, 2001), 

que é enfático ao postular o termo a um campo de aderência que não é nem um significado, 

nem um signo, nem uma coisa, nem uma presença nem uma ausência, mas um distanciamento 

da distinção polar, dualista, e a abertura à produção de múltiplas diferenças, segundo a qual 

aquilo que é recalcado, reprimido, marginalizado passa a ser visibilizado. Como diria Derrida 

(2001), trata-se, pois, do desejo de fazer justiça à alteridade mesma, a este outro tipo que 
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escapa, mas que a tradição filosófica sempre buscou apreender, compreender, prender 

(HADDOCK-LOBO, 2008). 

A problematização a subsidiar a trajetória analítica deste texto é: Que critérios 

normativos validam e qualificam um periódico científico no Brasil? Este enunciado 

investigativo está diretamente imbricado com nossos sentires, viveres e fazeres, tal como 

questiona Corazza (2002 p. 5-6): “O que significa, para os pesquisadores, formular e 

descrever um problema de pesquisa?” “Que estratégias de sobrevivência estão aí implicadas”? 

Ao que ela própria responde: “Para além das exigências cartoriais, penso que toda e qualquer 

pesquisa nasce precisamente da insatisfação com o já-sabido”. Então, compondo a equipe 

editorial de um periódico científico, há 14 anos, considerando aquilo que já sabemos e o que 

não sabemos sobre práticas editoriais, esta pesquisa vem se corporificando a partir das 

vivências que nos constituem. 

A despeito da noção de escritura, Derrida (1973) situa o debate em sua clássica obra 

intitulada Gramatologia. Neste entrelaçar, a escritura engloba outra noção derridiana: a 

desconstrução. O gesto desconstrutor, no caso da Gramatologia, opera no sentido de afirmar 

a escritura como rastro de uma produção singular a ultrapassar o âmbito da linguagem. 

Observemos o que diz o autor: 

  
É preciso agora pensar a escritura como ao mesmo tempo mais exterior à 

fala, não sendo sua imagem ou seu ‘símbolo’ e, mais interior à fala que já é, 

em si mesma, uma escritura. Antes mesmo de ser ligado à inscrição, à 

gravura, ao desenho ou à letra, a um significante, remetendo, em geral, a um 

significante que remete, em geral, a um significante por ele significado, o 

conceito da grafia implica, como possibilidade comum a todos os sistemas 

de significação, a instância do rastro instituído. (DERRIDA, 1973, p. 56, 

grifo do autor). 

  

O rastro remete a indício, traço, sinal, marca vestígio de uma presença que não mais está 

presente. Nesta acepção, a noção é de que uma presença – coisa, marca, signo natural, força – 

criou o rastro, ocasionando, desse modo, um efeito da presença original que o produziu. Isto 

é, são marcas deixadas por uma ação. Em sua Gramatologia o filósofo afirma: "É preciso 

pensar o rastro antes do ente" (DERRIDA, 1973, p. 57). Assim, o rastro não é a origem que 

desapareceu, mas a différance (p. 77), porque efetua o adiamento do sentido que é assumido 

como presença. Um rastro, retrospectivo ou prospectivo, levará a outros rastros; "[...] a 

origem não desapareceu [...] ela jamais foi retroconstituída a não ser por uma não-origem, o 

rastro, que se torna, assim, a origem da origem." (p. 75). 
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Derrida intenta postular o movimento de desconstrução da metafísica logocêntrica que 

se inspira na crença do domínio da razão. A partir do signo (palavra), o filósofo franco-

argelino principia sua exposição acerca da desconstrução do pensamento binário. Na relação 

binária, um signo estabelece uma combinação entre significante (forma) e o significado 

(conteúdo). O papel do signo é espelhar um objeto no decurso de sua ausência. Refutando esta 

ideia, Derrida (1973) concebe o significado como inseparável de seu significante, pois um 

significante remete à elaboração de outros significantes. Estes, por sua vez, transbordam 

outros significantes, constituindo movimentos que vão para além das linearidades instituindo 

rastros a deslocarem o pensamento a gestos de produção e afirmação das diferenças. 

Para Derrida (1973), o pensamento desconstrutor se torna possível por meio do que ele 

nomina de um duplo jogo o qual ocorre mediante dois momentos, a saber: a inversão e o 

deslocamento: 

  
No momento da inversão, aquilo que é recalcado, reprimido, abafado, 

marginalizado pela filosofia é colocado em destaque. Dá-se, assim, em um 

primeiro momento um olhar especial à escrita, ao significante, à mulher, à 

loucura etc., em detrimento de tudo que foi defendido pelo falo-logo-

fonocentrismo: a fala, o falo, a razão, o significado etc. 

No entanto, o real intuito da desconstrução é o deslocamento das oposições 

para além da dicotomia da metafísica dualista. Na verdade, se há, em um 

primeiro momento, uma certa ‘aposta’, no feminino, na escritura ou em 

qualquer um dos pólos esmagados pela tradição, isso se dá em razão de este 

pólo ser justamente a possibilidade de se romper com a polaridade. 

(HADDOCK-LOBO, 2008, p. 20, grifos nossos). 

 

Em seu querer-dizer, Derrida (1973) supõe que o duplo jogo mobilizado pela inversão e 

o deslocamento está para além da distinção polar, abrindo-se para a abertura de uma produção 

de múltiplas diferenças e o fim das oposições binárias. Ao propor a desconstrução do 

pensamento binário, o filósofo franco-argelino traz à pauta a filosofia ocidental que 

secularmente vem se corporificando a partir de uma filosofia da negação, por exemplo, ou se 

é homem ou se é mulher, ou se é masculino ou feminino, bem ou mal, entre outras dualidades 

que tomaram performances em nossas vivências. Ao pensar a desconstrução, Derrida traz à 

tona a ideia de romper com as dicotomias que objetivam a vida a desenvolver a repetição no 

cotidiano e sugere um novo modo de viver e pensar a afirmação da vida como produção de 

experiências e sentidos. 

É bem nessa tessitura do escriturar para as múltiplas diferenças, que referenciamos os 

periódicos científicos, mais especificamente os do campo educativo, como significantes que 

remetem, em geral, a outros significantes por meio de rastros instituintes na pós-graduação 
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stricto sensu. Para que um periódico científico seja considerado um veículo de publicação é 

necessário que cumpra os padrões requeridos pela norma que assim o define: 

Um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de 

periódico, boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação 

numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por 

tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, 

tratando de assuntos diversos, dentro de uma política editorial definida, e que 

é objeto de Número Internacional Normalizado (ISSN). (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, NBR 6021, 2003, p. 3) 

 

Nesses atravessamentos, a produção científica de pesquisadoras e pesquisadores em 

Educação aglutinados à modalidade stricto sensu, tem contribuído para um vertiginoso 

crescimento do número de periódicos científicos no Brasil. 

Quanto ao Qualis-Periódicos, trata-se de uma ferramenta usada para classificar a 

produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados 

em periódicos científicos. Este processo foi concebido para atender as necessidades 

específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do 

módulo Coleta de Dados da Plataforma Sucupira. Como resultado, disponibiliza uma lista 

com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a 

divulgação da sua produção (BRASIL, 2019a) 

Conforme a Capes, a classificação dos periódicos se dá pelos comitês de consultores de 

cada área de avaliação, seguindo determinados critérios previamente definidos pela área e 

aprovados pelo Comitê Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES), que procuram 

refletir a importância relativa dos diferentes periódicos para uma determinada área. Os 

critérios gerais e os específicos utilizados em cada área de avaliação da Capes estão 

disponíveis nos respectivos Documentos de Área (BRASIL, 2019a). 

Nesse sentido, a estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma 

indireta. Desse modo, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a 

partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, isto é, dos periódicos científicos 

(BRASIL, 2019a). 

A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo 

anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade: 

para 2013-2016 a estratificação consta de: A1 – o mais elevado, priorizando o idioma inglês –

, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C – com peso zero. Para o período 2017-2018, os periódicos 

foram avaliados considerando os seguintes estratos: A1, o mais elevado; A2; A3; A4; B1; B2; 

B3; B4; e C - com peso zero (BRASIL, 2017). 
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Assim, no transitar por essas brisuras labirínticas de pesquisa, neste artigo, prezamos 

por um movimento que não pretende propalar dogmas, mas o que se quer expressar são as 

forças, as potências, as experiências da imanência com gestos outros de se produzir 

conhecimentos e aceitar outros modos de ver o mundo. 

 

2 Plano 

 

Os instrumentos que nos valemos para operar com o material empírico selecionado, 

bem como os posicionamentos teóricos aderidos no transcorrer de uma pesquisa, guiam-nos 

por diversas trilhas, propiciando-nos indagar sobre o objeto pesquisado e nos direcionam para 

a obtenção de diferentes achados. Por assim compreender, os liames que arrolam e constituem 

os circuitos metodológicos de uma pesquisa são complexos e descontínuos, ao modo que 

constituem itinerários em constante composição, recomposição. Assim, “[...] Opções, 

escolhas e direcionamentos são atividades permanentes no desenrolar de qualquer trabalho 

investigativo (LOCKMANN, 2013, p. 43). 

Retomemos a questão: Que critérios normativos validam e qualificam um periódico 

científico no Brasil? Procurando decifrar este enigma, operamos mediante os delineamentos 

do método cartográfico como pensado por Deleuze e Guattari (1995). Esta abordagem não é 

linear, expressa um movimento cujas sinuosidades constituem um mapa móvel a se constituir 

no caminhar investigativo, com foco na experiência, na localização de rastros e significantes 

do processo em curso (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Constitui um mapa que demarca 

movimentos de produção em meio à perspectiva epistemológica de rizoma. Este “[...] pode 

brotar no coração de uma árvore, no oco de uma raiz ou na axila de um galho” (p. 23). 

Também possibilita fissuras, rupturas e linhas de fuga, bem como os trajetos em várias 

direções que podem se atravessar, se cruzar, se interligar e se compor (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995). 

A cartografia é a ciência que aborda a concepção, produção, difusão, utilização e estudo 

dos mapas. Inventando um mundo e seus lugares, interpretando, a seu modo, o espaço e, 

como método de acompanhamento, procura traçar percursos de maneira a possibilitar ao 

pesquisador ver o todo. Entendendo que o método cartográfico convoca a um exercício 

cognitivo peculiar do pesquisador, uma vez que, estando voltado para o traçado de um campo 

problemático, requer uma cognição muito mais capaz de inventar o mundo do que reconhecê-

lo (MOURA; HERNANDEZ, 2011). 
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Nessa esteira propositiva, é oportuno pôr em relevo as ponderações de Henning (2013), 

professora e pesquisadora da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) e líder do grupo 

de pesquisa Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia (GEECAF/FURG), que no artigo 

intitulado “Traçados da história da ciência: modos de pensar e fazer ciência na atualidade”, 

chama a atenção para a importância das linhas de fuga, ou rupturas com a ciência moderna, 

justificando que há modos outros de fazermos ciência. Observemos: 

Pensar a ciência como portadora da verdade, legitimadora de conceitos que 

demonstram o que podemos considerar/aproveitar para nossas vidas, por 

muito tempo – e talvez ainda –, foi o que entendemos por validação da 

produção científica. Hoje, essa postura é cada vez mais insustentável, mas 

nem sempre foi assim. Parece difícil, nos dias atuais, inseridos em um 

mundo de transições epistemológicas, em que a ciência orienta nossas ações 

cotidianas, pensarmos que, por séculos, não existia este saber legitimado, 

pelo menos não com esse conceito moderno de fazer/ser ciência. Por outro 

lado, não se pode desconsiderar que, na virada do século XIX para o XX, a 

Ciência era quase uma nova religião detentora de verdades, assentada em 

quase dogmas. (HENNING, 2013, p. 13). 

 

A esse respeito, corroboramos com a autora quando supõe que compreender que o 

paradigma da Modernidade, já não dá mais conta sozinho das complexidades 

contemporâneas, nos conduzindo a questionamentos acerca das verdades cristalizadas por 

séculos. Nas palavras de Henning (2013), anuncia-se um paradigma pós-moderno no contexto 

do qual não existe privilégio de olhares e, sim, deslocamentos e deslizamentos que iniciem – 

ou quiçá, terminem em locais não científicos? Segundo a autora, a ciência é produzida por 

nós, uma vez que o nosso discurso a constitui.  O filósofo alemão Nietzsche (1844-1900), em 

A gaia ciência (2012, § 12), dirá que para além das ciências duras tradicionais, fundamentadas 

na modernidade como razão, há também outras características de ciências a fazerem parte da 

vida humana e que, muitas vezes, são descaracterizadas pela racionalidade estruturalista, 

fixadora de pensamento. Não obstante, para além da ciência moderna, existem as fissuras às 

quais Derrida (1973) nomina de brisuras e, é aí que o pós-estruturalismo como ciência atua 

para visibilizá-las, uma vez que elas têm voz, mas que nas ciências duras não são escutadas, 

permanecem como vozes inaudíveis. Nietzsche (2012) se refere às ciências duras como 

ciência completamente racionalizada que entristece as pessoas, mas, concomitante a essa 

ciência, existem outros componentes que mobilizam a vida, “[...] com capacidade de fazer 

brilhar novas galáxias de alegrias” (NIETZSCHE, 2012, § 12, p. 43), mediante as fissuras, as 

frestas das descontinuidades que também podem gerar novas alegrias para complementar a 

ciência. Nietzsche dirá que a ciência tem suas curvas, e, deste modo, ela não se restringe a um 

caminho linear. 
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Lockmann, por sua vez, reporta-se à importância da compreensão de noções como 

artefatos e entende que, ao mesmo tempo em que eles nos postulam algumas possibilidades de 

análise, também nos privam de outras. Dito isso, “As ferramentas teóricas escolhidas para 

operar direcionam o olhar no trabalho investigativo, golpeiam algumas verdades construídas e 

nos fazem abandonar outros conceitos, outras teorias, outras formas de ver e entender o 

mundo” (LOCKMANN, 2013, p. 43). 

Nessa tessitura de compreensão teórico-metodológica, procuramos traçar um itinerário 

rizomático de pesquisa que nos possibilitasse deslocamentos e deslizamentos na composição 

do mapa cartográfico, englobando periódicos científicos, os parâmetros qualis na tessitura de 

fios com a pós-graduação em Educação, stricto sensu. 

Com o intento de buscar respostas às questões propostas, inicialmente realizamos uma 

cartografia exploratória com o objetivo de compor informações sobre o conhecimento 

produzido acerca dos periódicos científicos em Educação, sua relação com os parâmetros 

qualis e o impacto na pós-graduação em Educação, expresso nas revista científicas da área 

disponíveis na internet. 

O estudo de caráter exploratório, mediante pesquisa bibliográfica, como pensa Gil 

(2007), é desenvolvido com base em material já elaborado como livros, artigos, dissertações e 

teses acerca de determinado assunto ou área da ciência. É considerado um passo inicial na 

realização de pesquisas científicas, pois possibilita maior familiaridade com o problema, 

aprimoramento de ideias ou descorberta de intuições e observar lacunas. Nesse primeiro 

momento de ações, não pretendemos realizar um mapeamento da extensa literatura acerca dos 

periódicos científicos, mas apenas traçar uma noção do que já se publicou sobre o tema. 

Então, para mapear artigos publicados em periódicos científicos sobre o tema de nossa 

pesquisa, elegemos como descritores de busca as seguintes expressões: periódicos científicos 

e educação; qualis periódicos + educação. Começamos o estudo exploratório pelo 

mapeamento de artigos científicos disponíveis, transitando por diversos portais eletrônicos da 

internet como Google Scholar, plataforma SciELO Brasil e Portal de Periódicos Capes. 

A posteriori foi realizada consulta ao Documento da Área 38: Educação, na plataforma 

Sucupira no site da Capes na internet. É preciso frisar que nos socorremos do expediente da 

pesquisa documental, de acordo com a processualidade da paisagem cartográfica a possibilitar 

caminhos em várias direções, que podem se atravessar e se aglomerar ou se romper 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

O objetivo da pesquisa documental é o de buscar informações sobre os documentos que 

normatizam os parâmetros qualis; explorar o universo de periódicos científicos em Educação 
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avaliados pela Capes no quadriênio 2013-2016 e 2017-2018, e filtrar aqueles que se situam na 

região Centro Oeste brasileira. Sobre o uso de documentos em pesquisas, vale adensar que 

operamos com o conceito ao modo como André Cellard (2008) o define, ao pontuar que esta 

técnica possibilita ao pesquisador acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. 

Para o autor, a análise documental favorece a observação do processo de amadurecimento ou 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, entre outros. Na análise documental, observamos a importância das ponderações da 

pesquisadora Gonsalves (2007), segundo a qual a noção de documento remete a uma 

informação organizada sistematicamente e comunicada de diferentes maneiras (oral, escrita, 

visual, ou gestual) e registrada em material durável. 

  

3 Rastros: periódicos no stricto sensu 

  

No intrincado jogo metodológico, adentramos o Google Scholar, a plataforma SciELO 

Brasil e o Portal de Periódicos Capes, com o uso dos descritores: periódicos científicos e 

educação; qualis periódicos + educação. O movimento cartográfico mapeou três grandes 

áreas: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde denotadas por 

subáreas. Frisemos que, para potencializar as buscas, não delimitamos período temporal, 

visando abranger maior número de trabalhos que contivessem os mencionados descritores 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Áreas e Subáreas do conhecimento em números absolutos (*N) e participações porcentuais 

quanto aos artigos publicados em periódicos científicos 

Área Subáreas *N % 

Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 05 8,62 

Ciências Humanas Ciências Sociais 04 6,89 

Ciências Sociais Aplicadas Direito 01 1,73 

Ciências Humanas Educação 14 24,14 

Ciências Humanas Educação em Ciências 07 12,07 

Ciências da Saúde Educação Física 15 25,86 

Ciências Humanas Psicologia 05 8,62 
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Ciências da Saúde Biologia 07 12,07 

Total 58 100 

Fonte: Elaboração própria dos pesquisadores, com base em informações obtidas na web em abril de 2019. 
 

Desse universo descrito na tabela 1, a publicação mais antiga é de 1996 e a mais recente 

é de 2019. A discussão pertinente à produção científica em Educação e sua relação com a 

avaliação qualis nos artigos científicos acessados, se conflui na medida em que são discutidos 

critérios exigidos nas avaliações qualis periódicos, como os que tratam dos parâmetros gerais 

de avaliação, os estratos de ranqueamento, as dificuldades de manutenção e regularidade das 

publicações, os índices de citação, fichas de avaliação da Capes, agências de fomento, 

financiamentos, a qualificação da produção intelectual, e reverberações nas avaliações 

quadrienais da pós-graduação stricto sensu. Estes são aspectos vitais para a manutenção dos 

periódicos e, por extensão, da pós-graduação. 

Se reunirmos as três subáreas: Educação, Educação em Ciências e Educação Física, 

temos majoritariamente 62,06% do total da amostra de 58 artigos. No entanto, a subárea que 

tem implicação direta com nossa pesquisa é a da Educação, daí a opção por mostrá-las 

separadamente. Vale registrar que a metodologia adotada para as análises dos artigos foi: 

leitura dos títulos dos trabalhos, leitura das palavras-chave, dos resumos e dos textos na 

integralidade, incluindo as referências. Todos os 58 textos foram lidos na íntegra. 

Quanto aos trabalhos que, em nossa avaliação, mais se aproximaram da temática de 

nossa pesquisa, apresentamos a seguir um resumo das discussões e tensionamentos. 

a) Piotr Trzesniak (2006), editor científico e pesquisador  em comunicação científica e 

ciência da informação em “As dimensões da qualidade dos periódicos científicos e sua 

presença em um instrumento da área da educação”, aponta para importantes discussões sobre 

a produção dos periódicos científicos, expressando que o qualis veio ‘popularizar’ a avaliação 

formal, explícita e criteriosa de periódicos entre os pesquisadores, destacando a avaliação dos 

periódicos da área da Educação, segundo os critérios de avaliação da Anped; 

b) José Educardo Manzini (2013), editor da Revista Brasileira de Educação Especial – 

indexada no portal SciELO –, docente do Programa de Pós-graduação em Educação da Unesp 

de Marília, em “Avaliação de periódicos científicos: Revista Brasileira de Educação Especial” 

traz como objeto de debate a avaliação, balizando-se em parâmetros qualitativos e estatísticos 

propostos pela ANPED e pelo portal SciELO Brasil. A discussão sobre a melhoria da 

qualidade da revista indicou: 1) necessidade de recebimento de artigos via internet, por meio 
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de plataforma própria; 2) designação de editores adjuntos ou coeditores de modo a garantir o 

fluxo de avaliação dos manuscritos recebidos; 3) investimento na infraestrutura, como compra 

de computadores e softwares para melhorar a editoração da revista; 

c) Castro et al (2017) abordam “A Produção Científica em Educação Física de 2001 a 

2010: caminhos da construção de um Campo”. O estudo visou “[...] compreender a produção 

de programas de pós-graduação stricto sensu em Educação Física, no período de 2001 a 2010, 

tendo como pano de fundo as ‘regras do jogo científico’ vigente no campo.”; 

d) As pesquisadoras Clarilza Prado de Sousa e Elizabeth Macedo (2009), no artigo 

publicado no n. 37 da Revista de Educação Pública, problematizam sobre a “Avaliação da 

pesquisa em Educação e indicadores de produção bibliográfica: um relato sobre o Qualis 

Periódicos”. As autoras destacam sobre a avaliação dos periódicos por indicadores indiretos 

como índices de impacto, no âmbito das ciências humanas e sociais. Apontam o processo de 

classificação desses periódicos, realizado na área de Educação, no qual destacam critérios de 

normalização, publicação, circulação, autoria, conteúdo e gestão editorial. 

e) Santa Anna (2017) nos faz refletir sobre a importante temática que tangencia a 

“Avaliação e qualificação de periódicos científicos: uma análise do qualis/Capes nos 

principais periódicos científicos de ciência da informação no Brasil”. Ainda que o artigo não 

esteja situado na área da Educação, as questões apresentadas como pautas de tensionamentos 

não diferem daquelas reportadas pelos pesquisadores há pouco mencionados, ao debaterem 

sobre os periódicos da Educação. O autor problematiza a avaliação de periódicos científicos 

observando, no âmbito da produção científica, as relações existentes entre as instituições 

produtoras e as publicadoras. O propósito é analisar o relacionamento do indicador 

Qualis/Capes com os periódicos científicos pioneiros da Ciência da Informação no Brasil, de 

modo a considerar esse indicador como um componente de avaliação e qualificador dessas 

publicações. Os achados apontaram para um crescimento do indicador qualis/Capes, de modo 

a transparecer que os periódicos pesquisados – ainda que manifestem-se como generalizados 

– progressivamente adéquam-se às exigências dessa avaliação, o que denota a busca pela 

melhoria contínua e qualificação da produção científica e processos editoriais dessas 

publicações. 

Eis que Trzesniak (2006), Manzini (2013), Zubcich et al (2017), Sousa e Macedo 

(2009) e Santa Anna (2017) trazem como pontos confluentes em suas pesquisas, a discussão 

pertinente à produção científica em Educação e sua relação com a avaliação Qualis/Capes nos 

periódicos científicos pesquisados, bem como aspectos e critérios exigidos nas produções 



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

 

127 
 

científicas, de modo a arregimentar elevados índices de impacto que impulsionem a altos 

ranqueamentos. O que por sua vez ocasiona impacto na pós-graduação em Educação 

No compasso rizomático da pesquisa, acessamos os Documentos da Área 38 da Capes 

específicos da Educação, no portal Sucupira Qualis Periódicos, no que respeita aos periódicos 

avaliados nos períodos de 2013-2016 (BRASIL, 2017) e 2017-2018 (BRASIL, 2019a) para 

fins de mapear aqueles avaliados, e filtrar os que se situam na região Centro Oeste brasileira 

(Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Estratos Qualis Capes e universo de periódicos científicos em Educação, em nível nacional, na 

avaliação do quadriênio 2013-2016 

Estrato Qualis Quantidade de periódicos 

A1 121 

A2 380 

B1 542 

B2 425 

B3 57 

B4 307 

B5 782 

C 1.289 

Total 3.903 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores com base no Documento de Área sitiado no Portal Capes Webqualis, abril 

de 2019 (BRASIL, 2017, 2019a, 2019b). 

  

Cartografando informações documentais, depuramos que somente os periódicos que 

receberam produção no ano ou período de classificação (2013-2016) foram listados e 

classificados. Dessa maneira, não se trata de uma lista exaustiva de periódicos, mas sim uma 

lista de periódicos efetivamente utilizados pelos programas de pós-graduação no período em 

análise (BRASIL, 2019b). 

Expresso na Tabela 2, o movimento cartográfico apontou para um universo de 3.903 

periódicos nacionais e internacionais, avaliados no campo da Educação. Foram mapeadas 21 

revistas nacionais, alocadas na região Centro Oeste brasileira e que constam da relação de 

periódicos a integrarem o Fórum de Editores de Periódicos da Área de Educação da Região 

Centro Oeste (ANPEd-FEPAE, 2017). 
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Lembrando que a classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e 

passa por processo anual de atualização. O qualis periódicos 2013-2016, estratificado em A1 

– o mais elevado, priorizando o idioma inglês –, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C – com peso zero, 

adotou critérios diferenciados de classificação da produção científica. Segundo a Capes 

(BRASIL, 2019b), esta metodologia resultou, no mais das vezes, em distorções, em razão de 

um mesmo periódico ser classificado em estratos diferentes entre as áreas, distanciando-se do 

objetivo principal do qualis, que é avaliar a qualidade do periódico, é tido em detrimento a 

critérios de aderência à área. 

Para o qualis periódicos 2017-2018, estratificado em A1, o mais elevado, priorizando o 

idioma inglês –, A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; e C - com peso zero, a nova metodologia 

considerou critérios a permitirem maior comparabilidade entre áreas de avaliação, atentando-

se também para a internacionalização. A proposta se baseia em quatro princípios: 1) cada 

periódico receberá apenas uma classificação, mesmo que tenha sido informado por programas 

atrelados a mais de uma área de avaliação; 2) a classificação será dada por uma área mãe; 3) 

Qualis referência; 4) Indicadores bibliométricos (BRASIL, 2019b). 

Na subsequência, mostramos em contiguidade os movimentos de estratificação 

anunciados pela Capes (Quadro 1): 

 

Quadro 1 – Relação de periódicos científicos da área da Educação, constantes da região Centro Oeste, referentes 

às avaliações Qualis 2013-2016 e Qualis 2017-2018 

ITEM ISSN PERIÓDICO QUALIS 

2013-

2016 

QUALIS 

2017-

2018 

1 1982-

7806 

Cadernos de História da Educação (UFU) Uberlândia-MG A2 A2 

2 1982-

596X 

Educação e Filosofia (UFU) Uberlândia-MG A2 A2 

3 1983-

7771 

Educativa (PUC Goiás) Goiânia-GO B1 B1 

4 1983-

1730 

Ensino em Re-vista (UFU) Uberlândia-MG B2 A3 

5 2318-

1540 

Horizontes Revista de Educação (UFGD) Grande Dourado-MS C B4 

6 2177-

7691 

Interfaces da Educação (UEMS) Paranaíba-MS B3 B3 

7 2674-

9947 

Intermeio (UFMS) Campo Grande-MT B3 B2 

8 1981-

0431 

Linhas Críticas (UnB) Brasília-DF B1 A3 
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9 2358-

1840 

Perspectiva em Diálogo (UFMS) Naviraí-MS C B2 

10 2178-

4442 

Poiésis Pedagógica (UFG) Catalão-GO B3 B3 

11 1519-

0919 

Profissão Docente (Uniube) Uberaba-MG B3 B3 

12 1678-

166X 

Revista Brasileira de Política e Administração Educacional (ANPAE/UFG) 

Goiânia-GO 

A2 A2 

13 2526-

4257 

Revista Científica de Educação (Faculdade de Inhumas) GO C C 

14 2237-

258X 

Revista Educação e Fronteiras On Line (UFGD) Grande Dourado-MS B3 B2 

15 2178-

7476 

Revista da Faculdade de Educação (Unemat) Cáceres-MT B2 B2 

17 2238-

2097 

Revista Educação Pública (UFMT) Cuiabá-MT A2 A2 

18 2238-

8346 

Revista Educação e Políticas em Debate (UFU) Uberlândia-MG B5 B3 

19 1981-

8416 

Revista Inter Ação (UFG) Goiânia-GO B1 A3 

20 1414-

5138 

Revista Série-Estudos (UCDB) Campo Grande-MS B2 A3 

21 2175-

1609 

Revista Triângulo (UFTM) Uberaba-MG B4 B3 

Fonte: Elaboração própria dos autores com base nos documentos oficiais da Capes – Documentos de Área. Área 

38: Educação, obtidos por meio do Portal Capes/Sucupira/Webqualis, em janeiro de 2020 (BRASIL, 2017, 2018, 

2019a, 2019b). 

  

Nosso cartografar nos mostrou que os programas de pós-graduação das cidades de 

Uberlândia e Uberaba, filiados à ANPED, assim como os periódicos vinculados a eles, são 

ligados organicamente à região Centro Oeste, de acordo com a divisão feita pela coordenação 

de Área da Capes, ainda que geograficamente situem-se na região sudeste. Deste modo, 

observamos que as revistas criam fluxos de mudanças ao afirmarem suas singularidades em 

meio a critérios heterônomos instituídos pelo CTC-ES da Capes. 

 

4 Incertezas 

  

No concernente aos periódicos descritos no quadro 1, observamos que alguns 

mantiveram-se no estrato da avaliação anterior, no entanto, majoritariamente um bloco 
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migrou dos estratos inferiores para os superiores. O que denota os encadeamentos 

rizomáticos, mediante os quais o qualis orienta em torno das práticas editoriais do campo 

educativo. Nesse compreender, as travessias percorridas desencadearam um mapa 

cartográfico em que aparecem três grandes áreas de conhecimento: Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, denotadas por subáreas a trazerem à tona o 

tema qualis periódicos, promovendo visibilidade à discussão sobre os veículos de 

disseminação da produção científica dos programas de pós-graduação do país. 

A análise documental apontou para um compósito de critérios e parâmetros avaliativos 

diversificados nos dois períodos analisados: de A1, A2, B1 a B4 (2013-2016); e A1 a A4; B1 

a B4 (2017-2018). Nesse sentido, tal como o phármakon (DERRIDA, 2005), na obra A 

farmácia de Platão1, o qualis opera, ao mesmo tempo, como remédio e veneno, ao classificar 

os periódicos em estratos inferiores e superiores. Podemos assim entrever que, por sua vez, os 

periódicos operam na tessitura dos indecidíveis (DERRIDA, 1973), que com suas diferenças 

constituem escrituras como produção singular que resistem ao instituído. Em meio a esses 

estratos, os periódicos constituem escrituras que se afirmam para além da fala, leitura e 

escrita, disseminam rastros da produção científica da pós-graduação stricto sensu nacional, 

potencializando o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. Contudo, não é 

improvável que ainda tenhamos uma acentuada trilha a ser percorrida no que toca ao rol de 

documentos a serem acessados e analisados. Apreciemos as seguintes notas obtidas na 

plataforma da Capes: 

NOTA QUALIS-PERIÓDICOS 

Reiteramos, mais uma vez, que as informações do Qualis-Periódicos 

disponíveis para consulta na Plataforma Sucupira referem-se apenas as 

classificações das revistas consolidadas do Triênio 2010-2012 e Quadriênio 

2013-2016. Esses estratos foram utilizados, à época, para subsidiar os 

processos de Avaliação, fim para o qual o Qualis-Periódicos foi concebido e 

é referendado pela CAPES. Em relação ao novo modelo do Qualis 

Referência, ele ainda se encontra em fase de discussão e aprimoramentos 

pelas Áreas de Avaliação. (BRASIL. 2019a). 

 

 
1 “A cena da leitura de Derrida sobre a cena da origem da escrita no diálogo de Platão se desenvolve justamente 

no sentido de expor uma grande ambivalência do termo grego phármakon, que é aplicado para qualificar os 

caracteres escritos, e de demonstrar como os tradutores quase sempre negligenciam essa duplicidade no ato da 

tradução. Em outras palavras, por si mesma a palavra phármakon não constitui uma novidade, nem foi Derrida 

que a descobriu. O dado inovador na leitura proposta por “A Farmácia de Platão” é tornar praticamente inviável 

uma decisão por um dos polos, o positivo ou o negativo. No contexto de seu aparecimento, e mesmo desde o seu 

começo, quando a palavra já vinha sutilmente associada aos textos escritos no encontro entre Sócrates e Fedro, a 

decisão exclusiva por um de seus sentidos, em geral o de remédio, em detrimento do outro, o de veneno, tem 

implicações diretas sobre o que está em jogo na textualidade do Fedro. Para Derrida muitas questões filosóficas e 

culturais passam por problemas e embaraços da tradução.” (ASSOLINI, 2017, p. 1). 
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Este traçado da pesquisa aponta para um caminhar que sugere linhas labirínticas e 

imprevisíveis, ao modo do pensar de Corazza (2002, p. 3) segundo a qual, “[...] quando se está 

dentro, não se tem a mínima ideia de onde nos levarão, nem onde estão seus pontos de fuga, 

ou mesmo aqueles de aprisionamento. 
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade refletir sobre a função dos presidentes de província, bem 

como sobre a atenção dada a temática da “civilização” dos índios em Mato Grosso, na 

primeira metade do século XIX. Busca-se refletir sobre a noção de civilização e 

desenvolvimento que constantemente foram evocadas nas falas e discursos dos 

presidentes da província de Mato Grosso, documentos apresentados a Assembleia 

Legislativa provincial e que tinham a finalidade de expor as medidas tomadas para se 

alcançar a modernidade na província. 

Palavras-chave: Presidente de Província. Nações indígenas. Civilização. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to reflect on the role of provincial presidents, as well as on the 

attention given to the theme of the “civilization” of Indians in Mato Grosso, in the first 

half of the 19th century. It seeks to reflect on the notion of civilization and development 

that were constantly evoked in the speeches of the presidents of the province of Mato 

Grosso, documents presented to the provincial Legislative Assembly and that had the 

purpose of exposing the measures taken to achieve modernity in the province. 

 

Keywords: Provincial President. Indigenous Nations. Civilization. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Neste artigo focalizaremos a temática dos índios e como eram tratados pelos 

presidentes de província de Mato Grosso, em seus discursos e falas apresentados a 

Assembleia Legislativa provincial. Demonstraremos o objetivo civilizador presentes 

nesses discursos, e como a intenção em se alcançar a “docilidade” dos diversos grupos 

indígenas que habitavam a província de Mato Grosso estava presente no governo e 

administração provincial. Para tanto, num primeiro momento, demonstraremos as 

funções dos presidentes de província e as regras para a produção de seus discursos e, em 
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seguida, apresentaremos as definições e estratégias direcionadas aos indígenas presentes 

nesses documentos na primeira metade do século XIX. 

A primeira metade do século XIX no Brasil, foi marcada por grandes mudanças, 

seja no cenário político, administrativo, quanto social, a partir da década de 30, houve a 

edificação de novas leis que tiveram interferência direta na forma como o Brasil seria 

administrado. A partir do Ato Adicional de 1834, Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, os 

relatórios dos presidentes de província passaram a ser obrigatórios, essa lei estabeleceu 

como uma das atribuições do presidente participar da abertura da Assembleia 

Legislativa provincial, conduzindo uma fala na qual deveria apresentar a situação 

provincial e as providências a serem tomadas nos principais setores da administração 

pública (BRASIL, 1834ª). A obrigatoriedade passou a valer a partir de 1835, medida 

que permitiu chegar à posteridade uma riquíssima documentação que possibilita o 

conhecimento da realidade das províncias do Império brasileiro.  

Em Mato Grosso, a primeira Legislatura, seguindo os moldes do Ato Adicional, 

ocorreu em três de julho de 1835, sob o governo do presidente Antônio Pedro de 

Alencastro. A retórica utilizada nos textos visava convencer a Assembleia de que a 

atuação do chefe provincial seguia a contento, apesar da precariedade de alguns setores, 

que deveriam ser registradas. Esses relatórios, além de sua apresentação pelo presidente 

de província na abertura anual da Assembleia Legislativa Provincial, também deveriam 

ser apresentados quando deixavam o cargo (FARIA FILHO; RESENDE, 2001. p. 82). 

O conteúdo dos discursos e falas dos presidentes de província constituem-se em 

importantes fontes de informações. Os discursos seguiam determinadas regras de 

produção, e o números de páginas variavam de acordo com as intenções do presidente, 

sendo o conteúdo subdividido em temáticas fixas: Tranquilidade pública, Segurança 

individual, Administração da Justiça, Força pública, Culto religioso, Santa Casa da 

Misericórdia, Repartições Gerais, Tesouraria de Fazenda, Instrução Pública, Rendas 

Provinciais, Obras Públicas gerais, Obras Públicas Provinciais, Navegação por vapor, 

Colonização, Catequese e civilização dos índios, Legislação Provincial, Secretaria de 

Governo. Os relatórios apresentavam resumos com dados informativos. 

Ao analisar os documentos selecionados, o esforço principal foi assimilar as 

relações de força e poder que se manifestam no interior de cada um deles, sem deixar de 

considerar que todo documento é fruto de escolhas e decisões que expõem apenas uma 

pequena parcela daquilo que ocorreu no passado (LE GOFF, 1994. p. 535). 
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Civilização, ordem pública, modernização e progresso eram conceitos presentes 

nos discursos dos presidentes da província, replicados do governo imperial. A noção de 

civilização agregava em si a modernidade, a ordem e o progresso; um país, para ser 

considerado em estágio superior de civilização deveria “[...] conquistar a natureza aos 

desígnios da civilização. Quanto mais um país transforma seus terrenos incultos em 

lavouras, pastos, cidades, incrementando sua população, mais culto e civilizado era 

considerado” (GALETTI, 2012. p. 104). A preocupação com o alcance de um estágio 

elevado de civilização esteve presente em inúmeros documentos da época, seja nos 

discursos dos presidentes de província que destacavam esse interesse, seja nas leis, 

normas, regulamentos, códigos de postura policiais, entre outros, que edificariam uma 

nova forma de vida no Brasil. 

Segundo Ernesto Cerveira de Sena, os presidentes de província traziam consigo 

“[…] o dever civilizatório [...] correspondendo aos desígnios imperiais. Desígnios esses 

que eram elaborados sobretudo na Corte do Império, o lugar considerado mais 

civilizado do país que se construía” (2008. p. 192). Nesse sentido, ao ser marcada pela 

distância em relação aos grandes centros econômicos do país, a província de Mato 

Grosso – especialmente entre os detentores de poder –, também esperava por 

transformações, mudanças, que tinham a principal finalidade de reforçar hábitos e 

costumes considerados “civilizados”.  

No período em estudo, a primeira metade do século XIX, a província de Mato 

Grosso, como ressaltou Galetti, fora retratada constantemente “[...] como um lugar 

situado exageradamente longe”, especialmente pelos viajantes que exploraram a 

província ao longo desse século (2012. p. 101). Para Galetti, “situar-se muito longe 

significava, então, algo mais que contabilizar léguas e dias e ‘perto’ dizia respeito a uma 

representação espacial que designava a proximidade com a cidade, seus signos de 

civilização [...]” (2012. p. 101). Esses “signos de civilização” eram compreendidos, no 

século XIX, como a existência de vias de comunicação, desenvolvimento das atividades 

produtivas, organização urbana, alta densidade demográfica, entre outros fatores, vistas 

naquele período como representantes da civilização e modernidade (2012. p. 142). 

Nesse contexto as divisões administrativas brasileiras, após a Independência, 

passaram a ser governadas por um presidente e não mais por um governador e capitão-

general como no período colonial, e fizeram parte do Brasil imperial com a 

nomenclatura de “província” confirmada na Constituição de 1824, outorgada por D. 

Pedro I. Na Constituição de 1824 estava presente no artigo 2, do Título I, a definição 
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que “o seu território é dividido em províncias na forma em que atualmente se acha, as 

quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado” (BRASIL,1824). 

O cargo de presidente de província foi criado no ano de 1823, estabelecendo-se 

como uma extensão do poder imperial nas diversas regiões do Brasil, especialmente as 

mais distantes, uma vez que a imensidão territorial brasileira dificultava um controle 

mais presente e direto do governo Imperial. De acordo com Miriam Dolhnikoff: 

O cargo de presidente foi criado pela primeira vez na Assembleia 

Constituinte de 1823, que determinou ser sua nomeação de 

competência do imperador, conforme previsto no projeto apresentado 

por Antônio Carlos de Andrada e Silva. Na discussão subsequente 

vários deputados discursaram contra a figura do presidente, 

argumentando que a população, principalmente a do Norte, iria 

entendê-la como um instrumento do despotismo, de uma ingerência 

ilegítima do Rio de Janeiro na administração provincial. Não obstante, 

a maioria votou por sua aprovação e, a partir de então, nem liberais 

nem conservadores questionaram a importância da existência de um 

agente executivo do imperador na província (2005. p. 101). 

 

 

Esse cargo tinha vital importância para a manutenção da ordem no vasto Império, 

uma vez que a boa administração das províncias contribuiria para a manutenção da 

tranquilidade (DOLHNIKOFF, 2005. p. 101).  

Nesse novo momento político o estabelecimento da Assembleia Geral 

Constituinte Legislativa foi importantíssimo, nela, o cargo de presidente da província 

foi alvo de vasta reflexão e debate, segundo Andréa Slemian (2006. p. 108) não faltou 

momentos polêmicos nos debates, especialmente em relação às funções a serem 

exercidas1. Os debates se voltavam para a problemática da centralização ou 

descentralização, sob uma perspectiva mais centralizadora o Imperador teria ação direta 

na escolha do presidente de província, já numa visão mais descentralizada, o presidente 

seria eleito no âmbito provincial 2.  

A respeito desse embate entre centralizadores e federalistas, Ivo Coser considera 

que as diferenças entre eles no debate político brasileiro durante o século XIX, se 

estabeleceram através de duas vias principais, sob a perspectiva federalista que visava à 

descentralização, o poder central seria conduzido a partir das províncias, que detendo 
 

1 Andréa Slemian reflete em trechos de sua tese, os diferentes embates e polêmicas a respeito dos projetos 

referentes à administração das províncias, segundo a autora “Apesar das distintas emendas conciliatórias, 

a discussão girou em torno da questão: caberia ao Imperador escolher o presidente e, caso sim, deveria ser 

ele um homem da Província?”. (2006. p. 108). 
2 Sobre os debates na Constituinte a respeito da função do presidente da província conferir: BRASIL. 

Diário da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil - 1823 (edição fac-símile). 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. Tomo I, vol. 6. Nº 27. Sessão de 17 de junho. 

Disponível em http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/535162 acesso em: 09-01-18, p. 229. 
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autonomia política, administrativa e econômica, proporcionaria o nascimento do 

patriotismo no município, dessa maneira não haveria competição entre as províncias, 

mas contribuição para a força do governo central. Por seu contrário, a via pensada pelos 

centralizadores associava-se a autonomia do governo central que poderia impor suas 

ações e estratégias aos poderes provinciais de forma a ampliar sua influência sobre as 

províncias e, por seu turno, minimizar as ações individuais dos grupos locais, 

ocasionando a sua força e preservação. Mesmo com debates acirrados e ideias distintas, 

“[...] a montagem de um aparelho estatal capaz de implementar uma ordem legal será 

um dos pontos centrais na agenda dos conservadores e de liberais” (2008. p. 17).  

Sendo personagem primordial na construção de uma ordem legal, o presidente de 

província, de acordo com Miriam Dolhnikoff “[...] se constituía, assim, em uma figura-

chave tanto para liberais como para conservadores, ambos interessados na unidade”, 

essa unidade era vista como decisiva para o bom andamento do Estado-Nação seja por 

liberais ou conservadores, “o que explica o fato de mesmo no auge da descentralização, 

no decorrer da década de 1830, o presidente ser nomeado pelo governo central” (2005, 

p. 117). 

Sendo um agente executivo do imperador na província, ao cargo de presidente de 

província, os deputados apresentaram em 20 de outubro de 1823, a lei que deu nova 

forma aos governos provinciais. Ao término dos debates, houve acordo quanto à escolha 

do presidente estar sob a responsabilidade do imperador, havia nessa escolha caráter 

centralizador, no entanto, “[...] ela significou, do ponto de vista da construção normativa 

de um arranjo liberal, um passo importante na valorização das Províncias como espaços 

convergentes de poder político” (SLEMIAN, 2006. p. 115). Sendo o executor e 

administrador da Província, o presidente teria importantíssimas funções administrativas 

(BRASIL, 1823).  

Os presidentes de província, agregavam uma função decisiva para a manutenção e 

consolidação de um sistema político-administrativo que visava à garantia da 

estabilidade política e, especialmente, a unidade da recém-criada nação (SLEMIAN, 

2007). Sob sua tutela, a partir da lei de 20 de outubro de 1823, o bom andamento da 

província seria avaliado através da economia, da educação, da ordem, da arrecadação, 

da mineração, da catequese dos índios, da escravidão, das questões jurídicas, das forças 

armadas e das despesas no âmbito provincial. Para alcançar esses objetivos eram 

responsáveis por fomentar, promover, vigiar, propor, formar, cuidar, examinar, decidir, 

suspender, atender e determinar os caminhos da província que comandavam, essas 
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ações os estabeleciam como os executores e administradores da província, o seu 

principal gestor. 

Seu papel de gestor das províncias esteve presente na Constituição Imperial de 

1824 que ficou conhecida como outorgada, uma vez que seu texto básico não foi 

estruturado por uma Assembleia Constituinte, mas conduzida pelo monarca “num ato 

unilateral” e despótico. Mas, mesmo assim, essa Constituição teve importância 

significativa para a história do Império brasileiro, haja vista que estabeleceu linhas 

básicas, no que se refere à estrutura e funcionamento do sistema político imperial, assim 

como um determinado conceito de cidadania (GOUVÊA. 2008. p. 21-22). 

No âmbito das províncias, a escolha do presidente continuou sob a alçada do 

imperador, como constava na lei de 20 de outubro de 1823. No Título 7º da 

Constituição Imperial de 1824, que tratava “Da Administração e Economia das 

Províncias”, capítulo 1º “Da Administração”, o papel a ser desempenhado pelo chefe 

provincial foi definido em dois artigos, art. 165 e art. 166. 

Art. 165. Haverá em cada província um presidente, nomeado pelo 

Imperador, que o poderá remover, quando entender que assim convém 

ao bom serviço do Estado. 

Art. 166. A lei designará as suas atribuições, competência e 

autoridade, e quanto convier ao melhor desempenho dessa 

administração (BRASIL, 1824). 

 

Dessa forma, definiu-se a estrutura administrativa a vigorar no Império brasileiro, 

em que as províncias estariam diretamente subordinadas ao imperador por meio de sua 

escolha do presidente de província que se estabeleceria como os olhos do poder central 

no âmbito regional, essa característica estaria presente seja durante o governo de D. 

Pedro I, seja durante o período regencial, período em que passaram a ser nomeados pela 

Regência e declarados como “os delegados do chefe da nação” (SLEMIAN, 2007). 

Suas atribuições, competências e autoridade foram mais bem definidas em 1834, 

mesmo constando a sua necessidade na Constituição Imperial de 1824, apenas durante o 

período regencial, a partir da lei nº 16, de 12 de agosto de 1834 – Ato Adicional –, que 

destacava a necessidade do regimento, houve empenho para a sua efetivação (BRASIL, 

1834a). Dessa forma, o regimento que dispunha sobre as atribuições do presidente de 

província, tomou forma pela letra da lei nº. 40, de três de outubro de 1834, e logo em 

seu primeiro artigo declarava-se que “O Presidente da Província é a primeira autoridade 

dela. Todos os que nela se acharem lhe serão subordinados, seja qual for a sua classe ou 

graduação. [...]”. Tendo autoridade frente à província, o presidente passaria a ter 
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segundo o art. 2º, “tratamento de Excelência, e as honras militares que se faziam aos 

extintos Governadores e Capitães-Generais” (BRASIL. 1834b). Passando a vigorar o 

regimento com as atribuições do presidente de província, a lei anterior de 20 de outubro 

de 1823 foi revogada 3. As atribuições, definidas por esse regimento eram: 

 
Art. 5º Ao presidente, além das atribuições marcadas na lei da reforma 

constitucional, e nas demais em vigor, compete: 

§ 1º Executar, e fazer executar as leis. 

§ 2º Exigir dos empregados as informações e participações que julgar 

convenientes para a boa execução das leis. 

§ 3º Inspecionar todas as repartições, para conhecer o estado delas, e 

dar as providências necessárias para que estejam, e se conservem 

segundo as leis. 

§ 4º Dispor da força a bem da segurança e tranquilidade da província. 

Somente, porém nos casos extraordinários, e indispensáveis, fará 

remover as guardas nacionais para fora dos seus municípios, nem 

consentirá que os exercícios, mostras, ou paradas se façam fora das 

paróquias respectivas; exceto se forem contiguas, ou tão próximas 

umas as outras, que pouco incômodo cause a reunião dos guardas 

delas. 

§ 5º Exercer sobre as tesourarias provinciais as atribuições conferidas 

pela lei de 4 de outubro de 1831, que organizou o tesouro nacional. 

§ 6º Prover os empregos que a lei lhe incumbe, e provisoriamente 

aqueles cuja nomeação pertença ao Imperador. 

§ 7º Cometer a empregados gerais negócios provinciais, e vice-versa. 

§ 8º Suspender a qualquer empregado por abuso, omissão, ou erro 

cometido em seu ofício, promovendo imediatamente a 

responsabilidade do mesmo, observando-se a respeito dos magistrados 

o que se acha disposto no art. 17 da Lei de 11 de junho e 1831, que 

marcou as atribuições da Regência. 

§ 9º Cumprir, e mandar cumprir todas as ordens e decretos do governo 

sobre qualquer objeto da administração da província, para o que lhe 

serão diretamente remetidos. 

§ 10. Receber juramento, e dar posse aos empregados, cujo exercício 

se estenda a toda a província ou a uma só comarca. Se forem 

corporações, o juramento e posse serão dados aos presidentes delas. 

§ 11. Decidir temporariamente os conflitos de jurisdição, que se 

suscitarem entre as autoridades da província. 

§ 12. Participar ao governo os embaraços, que encontrar na execução 

das leis, e todos os acontecimentos notáveis, que tiverem lugar na 

província ou suas imediações, ajuntando-lhes as reflexões sobre a 

origem, circunstâncias e resultados das mesmas. 

§ 13. Informar com brevidade os requerimentos ou representações, 

que por seu intermédio se fizerem ao governo. Bem assim as 

promoções militares, as quais lhe devem ser apresentadas, para dar 

sobre elas o seu parecer, sem o que não poderão ser confirmadas. 

§ 14. Conceder licença aos empregados públicos, não excedendo esta 

o prazo de três meses, e havendo para isso justo motivo. (BRASIL, 

1834b). 

 
3 “Art. 13. Fica revogada a Lei de 20 de outubro de 1823, e as mais que estiverem em oposição à 

presente”. In: BRASIL. Lei Imperial de n. 40 de três de outubro de 1834.  
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Dessa forma, a principal figura político-administrativa da província continuava a 

reunir atribuições importantes, no entanto, é possível notar, que a partir desse 

regimento, suas funções voltavam-se mais para uma administração voltada para o bom 

andamento do aparelho estatal, uma vez que, no artigo quinto do regimento e seus 

incisos, é possível notar a ênfase dada a necessidade de gerenciamento das repartições e 

empregados públicos, ao mesmo tempo em que se enfatizam a necessária atenção a 

execução das leis. Naquele contexto, a figura do presidente de província estabelecia-se 

como o elo principal com o governo central.  

A partir do Ato adicional de 1834, ficou definido que o presidente teria 

participação na abertura da Assembleia provincial, com fala destinada a apresentação da 

província, com destaque a quais providencias seriam necessárias para o seu bom 

desenvolvimento 4, essa exigência fez com que a partir de 1835 fossem produzidos os 

discursos e as falas dos presidentes de província em que se apresentavam diferentes 

temas e situações a que as províncias brasileiras estavam inseridas, essa exigência foi 

destacada pelo presidente da província de Mato Grosso, José Antônio Pimenta Bueno, 

em 1837, na abertura da sessão ordinária da Assembleia Legislativa Provincial: 

Venho cumprir a obrigação, que a lei impõe-me de informar-vos sobre 

o estado dos negócios públicos da província, e expor as suas mais 

importantes necessidades; para que proporcionando-lhes vosso 

ilustrado saber os melhoramentos consentâneos, se possam ir 

desenvolvendo os muitos e preciosos elementos de grandeza e 

prosperidades que ela encerra.  

Desejava satisfazer completamente a lei, ministrando esclarecimento 

detalhado sobre os ramos da pública administração que demandam 

providências; não me é permitido, porém, tanto por que me falecem 

várias informações exigidas das autoridades locais, como maior lapso 

de tempo para conhecer perfeitamente todas as faces da província, e 

dos seus diversos interesses (MATO GROSSO, 1837). 

 

Essa resolução permitiu chegar à posteridade um corpus documental riquíssimo e 

que oportuniza conhecer o contexto histórico em que diferentes presidentes de província 

governaram Mato Grosso, assim como possibilitam o conhecimento das resoluções e 

caminhos administrativos que foram tomadas. 

 
4 “Art. 8º O Presidente da província assistirá a instalação da Assembleia Provincial, que se fará a exceção 

da primeira vez, no dia que ela marcar terá assento igual ao do Presidente dela, e a sua direita; e ai dirigirá 

a mesma Assembleia a sua fala, instruindo-a do estado dos negócios públicos, e das providências, que 

mais precisar a província para seu melhoramento”. BRASIL. Ato Adicional de 1834 – Lei nº 16, de doze 

de agosto de 1834. 
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Os discursos e falas dos presidentes de província se tratava de uma peça oratória 

proferida na abertura da Assembleia Provincial a partir de 1835. Em Mato Grosso, a 

primeira Legislatura, seguindo os moldes do Ato Adicional, ocorreu em três de julho de 

1835, sob a responsabilidade do presidente Antônio Pedro de Alencastro. A retórica 

utilizada nos textos tinha a principal finalidade de convencer a Assembleia de que a 

atuação do chefe provincial era conduzida de forma a desenvolver uma boa 

administração e mesmo que fosse exposta a precariedade de alguns setores, o 

pronunciamento visava ter um efeito positivo sob os ouvintes.  

Esses documentos são importantes fontes históricas e permitem compreender o 

contexto político-administrativo em que as províncias estavam inseridas. A partir das 

considerações de Durval Muniz de Albuquerque Jr., acerca de discursos e 

pronunciamentos, intenta-se produzir uma análise interna e externa, para que seja 

possível compreendê-los a partir da relação com o que o cerca, ou seja, o seu contexto 

de fala/produção, assim como, analisá-los a partir de sua estrutura interna, para que seja 

possível compreender as “estruturas imanentes que o sustentam e lhe dão 

inteligibilidade, lógica, coerência, consistência, singularidade” (ALBUQUERQUE JR, 

2009, p. 237).    

Sendo resultado de uma imposição legal, as falas e discursos dos presidentes de 

província chamavam a atenção para temas considerados indispensáveis pela 

administração provincial e o governo central, assuntos contundentes e necessários para a 

ação política eram abordados ao mesmo tempo em que expunham estratégias e táticas 

de governo. Nesses documentos são tratados uma variedade de temas pelos presidentes 

de província, sendo que cada um deles expressavam quais as suas preocupações e 

intenções, demonstrando sua linha de governo, assim como num âmbito maior a 

efetivação do Estado brasileiro independente, especialmente por demonstrarem 

expectativas e objetivos frente ao território e a população, expectativas essas que vindas 

do governo imperial e da província visavam alcançar a ordem e a tranquilidade pública, 

elementos vitais para o bom andamento do Estado-nação. Na investigação aqui 

desenvolvida, focalizaremos no olhar dos presidentes de província sob as diversas 

nações indígenas na província de Mato Grosso e como se materializava sobre elas o seu 

interesse civilizador. 

Acerca desse interesse, Manuela Carneiro da Cunha (1997, p.26-28), em “O 

Diretório dos Índios: Um projeto de civilização no Brasil do século XVIII”, demonstrou 

que a ideia de “civilizar os índios” estava relacionada a sua incorporação ao Estado, ou 
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seja, o Estado desenvolveria estratégias que tinha o objetivo principal de condicioná-los 

a leis e costumes pré-definidas, que visavam a formação de um corpo civil coeso, uma 

sociedade. Em função disso, não se reconhecia que os diversos grupos indígenas 

formassem, eles próprios, uma sociedade, pois a sua organização e constituição eram 

diversas da proposta pelo Estado português. 

A relação com os índios também estava entre as preocupações dos governantes da 

província, um embate presente desde o início da colonização no Brasil. Segundo Otávio 

Canavarros, em “O poder metropolitano em Cuiabá (1727-1752)”, durante a 

colonização, tanto a Coroa portuguesa, quanto a espanhola enfrentaram dilemas no que 

se refere à relação com os índios, especialmente relacionadas a dúvidas entre a “[...] 

expansão do Império e a propagação da Fé, entre a colonização e a evangelização” 

(2004, p. 248). Esses dilemas foram substituídos pelo caráter positivo atribuído à 

civilização dos índios a partir de traços culturais europeus, visando à docilidade e a 

domesticação. 

Para Verone Cristina da Silva, em dissertação intitulada “Missão, Aldeamento e 

Cidade: os Guaná entre Albuquerque e Cuiabá (1819 - 1901)”, “a domesticação dos 

índios supunha, como em séculos anteriores, a sua sedentarização em aldeamentos 

administrados através de uma lei, sob o jugo do trabalho [...]” (2001, p. 15). Essa 

intenção é possível de ser capitada nas falas e discursos dos presidentes da província de 

Mato Grosso. 

Em 1835, o presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro de 

Alencastro, falou de forma breve, que a ocorrência da Rusga em Cuiabá em 18345, 

atrapalhou os planos de se organizar uma diretoria com função de estabelecer a prática 

da catequese dos índios, o prosseguimento de tal ação deveria, segundo ele, estar sob a 

responsabilidade e medidas legislativas (MATO GROSSO, 1835, p. 05). 

Em 1837, essa questão teve maior espaço no discurso e ao tratar das diversas 

nações indígenas da província, o presidente José Antônio Pimenta Bueno, além de 

apresentar a diversidade das nações expôs os benefícios que a província receberia com o 

estabelecimento da civilização dos índios. De acordo com ele, muitas eram as nações 

que habitavam o extenso território mato-grossense, no entanto, das cinquenta e três 

nações conhecidas, apenas dez estavam domesticadas, das dez domesticadas não se 

 
5 Sedição ocorrida em Cuiabá em 30 de maio de 1834, resultado do embate intra-elite e que causou a 

morte de vários portugueses. Cf: SENA, Ernesto Cerveira de; PERARO, Maria Adenir. (Orgs.). Rusga: 

uma rebelião no sertão: Mato Grosso no período regencial (1831-1840). Cuiabá: EdUFMT, 2014. 
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deveria incluir, segundo ele, a nação dos índios cavaleiros, os Guaicurus, que em suas 

palavras era uma nação “sempre errante e empreendedora”. Destaque também foi dado 

por ele, à boa índole e serviços dos Apiacás, que contribuiriam para os interesses na 

navegação do rio Juruena em direção ao Pará. Salientou também a ausência de 

informações “[...] sobre os Guaranis e sua residência no distrito de Casalvasco, [...] a 

porção de Índios que começa[va] a formar o estabelecimento do Piquiri” (MATO 

GROSSO. 1837, p. 18). Após lamentar o desconhecimento acerca de extensa parte do 

território da província, Pimenta Bueno declarou os benefícios que a catequese e 

civilização dos índios trariam ao Mato Grosso: 

A catequese de tais Nações ofereceria grandes vantagens, sem o temor 

dos perigos e estragos que eles ameaçam, novas explorações, e 

viagens se abririam, novas minas seriam descobertas, novos produtos, 

e novas saídas á eles; e os próprios Indígenas, como outros já fizeram, 

conhecedores do território, servir-nos-iam de guias [...] 

[...] Parece que todas as providências resumem-se na fortuna de achar 

homens zelosos, que se apliquem com interesses dirigido ao trabalho 

de dar-lhes aquele grau de civilização necessário para que eles se 

desprendam da vida selvagem, cumprindo desde então separá-los para 

que percam no todo os costumes bárbaros, que juntos nunca deixam, e 

sobre tudo aproveitar os filhos, que com facilidade recebem nossos 

hábitos [...]. (MATO GROSSO. 1837, p. 18-19). 

 

A partir das considerações de Pimenta Bueno, é possível notar que o trato 

destinado às nações indígenas voltava-se para a intenção de estabelecer a sua 

incorporação ao Estado, a partir da positivação das ações e sujeição de seus costumes e 

hábitos, algo que viria a contribuir para a dizimação de muitas culturas e nações 

indígenas. 

No ano seguinte, em 1838, Pimenta Bueno, deu ampla atenção à questão dos 

índios. Informou logo de início, com pesar, a falta de meios e homens capazes de 

estabelecer a catequese e civilização dos índios em Mato Grosso, o que, segundo ele, 

contribuiria para que se perdurassem as hostilidades causadas por algumas nações no 

território da província, nesse sentido, destacou que os índios Cabaçais que se 

localizavam entre o Paraguai e o Jauru estavam causando “[...] estragos e perdas [...] ás 

pessoas que faz[iam] viagem entre Vila Maria e Mato Grosso, a Fazenda Nacional 

Caiçara, e aos moradores vizinhos do Jauru, [...] começarão roubos não só nas 

plantações, como nas próprias casas [...]” (MATO GROSSO. 1838, p. 10), ao enfatizar 

as “barbaridades” e morte de um escravo e um negociante, causadas por essa nação 

indígena, afirmou que as circunstâncias os levaram a “[...] bate-los e atemoriza-los [...]”, 
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pois do contrário “tudo o mais seria ilusório, certaria a correspondência com Mato 

Grosso, ou sacrificaria a vida daqueles agricultores e dos viajantes” (MATO GROSSO. 

1838, p. 11). A forma utilizada para domesticá-los foi o estabelecimento de uma 

bandeira, que segundo ele resultou em vinte e oito prisioneiros, sendo quatro adultos e 

vinte e quatro crianças, e, por conseguinte, o fim das hostilidades. Em seu relato, tratou 

também de uma bandeira destinada a bater os índios Parecis no arraial de Lavrinhas, 

mas que não foi utilizada por terem os índios se retirado do local. Ainda discursou sobre 

a visita do cacique dos Kadiwéu (Cadineo), “[...] a mais importante tribo dos Aycurús 

[Guaicurus]”, a fim de demonstrar amizade e obediência. Para finalizar, demonstrou a 

necessidade de se criar o cargo de inspetor dos índios em Cuiabá, função que teria a 

finalidade de “[...] protegê-los, levar as suas necessidades, e queixas ao conhecimento 

do Governo, [...] [para que] estabelecesse com eles permutações e as demais possíveis 

relações de comércio”, essa proposta se apresentava em função de sua queixa em 

relação aos gastos provinciais referentes aos pedidos de algumas nações indígenas 

acerca de auxílio para ferramentas, vestuário e sustento, algo que segundo o presidente 

José Antônio Pimenta Bueno vinha pesando nos cofres públicos provinciais (MATO 

GROSSO. 1838, p. 12). Em seu discurso, está presente a concepção de que os índios 

deveriam ser contidos e direcionados de forma a não prejudicarem a administração 

provincial, para tanto a sua “civilização”, era vital e urgente.  

Segundo Maria Adenir Peraro, em “Bastardos do Império: família e sociedade em 

Mato Grosso no século XIX”,  “a idéia [sic] de civilizar os povos indígenas vinha 

carregada do propósito de torna-los aptos ao trabalho, enfim, disciplina-los”, a fim de 

minimizar os danos econômicos e políticos que as ações “bárbaras” das diversas nações 

indígenas pudessem provocar, “[...] tal propósito ia ao encontro do que se propunha em 

relação aos homens brancos livres, numa tentativa de aproximá-los e adequá-los aos 

padrões culturais europeus” (2001. p. 42). 

Em 1839, Estevão Ribeiro de Rezende destinou dez páginas de sua fala para tratar 

dos indígenas. Logo no início, tratou de ataques dos índios Cabixis e Parecis, em quase 

toda a margem ocidental do rio Galera, um dos afluentes do rio Guaporé, segundo ele, 

as duas nações vinham hostilizando os arraiais de São Vicente e do Pilar, incursões que 

levaram ao abandono de estabelecimentos, assim como o incêndio de um Engenho em 

1819. Ao tratar dessas nações indígenas se referia as suas ações como hostis e bárbaras, 

abordando-as como prejudiciais a província, no mesmo sentido, referiu-se ao ataque dos 

Bororos a Fazenda Caiçara. Ao retratar as incursões, destacou que a ausência de 
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recursos financeiros o impediam de se expedir uma bandeira para se controlar as ações 

dos “selvagens”, para tanto, as resoluções possíveis de serem praticadas voltavam-se 

para o fortalecimento da segurança da Fazenda Caiçara, mas principalmente o 

aldeamento das referidas nações, “movendo-os por meio de brindes”. Segundo ele, “[...] 

não ser[ia] difícil catequizá-los, e reduzi-los a deixar a vida errante a que se dão, por que 

não só chegam a fala, como até aceita a oferta que se lhe fazem [...]” (MATO GROSSO. 

1839, p. 60-62).  

Dando continuidade à sua fala, referiu-se ao ataque dos índios Coroados, na 

fazenda São João da Serra na estrada do Piquiri; além dos ataques, enfatizou o acordo 

de aldeamento com os Apiacás, assim como a autorização de se manter entre eles um 

dos seus oficiais para aprender o idioma daquela nação e assim manter “mais ativa 

correspondência com a Aldeia”, por conta do “comprometimento” desta nação indígena, 

o presidente da província lhes atribuía a boa índole e docilidade, especialmente pela 

contribuição que trariam para a navegação do rio Juruena em direção à província do 

Pará. Para a manutenção da aliança e instituição de novas, referiu-se ao envio de 

brindes, tanto aos Apiacás, quanto a um cacique dos Guaicurus, aos Terenas e Guanás, 

para se manter em tranquilidade a fronteira do Baixo Paraguai. A respeito dos Guanás, 

referiu-se a eles como dóceis6, no entanto apesar da docilidade, havia o interesse em se 

fazer por completa a civilização desses índios e para alcançar tal objetivo seria 

necessário lhes “[...] dar uma melhor educação, fazer acabar com alguns costumes 

bárbaros que ainda conservam [...]”(MATO GROSSO. 1839, p. 64). Referindo-se a Lei 

Provincial nº 4 de dezenove de abril de 18387, do governo de José Antônio Pimenta 

Bueno, que tratava, entre outras coisas, do aldeamento dos índios Caiapós, e a 

nomeação de diretores dos índios, Estevão Ribeiro de Rezende salientou que houve a 

nomeação de um diretor para os índios Caiapós da Freguesia de Sant’Anna, e em função 

de informações vindas do diretor, a aldeia foi transferida para outro lugar em função de 

ser o anterior insalubre, dessa forma a nova aldeia ficaria a uma légua do Ribeirão do 

Barreiro, local mais aprazível à criação e a lavoura (MATO GROSSO. 1839). Acerca 

 
6 Segundo Verone Cristina da Silva, num contexto em que se privilegiava a “civilização” das nações 

indígenas sob os termos culturais do poder em vigor, os Guaná souberam administrar as ações dos 

poderes constituídos, especialmente através de negociação, fugas e trocas, o que lhes permitiram 

reinventar práticas e saberes, estabelecendo relações e direcionando a sua própria história. Cf: SILVA, 

Verone Cristina da. Op. cit. 
7 ALMT. Lei Provincial N. 4, de 19 de Abril de 1838. Disponível em: 

https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lim-4-1838.pdf Acesso em: 11/04/2018. 
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dos Caiapós os definiu como dotados de um caráter alegre e pacífico, mas também 

alheios ao “trabalho assíduo”, uma proposição que permite notar o desejo intrínseco de 

adequação dos índios aos interesses econômicos e políticos do Estado, segundo as 

considerações de Rezende: 

 A horda de Caiapós que ali existe compõem-se de 150 Índios: são 

dotados de um caráter alegre, pacifico, e até [cobarde]: inimigo de um 

trabalho assíduo eles fazem consentir os meios de subsistência na 

pesca, plantação de mandioca, poucas outras raízes tuberosas, algumas 

cana, e milho que consomem no mesmo estado por ignorarem a 

maneira do fabrico e preparações de que usamos (MATO GROSSO. 

1839, p. 67). 

Salientou que o vigário da Freguesia de Sant’Anna já havia iniciado o ensino 

religioso e moral dos índios, com o apoio do diretor dos índios daquela Freguesia, o que 

viria a proporcionar a catequese e civilização daquela nação indígena.  Segundo Ribeiro 

de Rezende, o aldeamento desses índios seria de muito proveito para a província, tanto 

para o trabalho em colheitas e lavouras, quanto para o auxílio aos viajantes. Por fim, 

destacou a necessária administração de um sistema para regular os direitos reais dos 

índios e a administração de seus bens (MATO GROSSO. 1839, p. 68-69). 

A respeito da forma pela qual os índios eram retratados, Valéria Nogueira 

Rodrigues, considera que “a representação dos índios como ‘selvagens’, embora não 

deixe de ser evocada, passa a atuar em outro contexto. Estes não são ‘selvagens’, mas 

sim, estão ‘selvagens’”, essa concepção permitia ao Estado se colocar como agente da 

transformação haja vista que “tal estágio transitório seria superado pela transformação 

total desses índios através do discurso da ‘civilização’ associado à ‘colonização’, com 

marcante presença do Estado, garantindo a centralização de poder”, sendo que os 

diferentes grupos indígenas seriam “[...] transformados e misturados a outras categorias 

sociais, aptos aos mais variados trabalhos e distanciados de suas antigas culturas” 

(2009. p. 12). 

Com efeito, a atuação do Estado frente à vida cotidiana das diversas nações 

indígenas modificava a sua realidade seja através da catequese e civilização que 

objetivava transformar seus traços culturais, sociais e religiosos, seja através do domínio 

sob suas terras. Em 1840, Estevão Ribeiro de Rezende ao iniciar o tópico referente aos 

indígenas em seu discurso a Assembleia Legislativa, informou sobre o embate com os 

índios Coroados entre a estrada geral para a província de Goiás e nas proximidades do 

rio São Lourenço próximo à nova estrada para o Piquiri, especialmente por estarem, os 
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índios, descontentes com a passagem da nova estrada do Piquiri por “um dos sítios que 

tinham alojamento” (MATO GROSSO. 1840a, p. 15). Segue ele, apresentando as suas 

resoluções: 

Imediatamente que tive notícia destes factos tratei de fazer prontificar 

e expedir uma Bandeira sobre tais Índios, a fim de batê-los ou ao 

menos afugentá-los daqueles sítios.  

E com efeito, apesar da impropriedade da estação, que era por certo 

bem crítica, porque já tinham começado as aguas, e contava inundadas 

as proximidades do caudaloso S. Lourenço, e outros pontos do sertão, 

foi todavia organizada a dita Bandeira com o número de 50 homens, 

inclusive Soldados de Linha, todos bem municiados, e desta Capital 

seguiu o seu destino. 

Percorreu ela alguma parte do sertão, diligenciou é verdade encontrar 

os Índios, porem mal satisfez as minhas vistas; porque não chegou a 

batê-los em razão não só de se haverem já alongado, como também de 

moléstias que sobreviverão ao único Trilhador que levara, além do 

mal tempo” (MATO GROSSO. 1840a, p. 15-16). 

 

Por conta do insucesso da bandeira, Estevão Ribeiro de Rezende, criou dois 

destacamentos de primeira linha, um na estrada do Piquiri, no São Lourenço e outro no 

Sangrador Grande, na estrada para Goiás, os dois destacamentos tinham a finalidade de 

defender os moradores, o comércio e os correios, de possíveis ataques dos índios, essa 

medida foi necessária segundo ele, em função de reservar a organização de bandeiras 

para o período da seca, e assim dar segurança constante a esses lugares. Para finalizar 

suas considerações acerca dos índios, informou que os Bororos do Cabaçal atacaram os 

campos da Fazenda Caiçara, assim como era necessário se dar atenção à localização das 

nações Cabixis e Parecis que estavam estabelecidas na margem ocidental do rio Galera, 

assim como salientou os bons resultados do aldeamento dos Guaikurus, Terenos, 

Guanás, Laianas, Guatós, Quiniquinaus que naquele momento prestavam serviços na 

fronteira próxima ao Baixo Paraguai (MATO GROSSO. 1840a, p. 16). Considerando 

ser de vital importância tirar da “selvageria” as nações indígenas mais “hostis”, o 

presidente da província evocou a necessidade de sua civilização: 

Se por um lado, Senhores, a razão e a humanidade exigem que se 

continue a tentar a catequese e a civilização daquelas quatro Nações 

[Coroados, Bororos, Cabixis e Parecis], tão ferozes, como numerosos, 

por meios brandos, por outro é forçoso atender o clamor dos povos 

contra suas hostilidades, garantir-lhes a segurança da vida, e dos bens, 

e decidir-se esses Selvagens a preferir a paz à guerra (MATO 

GROSSO. 1840a, p. 17). 
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As considerações do presidente da província Estevão Ribeiro de Rezende, 

demonstravam a concepção vigente de que cabia ao Estado o direcionamento das nações 

indígenas à aurora da civilização, seja de forma “pacífica” ou não. No mesmo ano, em 

15 de junho de 1840, Estevão Ribeiro de Rezende, de forma breve, asseverou que a 

catequese e civilização dos índios mereciam grande atenção da Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, sendo um dos principais setores a serem privilegiados pela ampliação 

das despesas (MATO GROSSO. 1840b, p. 08).   

Em suma, o tratamento direcionado aos indígenas se modificava a partir da forma 

com que as alianças fossem ou não estabelecidas, no entanto, às diferentes nações 

indígenas o objetivo destinado era o mesmo, a sua adequação a padrões pré-definidos de 

ordem e civilização. Esse interesse moldava a função dos presidentes de província que 

tinham a finalidade principal de reordenar a província que governava. 
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RESUMO 

O estudo pretende analisar as dimensões da qualidade de vida nos municípios brasileiros, 

considerando também variáveis representativas do meio ambiente. Pela criação de um Índice Relativo 

de Qualidade de Vida, foi possível comparar os municípios de acordo com suas características 

socioambientais. O município de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi aquele que apresentou o 

maior indicador de qualidade de vida no Brasil, pois conta com os maiores valores nacionais de renda 

per capita e esperança de vida ao nascer. Quanto a poluição atmosférica, o município paulista quase 

não obteve focos de calor detectados, aspecto que afeta a qualidade do ar. Ademais, possui excelentes 

indicadores de saneamento básico e educação. Por outro lado, Pacajá, localizado no Pará, obteve a pior 

classificação do índice, devido ao número elevado de queimadas e condições escassas de saneamento. 

Os resultados mostraram que o Brasil possui um índice relativo médio de 85,67%, sendo que 41% dos 

municípios apresentaram valores abaixo desta média. Além disso, os estados da região Sul e Sudeste 

assumiram os melhores posicionamentos, em detrimento da região Norte e Nordeste. Assim, torna-se 

evidente a necessidade de implementação de políticas efetivas que contribuam para o melhoramento 

da qualidade ambiental dos municípios brasileiros. 

 

Palavras-chave: Brasil. Índice Socioambiental. Bem-estar. 

ABSTRACT 

 The following paper aims to analyse the quality of life dimensions in Brazilian municipalities, 

considering environmental representative variables. By creating a Relative Index of Quality of Life, it 

was possible to compare the municipalities according to their socioenvironmental characteristics. São 

Caetano do Sul, located in São Paulo, has the best quality of life index in Brazil, because the city has 

the best national values for per capita income and life expectancy. As for the atmospheric pollution, 

the municipality had almost no hot spots detected, an aspect that affects the quality of the air. 

Moreover, the city from São Paulo has excellent indicators of basic sanitation and education. On the 

other hand, Pacajá, located in Pará, had the worst classification in the index, due to its high number of 

hot spots and poorly sanitation conditions. The results showed that Brazil has an average relative index 

of 85, 67% and 41% of the municipalities have shown below average values. Furthermore, the states 

of South and Southeast regions were the first in the raking, while North region states were the last. 

Therefore, it is evident the need to implement effecting policies that contribute to the improvement of 

the urban environmental quality. 

 

Keywords: Brazil. Socioenvironmental Index. Well-being. 
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INTRODUÇÃO 

Desde que surgiu, a espécie humana afeta o meio em que vive. Os primeiros impactos 

remetem ao domínio do fogo, momento a partir do qual, por meio do desenvolvimento de 

novas técnicas, a humanidade aumentou seu poder sobre a natureza de forma extraordinária. 

A geração de energia, agricultura e processos industriais são os principais responsáveis pelos 

problemas relacionados ao meio ambiente. Quanto mais uma economia cresce, mais gera 

resíduos, que sempre retornam à natureza (SACHS, 2007). 

A criação de um índice que tenta medir o grau de desenvolvimento humano dentro de 

um país foi inicialmente proposta em 1990 pela Organização das Nações Unidas, como uma 

medida alternativa ao uso do Produto Interno Bruto (PIB), que era consolidado até o momento 

como o único indicador de desenvolvimento interno. Assim, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) surgiu com o intuito de reunir três fatores significativos que integram as 

dimensões sociais, sendo estes a educação, saúde e renda. Adiante, essa classificação 

começou a ser feita considerando as especificidades de cada região através do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que possibilita uma análise comparativa entre 

os municípios ao longo dos anos (IPEA, 2013). 

No que se refere especificamente à índices e indicadores, existem algumas tentativas na 

literatura especializada de construção, com diferentes graus e formas de agregação, que 

incorporam questões ambientais. Entretanto, poucos índices de sustentabilidade vêm 

adquirindo notoriedade em nível internacional. Dois índices que ganharam bastante 

visibilidade foram o EPI (Environmental Performance Index) e o ESI (Environmental 

Sustainability Index). Calculados por duas das mais importantes instituições acadêmicas da 

área, o Yale Center for Environmental Law and Policy e o Center for International Earth 

Science Information Network, da Universidade de Columbia1, estes índices têm o objetivo de 

comparar a habilidade de países na proteção do seu meio ambiente para as próximas décadas. 

Além de comparar a habilidade, os índices avaliam a situação atual e as ações necessárias 

para que a melhoria aconteça. 

Especialmente para o caso brasileiro, alguns índices vêm sendo desenvolvidos como 

forma de mensurar o nível de qualidade ambiental e de vida da população. Uma iniciativa 

 
1
Para maiores detalhes ver: https://epi.envirocenter.yale.edu/ e 

http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi/ 
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nacional importante é o Programa Cidades Sustentáveis2, plataforma que oferece ferramentas 

de sustentabilidade urbana destinadas aos gestores públicos. O programa conta com 260 

indicadores básicos, sendo eles categorizados em 12 eixos temáticos, que servem para auxiliar 

na incorporação de medidas eficazes que visam ao desenvolvimento social, ambiental, 

econômico, político e cultural das cidades participantes do programa. Outra iniciativa 

nacional são os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS), proposto pelo IBGE e 

que objetivam acompanhar a sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do país. 

Existem também na literatura especializada trabalhos acadêmicos que se dedicam ao 

estudo da relação qualidade de vida e ambiental. Os trabalhos de Soares et al. (1997), para os 

municípios do Ceará; Ribeiro e Silva (2004), para o Acre; Lopes, Silva e Santos (2005), para 

o estado do Pará; Rossato (2006), para o Rio Grande do Sul; Silveira et al. (2008), para o 

Amazonas; Silva (2008), para o município de Raposa (Maranhão); Barbosa (2009) para 

Minas Gerais e; Araújo e Cândido (2015) para o município de Natal podem ser citados como 

exemplos. Nestes trabalhos, os autores tentaram construir índices que refletissem melhor o 

nível de desenvolvimento sustentável das localidades. Os resultados mostram que o nível de 

qualidade ambiental se constitui em um aumento do nível de desenvolvimento. 

Mesmo diante dessas tentativas, o uso sistemático de indicadores ambientais e/ou de 

qualidade de vida no país ainda é muito incipiente e as poucas experiências em curso se 

encontram em fase embrionária e com grandes necessidades de aprimoramento em diversos 

aspectos como rigor conceitual e metodológico, leque de cobertura temática, dentre outros 

aspectos. À vista disso, este trabalho destaca-se por ser o pioneiro em fazer uma análise 

classificatória das condições socioambientais dos municípios levando em consideração toda a 

cobertura do território nacional.  

Em um cenário econômico marcado pela exploração intensa dos recursos naturais sem 

pensar na preservação dos mesmos para o legado da humanidade, a qualidade do meio 

ambiente é afetada frequentemente. A falta de fiscalização dos agentes ambientais enquanto 

queimadas estendem o desmatamento, destroem a fauna local, além de lançar poluentes na 

atmosfera que reduzem a qualidade do ar são problemas que se alastram pelas cidades do país 

e destacam a importância deste trabalho. 

É nesse sentido que se insere o presente estudo que pretende, como objetivo geral, 

analisar a qualidade de vida nos municípios brasileiros, adicionando variáveis representativas 

 
2 Para maiores detalhes consultar o Programa de Cidades Sustentáveis, disponível em: 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/oprograma e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, 

disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf.  
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do meio ambiente, para o ano de 2010. Especificamente, pretende-se:  a) construir um índice 

de qualidade de vida (utilizando também variáveis ambientais) para os municípios brasileiros; 

e b) agrupar os municípios de acordo com suas características comuns em termos de 

qualidade de vida. 

Espera-se como resultado um índice que mostre valores elevados de qualidade de vida 

para os municípios brasileiros que apresentam melhores parâmetros de desenvolvimento 

socioeconômico, como aqueles situados na região Sul e Sudeste do país. Em contrapartida, 

espera-se que o índice também mostre uma relação negativa para a qualidade de vida para os 

municípios que apresentam condições sanitárias inadequadas e maiores níveis de poluição. 

 

AS INTERRELAÇÕES ENTRE QUALIDADE DE VIDA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE 

 

A interação do ser humano com o meio em que está inserido tem sido objeto de estudo 

em diversas áreas da ciência como um todo. Entender, mensurar e aprimorar os aspectos que 

fazem parte da vivência coletiva é um desafio constante enfrentado pela humanidade. Assim, 

o termo “qualidade de vida”, da maneira em que é amplamente utilizado, sintetiza de que 

forma as necessidades humanas são satisfeitas ou de que forma os indivíduos percebem a 

satisfação ou insatisfação nos diferentes domínios da vida (CONSTANZA et al., 2007). 

No passado, o conceito de bem-estar (utilizado aqui como sinônimo de qualidade de 

vida) era medido exclusivamente pela renda ou poder aquisitivo, baseado na teoria da 

utilidade, em que maiores quantidades de um bem geram maiores níveis de satisfação 

(DISTASO, 2007). Entretanto, nos últimos anos, uma crescente parte dos estudos vem 

mostrando que o bem-estar está diretamente ligado a uma expressão direta e subjetiva dos 

anseios dos indivíduos, sendo estes não somente a renda. Como notado por MacKerron e 

Mourato (2009), existe uma série de fatores que influenciam a qualidade de vida do ser-

humano além de sua renda, tais como casamento, parentalidade, confiança, religião, renda 

alheia (inveja), desemprego, posse de bens, entre outros. A qualidade do meio ambiente 

também interfere na percepção de bem-estar da população através do clima, 

sonoridade/barulho, desmatamento e poluição. 

O interesse pelo impacto da qualidade do meio ambiente no bem-estar social começa a 

aparecer, pelo menos, junto com a Revolução Industrial. No entanto, medidas convencionais 

de bem-estar, como o Produto Nacional Bruto (PNB), em particular, ignoram diversos fatores 



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

 
 

157 
 

fora do mercado que poderiam explicar o bem-estar dos indivíduos, incluindo a qualidade do 

meio ambiente (FERREIRA et al., 2013). 

Segundo Borja (1997), a qualidade ambiental urbana refere-se às condições ambientais 

do meio urbano (natural e cultural), resultante da ação do homem e que influi sobre a sua 

qualidade de vida. Além disso, a qualidade ambiental urbana é determinada por diversas 

variáveis associadas às condições socioeconômicas, políticas, culturais, de saúde, educação, 

saneamento, habitação, transporte, infraestrutura e degradação do ambiente natural e 

construído. 

O meio ambiente urbano, conforme as prioridades dos seus elementos, produz uma 

qualidade ambiental que pode ser maléfica ou benéfica para a vida do ser humano. Assim, 

entende-se por boa qualidade ambiental urbana a associação dos parâmetros físicos, químicos, 

biológicos e sociais que permitam o desenvolvimento harmonioso, pleno e digno da vida 

(SILVA, 2002). 

Ainda quanto à literatura, MacKerron e Mourato (2009), Ferreira et al. (2013), 

Andersson et al. (2014) são trabalhos recentes que analisam a relação entre a poluição 

atmosférica e o bem-estar subjetivo em algumas localidades ao redor do mundo, de acordo 

com a emissão de poluentes como dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 

gases de efeito estufa. Os resultados encontrados pelos autores são semelhantes entre os 

estudos realizados: tanto os níveis de poluição percebidos quanto os níveis medidos são 

significativamente negativos quando associados com o bem-estar da população. Aumentos 

generalizados na poluição do ar ocasionam uma queda na qualidade de vida dos moradores. 

Nessa perspectiva, Smyth, Mishra e Qian (2008), ao fazerem um estudo para a China, 

mostram que nas cidades chinesas com altas cargas de emissão de poluentes, desastres 

ambientais e congestionamentos no tráfego, os residentes urbanos relataram baixos níveis de 

bem-estar, enquanto em cidades com acesso difuso a parques ecológicos, por exemplo, os 

níveis de satisfação foram bem mais altos. Na mesma linha, Yuan, Shin e Managi (2018) 

afirmam que a associação negativa entre poluição do ar e bem-estar está intimamente ligada 

com doenças respiratórias causadas por este tipo de poluição. Da mesma forma, as pessoas 

associam grandes parcelas de cobertura vegetal com um maior nível de satisfação dos 

indivíduos, uma vez que existe um efeito positivo tanto direto (prazer de observar), quanto 

indireto (redução da poluição e na melhoria dos níveis de saúde). 

De forma sintética, o significado de qualidade de vida conduz aos valores que regulam o 

comportamento social. Esses valores estão associados não somente ao nível de renda ou à 

distribuição da riqueza, mas também a critérios de saúde, segurança, cultura e finalmente, aos 
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mecanismos de autogestão ambiental. Portanto, a deterioração da qualidade ambiental 

geralmente dá origem ao estado patológico de reincidência de doenças, as quais proveem da 

contaminação do ar, dos solos, dos recursos hídricos e do uso de recursos tóxicos como 

pesticidas. 

METODOLOGIA 

Fonte de Dados 

Foram utilizados nesta pesquisa dados referentes a 5.565 municípios brasileiros. Para 

isso, foram selecionados 7 indicadores que contemplam dimensões sociais, econômicas e 

ambientais. Entretanto, devido à dificuldade em mensurar aspectos do meio ambiente tanto 

quanto encontrar dados que expressam sua interação com a atividade humana, decidiu-se 

empregar variáveis que tentam captar este efeito, conforme trabalhos mencionados 

anteriormente. 

Desta forma, definem-se os seguintes indicadores: 

 X1 – Percentual da população que vive em domicílios urbanos com serviços de coleta 

de lixo. 

 X2 – Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário adequados (instalações sanitárias) - para esta foi feita a transformação da 

variável ‘percentual de pessoas que vivem em domicílios com abastecimento de água 

e esgotamento sanitário inadequados’ através da subtração da mesma em 100. 

 X3 – Percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada 

 X4 – Número de focos de calor. Para esta variável foi considerado o número de 

queimadas detectadas no ano de 2018. 

 X5 – Esperança de vida ao nascer 

 X6 – Renda per capita 

 X7 – Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 

 

As três primeiras variáveis (X1, X2 e X3) refletem a qualidade ambiental urbana 

referente a água, esgoto e saneamento. Assim, estão ligadas intimamente com a saúde de dada 

localidade, também expressa pela esperança de vida de um indivíduo ao nascer (X5). 

A variável focos de calor (X4) foi considerada como proxy para qualidade do ar, sendo 

relacionada com a vulnerabilidade ambiental da localidade.  

A variável renda per capita (X6), além de refletir a capacidade de adquirir, relaciona-se 

com a qualidade e acesso à recursos.  

Por fim, tem-se a variável percentual de pessoas com 25 anos ou mais que concluíram o 

ensino superior (X7), relacionada com a qualidade educacional da população. 
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Todos os dados foram obtidos no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 

2013), exceto queimadas/focos de calor. Estes foram extraídos do Banco de Dados de 

Queimadas atualizado pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

 

ANÁLISE FATORIAL 

A construção do índice parcial e relativo de qualidade de vida dos municípios 

brasileiros foi feita com base na análise fatorial via componentes principais. 

De acordo com Fonseca (2010), o método de análise fatorial é uma técnica estatística 

multivariada que tem por objetivo analisar a estrutura das interrelações de um número grande 

de variáveis, transformando-as em uma quantidade reduzida de fatores que possam explicar, 

de maneira concisa, valores de uma mesma natureza, sem muita perda de informação. 

O modelo pode ser genericamente apresentado da seguinte forma: 

εαμ ++= fX                                                       (1) 

em que X = (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7)
t é um vetor transposto de variáveis aleatórias 

observáveis (percentual da população que vive em domicílios urbanos com serviços de coleta 

de lixo; percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário adequados; percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água 

encanada; número de focos de calor; esperança de vida ao nascer; renda per capita; e 

percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo); f = (f1, f2, ... , fr)
t é um 

vetor transposto (r < p) de variáveis não observáveis ou fatores;  é uma matriz (p x r) de 

coeficientes fixos ou cargas fatoriais e 
t

p ),...,,( 21 εεεε =  é um vetor transposto de erros 

aleatórios. 

A análise fatorial possui algumas pressuposições: a primeira delas é que 

0)()( == fEεE , isto é, os erros e os fatores têm média igual a zero e, a segunda, refere-se 

aos fatores que devem ser ortogonais. Nem sempre a estrutura inicial das estimativas das 

cargas fatoriais é definitiva. Visando melhorar a interpretação dos fatores com as variáveis, o 

método proporciona a possibilidade de se fazer a rotação. No caso, foi utilizado o método 

Varimax de rotação ortogonal dos fatores. 

A estimação dos escores associados aos fatores obtidos, após a rotação ortogonal da 

estrutura fatorial inicial, situa cada observação no espaço dos fatores comuns. Assim, como 

proposto por Fernandes et al. (2005), para cada fator fi, o i-ésimo escore fatorial a ser extraído 

é definido por Fi expresso por: 
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=

=
n

1i

ijji XbF , com j = 1, 2, ..., p                                        (2) 

em que bj são os coeficientes de regressão e Xij são as p variáveis observáveis. 

Para estimar a variável Fi, que não é observável, utiliza-se à técnica de análise fatorial 

por meio da matriz X de variáveis observáveis. A forma matricial empregada é a expressão 

(3), devidamente reestruturada. 

F (n x q) = X(n x p).B(p x q)                                                                                        (3) 

Os escores fatoriais são afetados pelas unidades em que as variáveis Xi são medidas, 

tornando-se conveniente trabalhar com variáveis normalizadas. Dessa forma, substitui-se a 

variável Xi pela variável normalizada Zij, expressando, em desvios-padrão, os desvios das 

observações originais em relação à sua média, conforme expressão (4). 

( ) xixiiij σμXZ −=                                                      (4) 

 

em que xi é a média de Xi e xi é o seu desvio-padrão. 

A expressão (3) é então modificada, sendo reescrita da seguinte forma: 

 

F(nxq) = Z(nxp).  (pxq)                                                      (5) 

 

Como as variáveis estão normalizadas em ambos os lados da equação, o vetor dos 

coeficientes de regressão B é substituído pelo vetor . Multiplicando-se os dois lados da 

expressão (5) por (1/n) Zt, obtém-se: 

 

Zβ(1/n)Z  F(1/n)Z tt =                                                                 (6) 

 

em que n é o número de observações e Zt é a matriz transposta de Z. 

O primeiro membro da expressão (6), (1/n) ZtF, é a matriz de correlação entre os termos 

de Xi, que a partir de agora será representada por R. A matriz (1/n) ZtZ representa a correlação 

existente entre os escores fatoriais e os próprios fatores e será identificada por . Assim, 

pode-se reescrever a expressão (6), da seguinte forma: 

 

R =                                                                   (7) 
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Supondo que a matriz R seja não-singular, em que R   0, multiplicando-se ambos 

os lados de (7) por (R-1), que é a inversa de R, tem-se: 

 = -1 R                                                                            (8) 

 

Estimado o vetor , pode-se substituí-lo na expressão (8), para obter os escores fatoriais 

de cada observação. 

Por último, os testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett foram 

realizados como procedimentos da análise fatorial.3   

 

CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE RELATIVO DE QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

 

O índice parcial de qualidade de vida é utilizado como medida da proporção da 

qualidade de vida da área de determinado município, levando-se em consideração variáveis 

representativas da qualidade ambiental urbana, qualidade do ar, qualidade de acesso à 

recursos e qualidade educacional. Sua construção é feita em duas etapas. Na primeira, é 

desenvolvido o Índice Parcial da Qualidade de Vida (IPQV) e na segunda, o Índice Relativo 

de Qualidade de Vida (IRQV) é ajustado com base no melhor IPQV. 

Para a sua elaboração, foi utilizada a propriedade de ortogonalidade dos escores 

fatoriais estimados. Entretanto, deve-se notar que a ortogonalidade associada à matriz de 

fatores não implica, necessariamente, a ortogonalidade dos escores fatoriais, sendo necessário 

testar se os escores fatoriais são ortogonais por meio da matriz de variância e covariância 

entre estes escores.  

O IPQV pode ser estimado de acordo com a seguinte equação: 

              𝐼𝑃𝑄𝑉 𝑖 =  (∑ 𝐹     𝑖𝑗
2

𝑛

𝑖=1

)

1
2

𝑐𝑜𝑚  𝑗 = 1, 2, … , 𝑝                                                                         (9) 

em que IPQVi é o Índice Parcial de Qualidade de Vida associado ao i-ésimo município 

do Brasil e Fij são os escores fatoriais estimados utilizados na análise. 

Segundo Fernandes et al. (2005), espera-se que os escores associados aos municípios 

tenham distribuição simétrica em torno da média zero. Assim, metade deles apresentará sinais 

negativos e outra metade, sinais positivos, de modo que os municípios com menores índices 

 
3 Para maiores informações, consultar Hair et al (2005) 
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de qualidade de vida apresentarão escores fatoriais negativos. Para evitar que altos escores 

fatoriais negativos elevem a magnitude dos índices associados a esses municípios, é 

conveniente inseri-los no primeiro quadrante, conforme transformação: 

             𝐹𝑖𝑗 =
(𝐹𝑖𝑗 − 𝐹𝑖

 𝑚𝑖𝑛)

𝐹𝑖
 𝑚á𝑥 − 𝐹𝑖

 𝑚𝑖𝑛
                                                                                                               (10) 

em que 𝐹𝑖
 𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝐹𝑖

 𝑚á𝑥 são os valores mínimos e máximos observados para o j-ésimo escore 

fatorial associado ao i-ésimo município brasileiro. 

Na sequência, calcula-se o IRQV, obtido através do IPQV: 

             𝐼𝑅𝑄𝑉𝑖 =  ⌈(
𝐼𝑃𝑄𝑉𝑖

𝐼𝑃𝑄𝑉𝑖
 𝑚á𝑥

) ∗ 100⌉                                                                                            (11) 

em que 𝐼𝑃𝑄𝑉𝑖 é o valor do índice parcial de qualidade de vida do i-ésimo município analisado 

e 𝐼𝑃𝑄𝑉𝑖
 𝑚á𝑥 o maior valor obtido para o 𝐼𝑃𝑄𝑉𝑖 do município com a melhor posição no 

ranking. 

Como notado por Cardoso e Ribeiro (2015), quanto maior for o resultado obtido 

relativamente ao maior valor do IRQV, melhor será a situação do município em termos de 

qualidade de vida. Isso permite não só hierarquizá-los segundo o nível de qualidade de vida, 

mas também comparar o quanto um município é mais ou menos desenvolvido relativamente 

ao melhor resultado obtido no IPQV. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar as estatísticas descritivas do modelo, Tabela 1, observa-se que os 

indicadores sanitários foram os únicos que apresentaram uma cobertura completa para certos 

municípios. A maior esperança de vida ao nascer foi de 78,64 anos, em contraste com 65,30 

anos, sendo o menor valor para esta variável. Enquanto 33,68% da população de 25 anos ou 

mais de um município possui diploma em ensino superior, para outra cidade esta proporção 

chega a ser de 0,28%. Ainda, no mesmo tempo em que alguns municípios não apresentaram 

focos de calor, foram detectadas 43628 queimadas em outro.     

Em uma análise pormenorizada, constata-se que o estado de São Paulo possui maior 

número de municípios inteiramente cobertos pelos três indicadores de saneamento básico. Por 
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outro lado, cinco municípios apresentaram valor nulo para coleta de lixo, sendo que quatro 

deles estão localizados no Maranhão e um no Piauí. Enquanto não houve focos de calor 

detectados em 182 municípios, o maior número de queimadas identificadas aconteceu em 

Porto Velho (RO). A esperança de vida obteve valor máximo para as cidades de Blumenau e 

Brusque, ambas situadas em Santa Catarina e valor mínimo para Cacimbas (PB) e Roteiro 

(AL). A melhor distribuição da renda se deu para o município de São Caetano do Sul (SP), 

em oposição a Marajá do Sena (MA). Na educação, 33,68% da população de 25 anos ou mais, 

de Niterói (RJ), possuem curso superior completo, ao passo que em Canápolis (BA), esta 

porcentagem diminui para 0,28%. 

 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis do modelo 

Indicadores Máximo Mínimo Média Desvio-Padrão 

Coleta de lixo 100 0 94,05 11,05 

Instalações sanitárias 100 14,64 90,80 12,84 

Banheiro e água encanada 100 3,26 80,87 21,71 

Focos de calor 43628 0 323,94 1374,83 

Esperança de vida ao nascer 78,64 65,30 73,09 2,68 

Renda per capita 2043,74 96,25 493,61 243,27 

Ensino superior completo 33,68 0,28 5,50 3,26 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Em seguida, foi estimada a análise fatorial (AF). Inicialmente, foram realizados os 

testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett. Estes dois testes 

introdutórios medem se os dados obtidos são viáveis para a utilização da análise fatorial de 

forma adequada (BEZERRA, 2009). O teste KMO mede o grau em que as variáveis utilizadas 

estão correlacionadas parcialmente entre si, ou seja, o grau em que as variáveis conseguem 

explicar os resultados presentes na análise fatorial. O seu valor é próximo de 1 quando as 

correlações parciais entre os valores forem mínimas, indicando que os dados estão em perfeita 

adequação para serem utilizados na análise fatorial (PEREIRA, 1999). Para o presente estudo, 

foi encontrado o valor de 0,794, confirmando que a análise fatorial é adequada. De acordo 

com Hair et al. (1995), o valor permite classificar a adequação como acima da média ou 

meritória, ou seja, os fatores conseguem explicar grande parte da associação entre as variáveis 

e os resíduos estão poucos associados entre si. 
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No que se refere ao teste de Esfericidade de Bartlett, que também avalia o grau de 

relacionamento entre as variáveis e a conveniência das mesmas na aplicação da análise 

fatorial, observa-se que o valor encontrado foi 0,000, sendo significativo a 1% de 

probabilidade. Este valor permite, mais uma vez, confirmar a adequação do método de análise 

fatorial para o tratamento dos dados selecionados. 

Em um cenário onde tanto o KMO como o teste de Esfericidade de Bartlett corroboram 

a eficiência da análise fatorial, procedeu-se à realização da mesma, conforme Tabela 2. Nesta 

tabela, pode-se observar os autovalores e percentuais da variância explicada pelos fatores após 

a rotação pelo método Varimax. Como na análise fatorial não há um consenso para determinar 

a quantidade de fatores a serem extraídos, normalmente escolhe-se aqueles que possuem 

maior participação na variância explicada. Dito isso, selecionou-se duas raízes características 

com valores acima de 1. Assim, para a interpretação das condições ambientais e 

socioeconômicas dos municípios do Brasil, esses dois fatores foram capazes de explicar 

72,42% da variância total dos dados em análise. Cardoso e Ribeiro (2015) também aceitaram 

70% como um valor razoável para variância explicada. 

 

Tabela 2 - Autovalores e percentual da variância explicada pelos fatores após rotação 

pelo método Varimax 

Fator Autovalor Variância explicada pelo fator (%) Variância acumulada (%) 

1 4,01 57,22 57,22 

2 1,06 15,20 72,42 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Na Tabela 3, encontra-se exposta a matriz de cargas fatoriais após rotação ortogonal 

pelo método Varimax. A matriz mostra os 7 indicadores para os 5.565 municípios brasileiros 

que compõem cada um dos dois fatores, assim como o grau de correlação entre cada fator e 

cada indicador. 

 

Tabela 3 - Cargas fatoriais após rotação ortogonal pelo método Varimax e 

comunalidades 

Indicadores Fator 1 Fator 2 Comunalidades 

Coleta de lixo 0,54 0,42 0,47 

Instalações sanitárias 0,75 0,39 0,72 

Banheiro e água encanada 0,84 0,39 0,86 

Focos de calor 0,04 -0,87 0,76 



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

 
 

165 
 

Esperança de vida ao nascer 0,87 0,07 0,76 

Renda per capita 0,91 0,00 0,84 

Ensino superior completo 0,80 -0,15 0,67 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Na tabela foram destacados apenas os coeficientes de correlação com valores absolutos 

iguais ou superiores a 0,50, positivos ou negativos. A escolha deste parâmetro foi dada de 

forma arbitrária, por denotar valores que representam forte relação entre o fator e o indicador. 

Além disso, este foi o critério selecionado pelos autores Cardoso e Ribeiro (2015) em seu 

trabalho. A tabela também mostra as comunalidades dos fatores, ou melhor, o quanto da 

variância foi explicada pela análise fatorial de cada variável (HAIR et al., 2009). À vista 

disso, quase a totalidade dos indicadores conseguiram um poder de explicação alto, 

considerando as comunalidades. Apenas dois indicadores obtiveram explicações razoáveis, 

apresentando comunalidades abaixo de 0,70, de acordo com o critério estabelecido por 

Bezerra (2009). Entretanto, seguindo a metodologia exposta por Hair et al. (2009) de que 

variáveis com comunalidades a partir de 0,50 possuem explicação suficiente, apenas o 

primeiro indicador (coleta de lixo) não atende, plenamente, ao pressuposto. Entretanto, como 

o coeficiente está muito próximo de 0,50, aceitou-se este valor como razoável. 

Ademais, cada fator possui uma interpretação específica fornecida pela análise das 

cargas fatoriais. Assim, as correlações significativas indicaram, em conjunto, a definição de 

cada fator. 

Nota-se, pelos coeficientes numéricos relacionados a cada fator e a cada variável, que o 

fator 1 apresenta a maior porcentagem de variância em relação aos demais fatores (57,22%), 

sendo correlacionado positivamente com todos os indicadores, com exceção da quarta 

variável (focos de calor), para o qual não é significativo. Quanto maior é a porcentagem 

desses fatores, maior é o bem-estar, ou qualidade de vida, dos moradores dos municípios 

brasileiros. Como esse conjunto de indicadores expressa o acesso a serviços básicos de 

saneamento, esperança de vida ao nascer, educação e renda, o fator 1 pode ser interpretado 

como “acesso à infraestrutura e condições socioeconômicas”. 

O fator 2 representa 15,20% da variância total, sendo a segunda maior variância 

explicada. Esse fator possui uma associação negativa com o indicador focos de calor, 
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revelando uma relação inversa entre a qualidade de vida e o nível de poluição lançado na 

atmosfera pelas queimadas. Dessa forma, o fator 2 foi denominado de “qualidade do ar”. 

Diante do grande número de municípios existentes, optou-se por apresentar os 

resultados obtidos em termos de estados, melhores e piores municípios classificados. 

Entretanto, deve-se salientar que os cálculos foram feitos para cada município separadamente. 

Para uma análise mais agregada, a Tabela 4 apresenta as estatísticas básicas do Índice 

Relativo de Qualidade de Vida construído para os municípios do Brasil. O país possui um 

valor médio para esse índice de 85,87%, valor que pode ser considerado parcialmente alto, 

com um grau de discrepância minimamente representativo (desvio-padrão de 3,91%). 

Entretanto, constatou-se que 41% dos municípios brasileiros apresentaram valores para o 

IRQV abaixo da média. 

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas do Índice Relativo de Qualidade de Vida 

Especificações  Índice (%) 

Máximo 100 

Mínimo 52,21 

Média 85,67 

Desvio-padrão 3,91 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A Tabela 5 mostra os valores médios encontrados para o Índice Relativo de Qualidade 

de Vida agregados por estado. Os dados foram segmentados por estados dada a dificuldade de 

apresentar os valores do IRQV para cada município. No entanto, não consta na tabela o estado 

do Distrito Federal, por este conter apenas o município de Brasília, não sendo, portanto, um 

valor médio.  

Tabela 5 - Valores médios para o IRQV dos estados brasileiros 

Estados IRQV Médio Estados IRQV Médio 

São Paulo 88.89 Paraíba 83.72 

Santa Catarina 88.77 Pernambuco 83.65 

Rio Grande do Sul  88.49 Alagoas 83.54 

Espírito Santo 88.09 Tocantins 83.42 

Rio de Janeiro 88.05 Ceará 83.14 

Paraná 88.00 Rondônia 82.74 

Goiás 87.49 Piauí 81.81 
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Minas Gerais 87.20 Amapá 80.93 

Mato Grosso do Sul 86.99 Acre 78.13 

Sergipe 84.70 Pará 77.93 

Rio Grande do Norte 84.55 Maranhão 77.86 

Mato Grosso 84.38 Amazonas 77.29 

Bahia 84.08 Roraima 76.89 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Por meio da Tabela 5, nota-se que os estados da região Sul e Sudeste assumiram 

posições entre os dez primeiros colocados, em contraste, os estados da região Norte lideraram 

as 10 menores colocações no Índice de Qualidade de Vida. Essa disparidade regional pode ser 

melhor visualizada por meio da Figura 1. Nesta figura, observa-se que as regiões Sudeste e 

Sul apresentam cores mais escuras, indicando níveis mais altos de qualidade de vida. Por sua 

vez, a regiões Norte, com destaque para os estados do Amazonas, Roraima e Pará, e Nordeste, 

com destaque para o Maranhão, apresentaram cores mais claras, o que mostra qualidade de 

vida menor. 

 

Figura I: Mapa do Índice Relativo de Qualidade de Vida médio dos estados brasileiros 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Elaboração própria com base no software TabWin 

 

Na sequência, estão representados na Tabela 6 os vinte municípios com maior e menor 

IRQV. São Caetano do Sul (SP) é a cidade que apresentou o maior indicador (100%) de 
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qualidade de vida no Brasil, enquanto Pacajá (PA) ocupou o último lugar no ranking. Mais 

uma vez, percebe-se que as melhores ocupações são colocadas por municípios da região 

Sudeste, juntamente com Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) da região Sul e Brasília (DF). 

Ainda, as últimas colocações pertencem, majoritariamente, aos municípios da região Norte. 

 

Tabela 6 - Índice Relativo de Qualidade de Vida para os municípios do Brasil 

UF 
20 municípios com maior 

IRQV 
IRQV UF 

20 municípios com menor 

IRQV 
IRQV 

SP São Caetano do Sul 100,00 TO Lagoa da Confusão 69,85 

RJ Niterói 99,28 PA Prainha 69,74 

SC Florianópolis 98,42 PA Uruará 69,69 

ES Vitória 98,30 PA Senador José Porfírio 68,84 

SP Águas de São Pedro 97,52 MA Fernando Falcão 68,17 

SC Balneário Camboriú 96,45 RR Caracaraí 67,41 

SP Santos 96,17 PA Novo Repartimento 67,27 

RS Porto Alegre 95,99 AM Boca do Acre 67,23 

PR Curitiba 95,24 PA Anapu 67,20 

SP Santana de Parnaíba 94,97 MA Mirador 64,61 

MG Nova Lima 94,86 PA São Félix do Xingu 63,96 

DF Brasília 94,81 PA Altamira 63,30 

SP Vinhedo 94,16 AM Manicoré 62,93 

MG Belo Horizonte 94,07 RO Nova Mamoré 62,91 

SP Valinhos 93,78 AM Apuí 62,88 

SC Joaçaba 93,69 MT Colniza 62,21 

SP Jundiaí 93,39 AM Lábrea 55,01 

SP São Paulo 93,38 PA Portel 54,76 

SP Campinas 93,09 AM Novo Aripuanã 53,47 

RJ Rio de Janeiro 93,00 PA Pacajá 52,21 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

São Caetano do Sul possui o maior Índice Relativo de Qualidade de Vida no Brasil 

porque o município exibiu valores elevados para os três indicadores de saneamento básico, 

obtendo 100% da população em domicílios com coleta de lixo e instalações sanitárias e 97% 

da população em domicílios com banheiro e água encanada. O município paulista também 
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possui a maior renda per capita do país e esperança de vida ao nascer de 78 anos, que é na 

mesma magnitude do valor máximo. Além disso, São Caetano do Sul apresentou um dos 

maiores valores para o indicador de escolaridade, ocupando a quarta posição nacional de 

percentual da população de 25 anos ou mais com ensino superior completo, mostrando-se 

como um município que contém grande parcela da população qualificada em relação aos 

demais municípios. Todas essas variáveis são relacionadas com o fator 1, que explica a maior 

parte da variância (57,22%). Dessa forma, essas variáveis possuem maior peso na definição 

de qualidade de vida. 

Ademais, este município também obteve destaque por apresentar apenas seis focos de 

calor detectados no último ano. Este dado diz muito sobre a qualidade do ar e o nível de 

poluição da região, revelando que houve poucos desmatamentos em função de queimadas ou 

incêndios provocados. 

No mesmo sentido, os municípios que seguem nas primeiras colocações demonstraram 

resultados semelhantes para todos os indicadores analisados. Niterói (RJ) e Florianópolis 

(SC), por exemplo, sobressaíram-se nos indicadores de educação e esperança de vida ao 

nascer, respectivamente. 

Em contrapartida, o último município colocado, Pacajá (PA), apresentou valores baixos 

ou medianos para a maioria de seus indicadores relacionados positivamente com o fator 1. Por 

exemplo, apenas 27% da população reside em domicílios com banheiro e água encanada, a 

esperança de vida ao nascer é de 69 anos e apenas 2% da população com 25 anos ou mais 

possui curso superior completo. Outro aspecto relevante que influencia na baixa qualidade de 

vida desse município refere-se ao número elevado de queimadas na região, sendo de 20778 

focos de calor observados. Os demais municípios com as piores colocações no ranking 

também compartilham desses mesmos atributos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade de vida depende integralmente das condições ambientais urbanas nas quais 

os indivíduos estão expostos. Por isso, antes de classificar a qualidade do ambiente em que 

está inserido como boa, é preciso que os indivíduos a percebam como satisfatória, levando em 

consideração as diversas dimensões da vida humana. Dessa forma, poluição atmosférica, 

gestão inadequada dos recursos hídricos, acúmulo de lixo, manejo e tratamento 

desapropriados de instalações sanitárias constituem fatores degenerativos da qualidade do 

meio ambiente, refletindo na qualidade de vida da população. 
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O objetivo deste estudo foi desenvolver um índice relativo de qualidade de vida para os 

municípios brasileiros, englobando fatores enquadrados nas áreas de saúde, educação, renda e, 

principalmente, condições ambientais. Esses fatores foram expressos através da utilização de 

sete indicadores que os contemplam de maneira bastante representativa. 

Em geral, os resultados reforçam o panorama de grande heterogeneidade regional 

existente em termos de qualidade de vida. As regiões Sul e Sudeste apresentaram os melhores 

indicadores de condições de vida, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentaram os 

piores. Vale ressaltar que 41% dos municípios brasileiros exibiram um valor abaixo da média 

para o índice relativo. 

Entre os municípios que se destacaram, São Caetano do Sul (SP) obteve o valor máximo 

para o Índice Relativo de Qualidade de Vida. Esta posição na liderança deve-se ao fato de que 

o município paulista possui a maior renda per capita e esperança de vida ao nascer em relação 

aos outros municípios, além de apresentar níveis excelentes para os demais indicadores. A 

mesma análise pode ser feita para os municípios de Niterói (RJ), Florianópolis (SC), Vitória 

(ES) e aqueles que alcançaram as primeiras posições no ranking. 

De forma contrária, Pacajá (PA), Novo Aripuanã (AM), Portel (PA) foram os 

municípios que apresentaram as piores condições socioambientais, por não possuírem uma 

estrutura urbana relativamente boa. Estes municípios, juntamente com os demais que 

assumiram as últimas colocações no ranking, apresentaram baixa qualidade do ar e condições 

inadequadas de saneamento básico, sem mencionar também a precariedade dos indicadores 

sociais e econômicos. 

Portanto, é possível concluir que, quando se considera aspectos sociais, econômicos, de 

infraestrutura urbana e condições ambientais, nota-se uma segregação dos municípios das 

regiões Sul e Sudeste em relação àqueles das regiões Norte e Nordeste. Assim como o Estado 

de São Paulo comporta os municípios com as melhores dimensões de qualidade de vida, 

existem municípios caracterizados por sua qualidade de vida precária, como aqueles situados 

em Roraima. Nesse sentido, torna-se urgente o fomento de políticas públicas voltadas para 

essas regiões de extrema pobreza. 

Cabe ressaltar, por último, que devido indisponibilidade de dados que captam os 

aspectos ambientais e a dificuldade em mensurar os mesmos, este estudo deixa em aberto 

lacunas para que novos trabalhos consigam completar. A adição de novos indicadores, assim 

como o aperfeiçoamento dos existentes tornam-se necessários para uma análise mais precisa e 

detalhada sobre as condições socioambientais dos municípios.  
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RESUMO 

 

Os corredores histórico-culturais são inegáveis instrumentos públicos e privados para proteção da realização 

humana e da melhoria da qualidade de vida das populações locais. A Serra do Roncador e os Andes 

constituem importantes polos místicos, envoltos em histórias e lendas, que muitos acreditam estarem ligados 

por forças cósmicas ancestrais, devendo ser pensado como um ativo turístico. Este artigo apresenta um 

ensaio para implantação do Caminho do El’Dorado, transfronteiriço, capaz de revitalizar antigos caminhos 

pré-colombianos, sítios arqueológicos, míticos, culturais, históricos e ecológicos, como forma de conectar o 

Roncador aos Andes. O Caminho do El’Dorado quer preservar a paisagem como atributo do plano da 

imanência do pensamento, expresso em uma concepção deleuziana do devir, que comporta a multiplicidade 

como repetição de diferentes perspectivas. 

 

Palavras-chave: El’Dorado. Caminhos pré-colombianos. Paisagem. Fronteira. Cultura. 

 

RESUMEN 

 

Los corredores histórico-culturales son instrumentos públicos y privados innegables para proteger 

los logros humanos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. La Serra do Roncador y 

los Andes son importantes polos místicos, envueltos em historias y leyendas, que muchos creen que 

están vinculados por fuerzas cósmicas ancestrales, y deben considerarse como un activo turístico. 

Este artículo presenta un ensayo para la implementación del Camino de El’Dorado, transfronterizo, 

capaz de revitaliza antigos caminhos precolombinos, sitios arqueológicos, míticos, culturales, 

históricos y ecológicos, como una forma de conectar el Roncador a los Andes. El Camino de 

El’Dorado quiere preservar el paisaje como un atributo del plan de inmanencia del pensamento, 

expresado en una concepción deleuziana del devenir, que implica la multiplicidad como una 

recetición de diferentes perspectivas.  

Palabras clave: El’Dorado. Caminos precolombinos. Paisaje. Frontera. Cultura. 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
                                                                      
A adoção de políticas públicas como indutora de planejamento estratégico para ordenamento 

e estímulo de ações que visam a revitalização do Patrimônio Cultural, vinculada a um percurso 

territorial, tem sido prática em diferentes países. Como exemplos exitosos, é oportuno registrar o 

Caminho de Santiago de Compostela, Espanha. O percurso mais usual é o francês, com cerca de 

800 km, e a rota alemã uma das mais longas, com 2600 km. Outro caminho de percurso extenso é a 

Trilha dos Apalaches, Estados Unidos, com 3500 km. Mais recentemente, foi instituído o Caminho 

de Qhapaq Ñan ou Inca, com cerca de 5200 km que percorre o antigo império incaico.   
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            Caminhos do El’Dorado apresenta um estudo da paisagem, atributo do plano da 

imanência do pensamento, uma concepção deleuziana do devir, que comporta a multiplicidade 

como repetição de diferentes perspectivas. Espaço dotado de simbolismo e historicidade, como 

todas as demais dimensões da realidade, repleto de vivências, conjugado por relações de mediance e 

vizinhança.  

A Serra do Roncador e os Andes constituem importantes polos místicos envoltos em histórias 

e lendas que muitos acreditam estarem conectados por forças cósmicas ancestrais. O turismo 

espiritual é o seguimento que mais tem crescido no mundo, sempre ligado à cultura e ao sagrado, 

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais.  Como um ensaio, 

este artigo apresenta uma proposta para o Caminho do El’Dorado a ser delineado em quatro eixos 

estruturantes e interconectados, ainda que cada um disponha de uma identidade singular, inerente a 

sua trajetória. Cada eixo compõe em seu conjunto uma unidade turístico-cultural, o que permite 

serem vivenciados em separados e em diferentes modos. 

Caminhos do El’Dorado. Nome atribuído em referência ao Pay Zumé e Tona Acap, “aquele 

que porta o bastão”, entidades míticas pré-colombianas confundidas com São Tomé pelos cristãos 

no início do período colonial Sul-americano. O corredor cultural Roncador-Andes tem um trajeto de 

cerca de 2200 km. Os três percursos iniciais, com 500 km em média cada um e o último em torno 

de com 700 km.  O primeiro, na Serra do Roncador, interliga a cidade de Barra do Garças à cidade 

de Chapada dos Guimarães; o seguinte, de Cuiabá a Vila Maria, atual cidade de Cáceres; o terceiro 

continua de Vila Maria, passa por Vila Bela até a fronteira boliviana para, no último, percorrer as 

Missões Jesuíticas de Chiquitos e findar no santuário de Samaypata, aos pés dos Andes.      

O percurso do corredor cultural “Caminhos do El’Dorado” possibilita conjugar rotas de 

passagem de veículos auto propelidos, articulados às redes cicláveis e de trekking, a depender do 

perfil do usuário, como forma de fruição de fluxos de paisagens, no sentido de identificar os pontos 

ou áreas de relações homem, cultura e natureza. Busca estabelecer redes cicláveis transfronteiriças, 

a revitalizar antigos caminhos pré-colombianos e sítios histórico-culturais. 

 

Multiversos: as pedras que cantam 

 

Nas perspectivas das Epistemologias do Sul, em favor do simbólico e do diverso, para além 

do humano e do não humano, como objeto de percepção e método de abordagem do real-irreal, 

comporta expor uma visão de mundo sócio-histórica, indissociável das cosmovisões ameríndias. Na 

intensão de apreender esse continuum espaço-tempo-mito, estruturado por mitagens, optou-se por 

privilegiar um devir simbólico-cultural que permeia o Caminho do El’Dorado. A mitagem é 

proposta por Robin Wrigth (2017, p. 7) como “uma forma de estruturar o espaço, definindo centros 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

176 

 

e suas interconexões com outros centros. São as tradições sagradas, ou mitos de criação, que 

definem as interconexões. [...] São a memória cultural dos atos fundante e das cerimônias 

primordiais que marcam a identidade dos povos da região.” Assim é possível entrever uma 

constelação sistêmica de diversos centros cerimoniais, marcada por interlúdios contidos nas 

narrativas sagradas intersubjetivas aos diferentes grupos étnicos e sociais que compõem o corredor 

cultural Roncador-Andes. 

Para Lévi-Strauss (QUEIRIZ; NOBRE, 2008), o mito é uma narrativa própria a cada cultura e 

o mitema seu núcleo estruturante, possuindo múltiplas variantes. Ao confrontar mitos semelhantes é 

possível verificar que são constituídos por ideias binárias, opostas, que conferem, por justaposição, 

sentido ao mito. Assim, pode-se observar os elementos que se contrapõem, os que buscam conciliar 

os conflitos inerentes aos diferentes. A ordem-desordem, o contínuo-descontínuo são capazes de 

atribuir certo nexo à significação da ideia, antes tão desconcertante à lógica ocidentalizada. Como 

mediador mítico, o pajé apresenta-se como um dos mais aparelhados para atravessar o umbral. Um 

morto-vivo entre o terreno e a dimensão sociocósmica povoada pelos espíritos da natureza, dos 

animais e das almas dos ancestrais.  Um novo conceito de estar no mundo, dinâmico, rizomático e 

estético, de intuição intensa e profunda que apresenta os princípios de conexão e heterogeneidade. É 

na tensão e alegria do encontro, do retornar a se encontrar que se estabelece o diverso, o inesperado, 

o não homogenizar. Na percepção deleuziana  (DELEUZE, 2001, p. 45), o devir não se opõe ao ser, 

o múltiplo ao uno. Mundos a depender da perspectiva, porém sem centro ou borda, em permanente 

transmutação a re-afirmar a diferença, a dissolver e coagular. O múltiplo como jogo do acaso faz o 

dado girar e encontra destino no número, no ser, “o uno afirmando-se do múltiplo”. O fogo e o jogo 

de “Dionísio senhor do eterno retorno.”  

Humano e não humano se mostram como um aparente paradoxo, mas é na imprecisão 

essencial desta fronteira que se estabelece a percepção do outro, dos outros de um outro e de si. 

Viveiros de Castro (2015, p. 19), ao pensar o anti-narciso como uma abordagem epistemológica 

teórico-prática para uma “antropologia da imanência”, atribui a Lévi-Strauss o mérito de ser seu 

precursor, ao desbrumá-la no percurso de sua obra, como uma ontografia comparativa. A percepção 

de que a síntese é a fragmentação enquanto múltipla e dinâmica, conjugada pelo adverso aparente, 

em “desequilíbrio perpétuo” levi-straussiano.  A Antropologia, ao olhar estilos de pensamento dos 

povos, permite um olhar sobre nós, um construto de mão dupla quando se adota a fluidez do plano 

de imanência, em contraposição à pratica ocidental de repressão aos saberes do diverso para impor 

um único coletivo de pensamento. Um olhar decolonial ao fazer a “ciência do campo”, do 

“caminhar” provocado pelo estranhamento da razão ocidentalizante. 

Como instigam Deleuze e Guattari (1992, p. 58), “pensar é sempre seguir a linha de fuga do 

voo da bruxa”. Interessa, então, seguir a arte da magia da deusa celta Brixtia, bruxa ou a 
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encantadora, e de sua vassoura, bastão para o voar. Buscar o tempo-espaço em que os homens 

conversavam com os entes ancestrais humanos e não humanos, escutavam as pedras que cantam, as 

encantadas. Aos peregrinos, numa visão holística e múltipla, é conferida a habilidade de ler o 

simbólico e dar sentido e vida aos discursos míticos, aos sítios arqueológicos e/ou locais sagrados 

impregnados de forças cósmicas, e estabelecer vínculo com o mundo imperceptível. Um ponto de 

vista transversal à luz e à sombra. O que importa é a multiplicidade engendrada pela intersecção 

espaço-tempo ao apreender diferentes visões de mundo. 

As imagens dos por sonhos, pelo intensivismo deleuziano do sentir e das mirações que 

engendram recognições, potencializadas pelo percepto do devir-imagético dos signos e significados 

temporais, de uma narrativa simbólica, permite desvelar a sensação da vertigem do abismo do eu 

profundo. O multiverso como potência da gênese do despertar das conexões do inconsciente. 

O foco recai no plano da (in)visibilidade dos movimentos cósmicos, tangenciado pelas 

singularidades das experiências das realidades engendradas pelos peregrinos, pelos mediantes ou 

avatares do devir religioso que mantêm conexões com lugares míticos no trajeto Roncador-Andes. 

No plano de imanência, o invisível torna-se perceptível na medida em que o fluxo cósmico cultural 

se faz presente na relação entre território e mitagens. E deve ser sentido na perspectiva do devir, no 

intensivismo das zonas de indiscernibilidade, no limiar do empírico e do transcendente, conjugados 

por relações de vizinhança, partilhados pelo movimento, pelo caminhar do viajor. Meio, fim e início 

de cada um dos locais formam um fluxo de forças, uma constelação mítica instituída pelas relações 

entre o diverso, o que possibilita operar não apenas a fabulação ou a restituição do passado, mas o 

ser e estar no mundo a um só tempo-espaço. Importa a intersecção dos eixos do rizoma.  

 

Império do Sol 

 

 Tawantinsuyu ou Império Inca (1438 a 1532), que sucedeu a Tiwanaku, sustentou-se no mito 

do casal divino Manco Cápac e Mama Occlo. Em obediência ao rei Sol, Inti, o casal ao emergir do 

lago Titicaca fundou a cidade de Cusco, capital política e cerimonial do império. O império 

Tawantinsyu dividia-se em quatro províncias: Norte, Chinchausuyu; Sul, Qollasuyu; Centro-oeste, 

Kuntisuyu e Leste, Antisuyu. As províncias se ligavam ao templo Coricancha, ou do Sol, em Cusco, 

dispondo de uma rede de caminhos rituais que se estendia por todo o império. No templo de 

Coricancha, os Incas cultuavam o Sol, Inti, e sua esposa, a Lua, Killa, além de Vênus, Chasca, 

companheiro inseparável da constelação das Plêiades, Oncoy, e, ainda, o Senhor do raio e das 

águas, Illapa. O mosaico federativo incaico, formado por diversos grupos étnicos e mantido pelo 

poderoso exército do imperador, ruiu diante da guerra civil entre os dois filhos herdeiros de 
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Huayana Capac, da varíola e da invasão espanhola. Do império também saia outro caminho, pré-

incaico, Peabiru, que atravessa os territórios Chiriguano e Chiquitano rumo ao oceano Atlântico. 

Os relatos de histórias míticas vinculadas a reinos onde tudo era de ouro e prata, inclusive as 

vestimentas de seus soberanos, produziram uma corrida exploratória para as chamadas terras ricas 

ou Eldorado. O mito do Eldorado ganhou consistência com a conquista do povo Chibcha, situado na 

atual Colômbia, que mantinha rituais de oferecimento de artefatos preciosos a seus deuses em lagos, 

ocasiões em que seus principais líderes se cobriam de ouro em pó. Os soberanos, ao se 

paramentarem com ouro e plumas, ficavam qualificados para transitar entre os entes sobrenaturais, 

sendo necessário em muitos casos passarem por ritos de jejum e reclusão para consolidarem 

também atributos éticos e xamânicos inerentes aos seus encargos. Os soberanos eram tidos como 

seres resplandecentes, seres dourados, análogos aos heróis míticos.   

              Estudos do Projeto Genográfico da América Latina e linguísticos têm sugerido uma 

ocupação diferenciada para os Andes, um deslocamento mais remoto de origem amazônica, sendo 

que os Aimara e os Quéchua teriam migrado depois, vindos da costa do Pacífico para a região 

centro-andina. O lago Titicaca, de um intenso azul, é o núcleo do cosmo cultural centro-andino. 

Possui duas importantes ilhas, a do Sol e a da Lua. Conforme o mito incaico, Wiracocha e o casal 

divino Manco Capac e Mama Ocllo surgiram na ilha do Sol, onde o herói mítico Tona Acap abriu 

uma passagem para adentrar ao mundo subterrâneo. A ilha abriga o Templo do Sol, Inti, as pegadas 

de Tona Acap, gravadas nas pedras, e outros sítios sagrados.   

Na região centro-andina prevalece o entendimento de que o homem se originou do 

inframundo, emergindo por cavernas, crateras, lagos e fontes de águas. Na dimensão subterrânea, 

Ukhu Pacha, moram os ancestrais, demônios e deidades, como Pacha Mama, está ligada à serpente 

e à gestação da vida. Os Incas acreditam que os locais de saída do homem podem ser portas de 

entradas para o inframundo e, em geral, o símbolo da serpente assinala estas passagens. O plano 

terreno, Kay Pacha, habitado pelos humanos, animais e plantas, também comporta almas ancestrais 

ainda presas na terra e outras entidades espirituais. O jaguar é a sua representação simbólica e 

espiritual. A esfera celestial, Hanan Pacha, caracterizada pelo céu, planetas e estrelas, é a expressão 

dos deuses como Wiracocha, mas pode ser habitada também pelas almas ancestrais. Os raios, o 

arco-íris e outros fenômenos são conexões para o celestial, sendo o condor, o Senhor dos Céus, 

sempre atento a devorar imperfeições humanas. 

O pajé, a exemplo dos heróis civilizadores, tem a habilidade de transitar pelas três dimensões, 

cujo princípio de criação é o oposto complementar, nomeado de Yanantin pelos incas, e o 

movimento, Masintin, é a materialização do processo de harmonização das contradições aparentes. 

O politeísmo, a geometrização do cosmo, a dualidade, a devoção aos montes e às cavernas, o culto 

aos ancestrais e às entidades mitológicas formam o substrato pelo qual os pajés transitam, utilizando 
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o poder dos cantos, das plantas sagradas e da arte de sonhar. Um povo à procura de signos, sinais e 

mensagens de seu cosmo para o bem viver. O caminho do alvorecer, ou da luz, está nos relatos de 

distintas culturas ameríndias. O pajé ao utilizar plantas mágicas se refere a sua busca espiritual 

como uma viagem e seu canto, músicas e instrumentos, como o chocalho, o conduzem em 

segurança por mundos fluídos e intensamente coloridos e brilhantes. Mirações de entidades, de 

pinturas e desenhos geométricos, que registra depois em artefatos do cotidiano e outros de 

invocação de poderes. Mundos povoados por formas zoomórficas e antropomórficas, por seres nem 

sempre colaborativos e mesmo hostis, que exigem habilidade e força para superá-los.  

 

Continuum Cosmológico e Territorial  

 

Na região centro andina, em decorrência da convivência milenar de diferentes etnias, há o 

registro de diversos arautos itinerantes que se manifestaram para ordenar o mundo e que se 

expressaram de maneiras parecidas em diferentes tempo e lugares. Na Meso-América, Quetzalcoalt, 

como expressão semelhante à Wiracocha, foi cultuado como uma deidade vinculada ao subterrâneo, 

com dons de transitar pelo mundo como serpente emplumada ou homem pássaro para promover o 

bem viver. Tona Acap, ou Tonapa, “o que leva o bastão”, um dos heróis míticos mais antigos dos 

Andes, anterior ao império Tiwanaku, investido de poderes criadores e destruidores notáveis, 

promovia normas de boa conduta. Como demiurgo do fogo e do raio, cujo corpo também se 

apresentava como uma serpente luminosa, capaz de desencadear tempestades fecundadoras. Com o 

império Inca, Tona Acap acabou por ser confundido com Wiracocha. O mito de fundação de Cusco 

por Manco Capac teve início pelo bastão de Tona Acap, transmutado em ouro. Como peregrino 

barbudo, pele alva, de vestes brancas, fluente em muitos idiomas, os conquistadores espanhóis o 

tomaram por São Tomé e se apropriaram de seus feitos na evangelização. 

As fontes historiográficas do século XVI (CAVALCANTE, 2009) referentes ao Sudeste da 

província de Antisuyu registraram a existência, em diferentes grupos étnicos Tupi-Guarani, do mito 

de Pay Zumé, um arauto de barba e tez clara. A palavra Pay é um título Tupi-Guarani atribuído em 

respeito aos anciães e a homens pródigos como os payés. Os europeus espanhóis e portugueses do 

início da colonização se encarregaram em associar Pay Zumé ao apóstolo Tomé, dando-o como 

responsável pelo caminho Peabiru, rota que liga o Atlântico ao Pacífico, ainda carente de maiores 

entendimentos. Manoel de Nóbrega, ao mencionar Zumé, trouxe à tona a existência de um mito 

indígena ao qual os cristãos associaram à figura de Tomé. Do mesmo modo, o padre Antônio Ruiz 

Montoya, por sua vez, em 1639, afirmou que comumente chamavam Pay Zumé de São Tomé na 

Província do Paraguai e Pay Tumé, no Peru. Conta, ainda, o mito que o demiurgo disciplinador 

Zumé repartiu uma “vara” ou “rama” e deu aos índios para plantá-la, o que teria originado a 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

180 

 

mandioca. A ele é atribuído também as pegadas nas rochas, pinturas rupestres e caminhos 

distribuídos por uma ampla região. Existe uma aproximação dos mitos Pay Zumé e Tona Acap, 

ambos identificados com São Tomé pelos europeus.  

Os Incas acreditaram na existência, na província de Antisuyu, em território Aruak, de uma 

cidade com magnífica riqueza e a chamaram de Paititi, que funcionava como um centro comercial e 

cultural comparável a Cusco. As tradições Aruak denotam uma grande circularidade cultural e 

espacial impulsionada pelo escambo e pela ritualística. A agricultura, a habilidade em negociar e a 

difusão cultural constituem características fundantes do ethos dos grupos Aruak. Esses princípios 

motivadores apresentam-se como base para a formação de confederações multiétnicas, como 

ocorreu com os reinos de Moxos e Xarayés, prósperos centros políticos, econômicos e culturais 

coligados à tradição Aruak de estabelecer alianças simbióticas.                                                                         

A existência de um corredor cultural, do Altiplano andino à Serra dos Parecis, tem sido cada 

vez mais desvelada por estudiosos da história e da etnologia. O mapa apresentado por Mètraux 

(1942) é esclarecedor ao assinalar etnias e filiações linguísticas do Oriente boliviano e do Ocidente 

mato-grossense. No caso Aruak, percebe-se um continuum, do Lago Titicaca ao nascente, formado 

pelos grupos indígenas Apolista (Lapacu), Mojo, Bauré, Paiconeca, Saraveca e Paresi, até os 

maciços da chapada. Os grupos étnicos que habitam a província de Antisuyu eram conhecidos pelos 

Incas por Anti, ou Chunchus, designações genéricas para selvagens. 

A Cordilheira de Apolobamba, a Sudeste de Cusco, ainda guarda a influência de Tiwanaku e 

da língua Puquina e Aruak e é habitada pelos Kallaways, misteriosos curandeiros itinerantes dos 

Andes. Pelo vale do território da etnia Apolista passava uma importante rota para as terras baixas da 

província de Antisuyu em direção aos Llanos de Mojos, constituído predominantemente por grupos 

Aruak. A antropóloga Denise Meireles (1989) esclarece que foram os Incas que nomearam a região 

de Paititi de Moxoalpa, terra nova em Quíchua. Mais tarde o termo Moxo foi adotado pelos 

espanhóis para designar genericamente os índios daquele território. Afirma ainda que Manco Ynga, 

chefe do exército incaico, alcançou de fato o rio Marati ou Mamoré, chegando a Paititi.  O relato 

feito em 1636 pelo padre Diego Felipe de Alcaya, com base em história oral indígena, informou que 

Manco Ynga foi incumbido pelo tio, o Inca Huayna Capac, para organizar uma campanha militar 

para colonizar a região Paititi. Vera Tyuleneva (2011, p. 19) relata que a expedição teve início pelo 

rio Guapay e depois de cruzá-lo tomou rumo ao Nordeste, até alcançar o rio Manatti, “o qual tanto 

Levillier como Parssinen identificam como o Guaporé (ou Iténez)”. O exército de Manco Ynga ao 

atravessar o rio começou a caminhar em terreno montanhoso, aparentemente a Serra dos Parecis ou 

a de Pacaas Novos, sua vertente Norte. Entretanto, Tyuleneva aponta algumas inconsistências no 

relato colido pelo padre e vê a necessidade de mais pesquisas para esclarecer essas informações. 
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Llanos de Mojos, ou Gran Mojo como também ficou conhecido, era composto por diferentes 

grupos, cujas aldeias dispunham de entes tutores locais e de certa autonomia. A festas, as músicas e 

o culto ao jaguar, que acreditavam ser originário de um felino celestial, exerciam uma importância 

singular para a coesão sociocultural desses grupos. Sua fama e o comércio se estendiam até os rios 

Guapay e Paraguai. A fronteira oriental incaica, a sudeste, era delimitada pelo rio Guapay, cujo 

domínio ao nascente até à Serra de Santa Bárbara, já em solo atualmente brasileiro, era ocupada 

pelas diferentes etnias que receberam o nome de Chiquito, vizinho às etnias Paresi, Otuke-Bororo e 

Xarayés.  A serra de Santa Bárbara forma um istmo gênico ladeado pelos pantanais dos rios 

Guaporé e Paraguai. Constitui um corredor de migração humana, franqueando o acesso entre o 

altiplano andino e os maciços mato-grossenses. 

Como descreve Moreira da Costa (2006), a ocupação da fronteira no período colonial, no alto 

curso do rio Paraguai, na região da foz do rio Jauru, se encontrava o epicentro do reino dos Xarayés, 

circundado pelo complexo Otuke-Bororo. Na margem oriental do rio Guaporé está situada a etnia 

Nambiquara e, ao Norte, diversos grupos étnicos de filiação linguística Tupi, região que muitos 

pesquisadores apontam como origem da expansão desse povo. Os Xarayés, Paresi e Mojo detinham 

uma estrutura sociopolítica confederativa, levando os primeiros europeus a nominá-lo de Províncias 

ou Reinos, ante a sua complexidade e extensão. Essas cosmópolis multiétnicas, com distintas 

interações e poder, funcionavam como centro/rede de intercâmbios de tecidos, alimentos, metais 

brancos e amarelos, artefatos, informações, músicas, jogos, cerâmicas, dentre outros bens culturais, 

de consumo e serviços cerimoniais.  

Constituídos pelo domínio do simbólico, como percebem Guattari e Rolnik (1996), os 

territórios são articulados entre si e aos fluxos cósmicos, aos espaços-tempos sociais, estéticos, 

culturais e cognitivos e estão sempre em processos de apropriação e desterritorialização, podendo 

adquirir novos contornos. Inicialmente para escaparem do domínio do Império incaico e depois dos 

europeus, os povos indígenas adotaram diferentes estratégias de sobrevivência e modelos de vida. 

Diante às guerras, eventos trágicos e depopulação, as etnias que não foram subjugadas se 

dispersaram, migraram ou resistiram, até a exaustão. Outras se rearticularam, fusionaram por 

afinidades culturais e históricas ou foram assimiladas, quando não escravizadas e exterminadas. 

Contudo, muitas lograram sobreviver até os tempos atuais, ainda que habitando em pequenas áreas 

de seu antigo território. 

 . 

Fogo: trilhas das terras altas 
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Com o início no Roncador, onde na atualidade abriga diversas instituições esotéricas que 

projetam uma recognição dos mitos incaicos mantendo uma conexão com os Andes centrais. 

Místicos afirmam que a região tem uma ligação por caminhos ou linhas de energias subterrâneas 

com os Andes, possuindo também entradas para cidades do inframundo, dentre elas Agartha. Essas 

energias, as Linhas de Ley percorrem a crosta terrestre, tanto em cima como embaixo, seguem 

trajetórias vibracionais, geológicas e eletromagnéticas, vinculadas a padrões geométricos, sendo 

essencialmente uma energia telúrica. O lendário coronel britânico Fawcett teria desaparecido, em 

1925, no Roncador, depois de andar pela Bolívia e o Noroeste de Mato Grosso à procura do portal 

de entrada para a cidade perdida “Z”, mistério que perdura até os dias atuais. Relatos de contatos 

com seres intraterrestres e UFO’s povoam também o imaginário da população. A Serra do 

Roncador compõe a parte oriental do conjunto geomorfológico da Chapada dos Guimarães, que 

forma uma extensa faixa de terra de acentuada coloração avermelhada e alaranjada. Acredita-se que 

seu nome vem do som do vento que passa pelas fendas da serra, como o ronco de uma trombeta. Ao 

Norte da serra, em Xavantina, às margens do rio das Mortes, antes Manso, localiza-se o templo do 

Roncador, fundado pela Sociedade Brasileira de Eubiose em prol da Era de Aquários.   

Em direção ao Sul da serra do Roncador, às margens do rio Araguaia, encontra-se Barra do 

Garças, polo ecológico e esotérico. Próxima à cidade, no Parque Estadual da Serra Azul, além das 

cachoeiras e trilhas, abriga sítios arqueológicos, dentre eles a Caverna dos Pezinhos, com diferentes 

marcas de pés gravadas na rocha. Não muito distante, no Vale do Sonho, em um lugar conhecido 

como Bico da Serra, morou o sueco Udo Luckner, fundador do Monastério Telúrgico do Roncador 

e descobridor da cidade infraterrena de Letha. No local encontra-se a Gruta da Estrela Azul, com 

diversas inscrições rupestres. Na região também situa-se o Santuário Mítico e Ecológico do 

Roncador, vinculado à Escola Gnóstica, promotora de encontros dos Filhos do Sol e de trabalhos de 

purificação e cura desenvolvidos no interior de uma gruta gigantesca. 

O relevo da barra do rio das Garças a Chapada dos Guimarães é formado pelo encontro do 

planalto com as escarpas que vertem águas em direção ao Pantanal. Território de domínio da etnia 

Boe-Bororo, abriga rios, cachoeiras, sítios arqueológicos, morros de beleza e colorações singulares 

que remetem a lugares míticos e de culto à ancestralidade. Báce E-iáo é como os índios da etnia 

Boe-Bororo nomeiam o rio das Garças. Também o chamam de Jakoreugueau em referência ao boto, 

ente mítico encantado. O devir imagético da garça remete o Bororo a sua associação com um signo 

linguístico de uma importância cultural singular. É utilizado para designar a claridade das estrelas, a 

cor branca, plantas mágicas e protetivas contra espíritos perigosos, animais míticos, enfeites 

ritualísticos e o Cinturão de Orion, chamado de Báce Iwára Arege, no falar indígena: o viajante 

possuidor da vara da garça. O rio das Garças é habitado por seres míticos, espíritos, almas 

ancestrais e pelo Boe-Bororo. Assim se inicia a jornada do viajor, Awára áre, o possuidor do 
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caminho. A meio caminho, de Barra das Garças a Chapada dos Guimarães, acha-se Poxoréu, 

encravada nas escarpas, outrora conhecida como capital do diamante, pela pureza de suas gemas. A 

cidade, como outras da região, nasceu na década de 1920, com a chegada de milhares de retirantes 

nordestinos em busca de riquezas. Poxoréu fica às margens do rio Pócereu, “águas escuras”, em 

língua Boe-Bororo, com vista para o Moro Gavião Caracarai, ou Kuru Gugwari como denominado 

pelos índios, ou Morro da Mesa, na atualidade. A região guarda lendas, belezas naturais, fontes 

termais e sítios arqueológicos, como o Abrigo dos Pezinhos, dos Perdidos, dos Símbolos, da 

Raizama, que apresentam impressões de pés nas rochas, figuras geométricas e antropomorfas. Ao 

retomar o caminho de Pay Zumé, em direção a Chapada dos Guimarães, próxima a Campo Verde, 

encontra-se a Vila do Coronel Ponce, nome da Estação Telegráfica construída por Rondon. Desse 

local, é possível avistar o morro da Rapadura, repleto de inscrições rupestres antropomórficas.  

Chapada dos Guimarães, coração da América do Sul, nascida em 1750 de uma aldeia Boe-

Bororo que, devido ao seu clima singular, é tomada vez por outra por uma espessa bruma a doar a 

ancestralidade a sua paisagem imemorial. Dos paredões de um vermelho vívido nasce um complexo 

de sítios arqueológicos, cachoeiras, trilhas e cavernas. Dentre elas, a caverna de Aroe J’ari, morada 

das almas, como fala o povo Boe-Bororo, lugar sagrado, formado por uma etnoambiência que 

sustenta a celebração de cerimônias intangíveis aos olhos ocidentalizados. Um lugar de encontro 

ritual, da pedra, tori, com a taquara, kódo, da eternidade com o renascimento, a evocar o Pajé das 

Almas, Aróe et-awára áre, sereno sacerdote dos saberes ancestrais; e o Pajé dos Espíritos, Bári, 

profeta guerreiro dos elementais das plantas, dos animais e de seres míticos. Ambos responsáveis 

por ordenarem os opostos, o dualismo em desequilíbrio perpétuo. O encontro das forças apolíneas 

do Aróe, pontífice das almas e dos rituais com as dionisíacas encarnadas em Bári, a celebrarem a 

busca do equilíbrio entre a morte e a vida. A dicotomia cósmica aparece nos heróis míticos Méri e 

Ári. Na ocasião que vieram para terra, o mais velho e imortal recebeu o nome de Méri, Sol, e o mais 

novo de Ári, Lua, grandes caçadores que dominam os espíritos dos animais.  

A região da Chapada se encontra imanada por diferentes matrizes civilizatórias. E a cultura 

negra se faz presente desde os tempos coloniais. Possivelmente a moradora mais antiga da cidade, 

vó Francisca, benzedeira e parteira, com idade centenária, descendente de escravos do Quilombo de 

Lagoinha. É possível encontrá-la em sua casa multicolorida, riscando chão e orientando o destino 

dos devotos do sincretismo religioso. Os Orixás e os espíritos de caboclo e preto velho povoam os 

caminhos e ruas chapadenses, a lembrar a Cavalgada do Divino, os terreiros, as festas de santos, a 

viola de cocho, o mocho e o ganzá. As pedras pisadas pelos ancestrais. Com a intensão de conservar 

o meio ambiente e as belezas naturais, foi criado o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, em 

1989, por inciativa e mobilização da sociedade civil, que comportava na época uma visão holística 
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da natureza. A atuação da Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA), foi 

decisiva para a criação do parque. Em 1987, ocorreu em Chapada dos Guimarães, no Sítio 

Morrinhos, o I Encontro Nacional de Pajés, uma comunidade do bem viver, que reuniu cerca de 70 

pajés de diferentes etnias e terapeutas da medicina holística para compartilhar conhecimento. Na 

época, a cidade consistia em um foco do movimento alternativo e místico, como o Projeto 

Alvorada, de Luiz Scortecci e da Comunidade Figueira, de José Trigueirinho que, dentre muitos, a 

percebiam como vórtice planetário. Jorge Belfort, visionário e antigo morador do lugar, reconhecia 

o alinhamento eletromagnético, ou corredor Bivac, que percorre o paralelo 15° Sul, ao conectar a 

Chapada do Guimarães com o Sul da Bahia e os Andes. Daniel Pellegrin, em 2004, também 

pretendeu conectar a Chapada com Machu Picchu, nos Andes, ao criar a Rota do Sonho ou 

Caminhos do Paralelo S15. Outros, como o pesquisador Jean Pierre, conhecido como Francês, que 

residiu um tempo na cidade, mantinha um entendimento semelhante. O Caminho do Pay Zumé, 

como uma serpente flamígera, colorida pelos paredões carminados, que teve seu início na Serra do 

Roncador, encontra em Chapada dos Guimarães o mirante Alto do Céu, local de singularidade 

mística nos maciços do Centro-Oeste, o Morro do Atmã, do seu cume o viajor é capaz de ver no 

poente a face do Sol e mirar o Morro do Toroari, caminho para terra do crepúsculo.  

 

Água: trilhas das terras baixas 

 

Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, ou Ikuiapá, lugar de pesca com arpão no dizer Boe-

Bororo, marca o início de outra etapa do Caminho do El’Dorado em direção a Vila Maria, atual 

cidade de Cáceres, na fronteira com a Bolívia. Cuiabá teve início, em 1719, em decorrência da 

descoberta de ouro em seus tributários, em especial no córrego da Prainha, ou Ikuiebo, “águas das 

estrelas”, em Boe-Bororo. Logo rio acima, depois do Porto, fica a barra do rio Pari, nome em Tupi-

guarani dado a uma cerca para pesca feita de uma margem a outra do rio. Por capricho da natureza, 

no local existe um afloramento de rochas que emergem como um colar de contas, de um lado a 

outro do rio Cuiabá. Ao reter suas águas e forçá-las nos vãos das pedras, produz um canto que pode 

ser ouvido de longe. Pari em Boe-Bororo pode ser designativo de uma constelação ou de pássaro, a 

ema, ou ainda de um lugar de pedra. Um lugar bom para pescar com arpão e a morada de um ser 

mítico: o lendário Minhocão do Pari. 

Na margem esquerda do córrego da Prainha está o Morro da Luz. Para o Boe-Bororo é o 

morro das estrelas, Ikuiéri, região em que foram construídas as Igrejas do Rosário-São Benedito, 

Bom Despacho, Auxiliadora e, ainda, uma mesquita dedicada aos mulçumanos, esta inaugurada em 

1978.  Inspirada na Notre Dame de Lourdes, a igreja de Bom Despacho seria uma das últimas a 

obedecer uma geometria sagrada, encontrada em santuários espalhados pelo planeta. A igreja N. S. 
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Auxiliadora, edificada pelos salesianos, em estilo neogótico, possui uma imagem da santa 

abençoada por Dom Bosco, santo que em sonho profetizou o surgimento de uma terra rica, próxima 

a um lago, entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério Sul. Carlos Drumond (1965), em seu trabalho 

Contribuição Bororo à toponímia brasílica, esclarece que Ikuiéri, cuja tradução seria algo como 

morro dos que possuem o cordel (cipó-corda) para alcançarem as estrelas, está vinculado ao mito da 

subida das crianças ao céu ajudadas por um colibri.  A igreja do Rosário, construída pela Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Cuiabá, agregou a de São Benedito, depois desta ter 

caído. Ambas datam do início do século XVIII e foram edificadas pela fé dos escravos. A crença 

popular se mistura aos registros das histórias da época, que narram a lenda da “alavanca de ouro” e 

se confundem com o próprio início da cidade. Conta-se que um escravo, ao minerar próximo às 

capelas do Rosário e de São Benedito, encontrou uma alavanca de ouro e, por descuido, o bastão 

escapuliu de suas mãos para ser tragado pela terra. Dentre as igrejas antigas é a única que conserva 

parte de sua construção original. A festa de São Benedito é a mais tradicional e popular de Mato 

Grosso. O altar da igreja abriga um sacrário com um fragmento da pele de São Benedito doada pela 

congregação franciscana, a qual o santo pertenceu. Santo protetor dos famintos e dos negros, São 

Benedito na Umbanda e no Candomblé é Ossaim. Senhor das plantas e das aguas que curam. 

O rio Cuiabá é o mais poderoso tributário que alimenta a maior e diversa planície inundável 

do planeta, repleta de vida, encantamentos e histórias que permeiam um labirinto de baías e corixos: 

o Mar de Xarayés. Próximo à cidade de Cuiabá, às margens do rio e logo no início dessa imensa 

área inundável acha-se o Morro de Santo Antônio ou Toroari. O Toroari é a representação do baito, 

casa central de um território de vivências Boe-Bororo, cujo esteio central é simbolizado pelo jatobá, 

árvore dos heróis míticos Méri e Ári. É a passagem que interliga o mundo subterrâneo e 

subaquático ao terrestre e aos celestiais. O eixo Leste/Oeste divide a aldeia Boe-Bororo e o baito ao 

meio e estrutura duas metades exogâmicas, a Ecerae, os donos dos cantos, ao Norte e a Tugarege, 

os donos das flechas ou dos cantadores, ao Sul. O caminho solar compõe um continuum, da vida e 

da morte, o eixo da ancestralidade e dos progenitores míticos. Este caminho é interseccionado pelo 

eixo dos espíritos, cujos mais significativos se apresentam como felídeos, os do Zênite são 

luminosos, humanizados e benéficos, os do Nadir são sombrios, perigosos e selvagens. Na espiral 

central encontram-se, em um espaço-temporal simbólico, o pajé das almas e o pajé dos espíritos, 

que guiam o Boe-Bororo através dos cantos e serviços cerimoniais em busca de restabelecerem o 

bem e o belo na convivência com o desiquilíbrio perpétuo. A dicotomia se reflete nas almas Boe-

Bororo, em seus dois aspectos, uma luminosa e a outra selvagem.  

O morro Toroari está vinculado à inundação universal. Narra o mito que, ao provocar o 

dilúvio em decorrência de um acesso de cólera o herói da face resplandecente Merire Póro, em Boe-
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Bororo “a porta do Sol”, sustentou o fogo de um tição em suas mãos e do alto do Toroari fez a fúria 

das águas recuarem. Ninguém sobreviveu ao cataclismo. Assim, Merire Póro se uniu a uma 

cervídea ou guaçuetê e repovoou a terra, restabelecendo a cultura Boe-Bororo. Numa segunda 

variante, ou aspecto do mito, foi o herói Jerigi Otojiwu quem se salvou da inundação no alto do 

Toroari e, igualmente, com um tição na mão, fez as águas abaixarem. Entretanto, foi pelo seu 

assobio persistente nas auroras que fez aparecer outro índio, portando, também, um tição para, em 

seguida, emergirem todos os demais índios da casa central, baito. Contam que Jerigi está associado 

à constelação de Orion e à caça. E, ainda, que a guaçuetê é vinculada à constelação de Centauro. 

Pobógo Imédu, a Alfa, e Pobógo Arédu, à Beta, de Centauro, as quais integram a constelação 

Cruzeiro do Sul como uma única constelação, denominada pelo Bororo de “Perna da Ema”.  

A Guacuetê expressa o aspecto feminino e o cultivo da terra. Na mitologia grego-romana, a 

Alfa e Beta de Centauro compõem o signo de Sagitário e são conhecidas também como as Guardiãs 

da Cruz. As constelações de Orion, Centauro, Cruzeiro do Sul e Sírius, para diferentes povos, são 

determinantes em suas cosmovisões, mas poucos, como o Boe-Bororo, se manifestam em um único 

local, o Toroari, celebrado em ritos e cantos por milhares de anos. A Sirius ou Caçador, pode ser 

avistada de qualquer ponto da terra, conhecida como estrela flamejante, é a mais brilhantes do céu, 

o Sol, por trás do Sol dos povos antigos, desde o princípio dos tempos. E foi escolhida pelos 

republicanos, em sua maioria maçons, como símbolo por incidência de Mato Grosso no pavilhão 

nacional. Representa a essência divina acorrentada em sua natureza animal a ser libertada pela bela 

luz dos heróis culturais, como Prometheus, Merire, Osíris e outros luzeiros.   

 Coroado, outra denominação atribuída ao Boe-Bororo pelos bandeirantes, que ao invadirem 

suas aldeias descobriram pelos relatos dos índios não apenas o ouro, mas ainda o valor simbólico do 

Toroari. Por sua importância para o domínio do território alheio, se apropriaram também da imagem 

do morro ao cunharem, em 1727, o brasão da Vila de Bom Jesus e, depois, o do Estado de Mato 

Grosso. Basta ver o brasão para perceber a semelhança com o Toroari, em cujo cume está aninhada 

uma fênix, pássaro mítico, símbolo universal do Sol, do fogo e do renascimento, o Meriri Póro. Na 

atualidade, Toroari é conhecido pelos regionais como Morro de Santo Antônio que, como São 

Benedito, foi discípulo de São Francisco. Em suas festas, não podem faltar o manjericão e a 

fogueira, heranças das celebrações pagãs dos solstícios. Como nas festas de São Benedito, pães são 

distribuídos. Na Umbanda, é conhecido como Santo Antônio de Ouro Fino, ou de Pemba. É 

cultuado como Exu mensageiro do Bom Jesus, guardião do fogo e dos caminhos, que protege os 

peregrinos dos espíritos malignos. Na tradição Candomblé, na Bahia, Ogum é sincretizado como 

Santo Antônio, que ensinou os homens o uso do fogo para forjar no ferro as armas e instrumentos 

de cultivos da terra.  
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Seguindo águas do Cuiabá, encontra-se a cidade de Santo Antônio que teve início quando um 

batelão encalhou nas areias do rio, próximo ao Toroari. Na tentativa de aliviar a carga os 

bandeirantes desembarcaram a imagem de Santo Antônio que vinham trazendo. Entretanto, era só 

embarcar o santo que o batelão não se movimentava. Como o santo se recusava subir o rio, 

construíram uma capela para abrigá-lo. Hoje sob o olhar do triângulo que tudo vê, a imagem 

repousa iluminada pela luz da claraboia do teto da igreja matriz, em Leverger. Muito tempo depois, 

outra estátua de Santo Antônio foi encontrada por Nhanhá Ana, tia de Rondon, enterrada em 

Mimoso. A devota levou o santo para casa, mas o mesmo teimava em reaparecer no lugar que fora 

desenterrada, Construíram uma capela no local em sua homenagem e, por tradição, cada família da 

pequena vila possui uma imagem de Santo Antônio, e todos os anos no dia 12 de junho, uma casa é 

escolhida para festejar o seu aparecimento.   Especialmente em Santo Antônio, realizam festejos do 

Boi-à-Serra, tradição do século XIX, do período das usinas de açúcar, que agregam figuras 

lendárias, os mascarados e a Mãe-do-Morro, brincadeiras da população a alegrar a criançada. 

 Em Barão de Melgaço encontram-se as Baías de Chacocoré e Tchá Mariana, que se 

interligam ao rio Cuiabá formando um complexo de belezas e encantamentos pantaneiros. Como 

deusa mater, as baias são repositórios da vida, reflexos da face do princípio feminino sagrado que 

detém o poder de renovação associado ao ciclo das águas do Pantanal. O nome Chacororé se 

originou provavelmente dos topônimos Boe-Bororo A-ko-roréu ou A-ko-rorédu, entendidos como 

lugar dos pescadores ou lugar onde as ondas cantam. Os pantaneiros acrescentaram o termo tchá, 

possível referência ao barulho das ondas ou por uma corruptela de sinhá, pois acreditam que a baía 

tem vontade e vida próprias.  

 O rio Cuiabá, na região de Barão de Melgaço, abriga, ainda, pequenas comunidades de 

pescadores tradicionais que vivenciam as lendas e histórias locais de encantos e mistérios. Os 

pantaneiros acreditam que a igreja de Nossa Senhora das Dores, existente na margem do rio, em 

Barão de Melgaço, foi erguida para conter a Serpente de Olhos de Fogo. Um ser encantado, mistura 

de cobra e jacaré, cujo rabo fica preso sob o altar da santa e a cabeça solta na Baía de Chacororé. 

Como anuncia a poética do pantaneiro Manoel de Barros, “eu não caminho para o fim, eu caminho 

para a origem”, a trilha das águas segue em direção à cidade de Poconé.  

O arraial de São Pedro d’el Rei, criado em 1781 em território da etnia Beripoconé, um dos 

grupos do complexo cultural Boe-Bororo, foi mais tarde denominado de Poconé. A região, com 

forte presença da etnia Guató e de afrodescendentes, abriga comunidades tradicionais, cujas festas 

de santos são testemunhas da fé e religiosidade de uma população acolhedora. O ponto marcante é a 

Cavalhada, festividade de origem colonial portuguesa, datada do século XVIII, que acontece todos 

os anos durante a festa de São Benedito. Cavalheiros e cavalos ricamente ornamentados simulam 
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um combate entre os cristãos, paramentados de azul, e os mouros, de vermelho, em disputa do amor 

da rainha. Fazem parte do espetáculo a Dança dos Mascarados, o siriri e o cururu. 

Poconé é famosa, por ser o portal de entrada para o Pantanal, antigo lago de Xarayés. A 

rodovia Transpantaneira, entre a cidade e Porto Jofre, que finda na beira do rio Cuiabá, é a estrada 

que mais adentra no santuário ecológico. O Lago dos Xarayés recebeu a denominação inicial de 

Lago del’Dorado e assim foi assinalado nas cartografias da época pelos primeiros exploradores 

europeus, título dado por estarem convencidos da existência no local de um reino de ouro e prata. 

Nesses mapas, a Lagoa del’Dorado apresenta uma ilha batizada por Paraíso ou dos Orejones, pois 

acreditavam que seus habitantes descendiam de Manco Capac, por causa do mesmo costume da 

elite militar incaica de dilatar os lóbulos auriculares. Costa e Silva (2009, p. 129) indica a existência 

de um caminho ligando o Xarayés aos Andes, registrado no mapa do jesuíta Johannes Petroschi, 

editado em 1732. O caminho, grafado pelos jesuítas, sai possivelmente da boca o rio Jauru, continua 

pelas terras do Xarayés (Jarayes, Saraveca, Xarare) para finalmente adentrar na região o rio Sararé, 

afluente do Guaporé, próximo ao Abrigo do Sol, do Povo das Cinzas, e de lá segue para os Andes. 

O caminho que conduz ao império incaico percorre um corredor cultural eminentemente Aruak: 

Parabazanes, Xarayés, Saravecas, Paiconecas, Paunacas e outros grupos que foram congregados 

com o tempo nas Missões de Chiquitos. Ainda pelos campos pantaneiros em direção à antiga 

fazenda de Jacobina, já próximo a Vila Maria, Cáceres, o peregrino que carrega o bastão percorre o 

lendário território do Bororo da Campanha.    

  

Pedra: trilhas das terras adentro 

 

Vila Maria foi fundada em 1778, às margens do rio Paraguai, com a ajuda dos índios da etnia 

Chiquitano, habitantes da fronteira. O marco implantado em 1754 na boca do rio Jauru pelas coroas 

ibérias foi transladado e assentado em 1883 na praça da igreja matriz que, desde sua construção 

ficou sob os cuidados dos padres franciscanos. Erguida em homenagem a São Luiz, padroeiro de 

Cáceres, a atual matriz foi inspirada na igreja de Notre Dame de Paris. A região possui diversas 

cachoeiras, praias de rios, trilhas pelas serras, grutas, cavernas e sítios arqueológicos. O mais 

conhecido é o de Dolina Águas Milagrosas, situado na Serra das Araras, próximo da cidade, 

considerado um dos melhores lugares para a prática de mergulho do país. A impressão que se tem 

ao nadar em suas águas é a de flutuar em um céu invertido. A crença popular é que o local, um 

portal para outras dimensões, atrai naves espaciais. Na mesma serra, localiza-se um dos sítios 

arqueológicos mais antigos e expressivos das Américas: Santa Elina, com cerca de 25 mil anos. A 

arqueóloga Águeda Vilhena Vialou (2005) informa que o sítio está situado em um corredor de 

migrações para o Centro-Oeste. As escavações encontraram adornos e objetos em palha 
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semelhantes aos do Boe-Bororo e do Umutina. Desperta a curiosidade a representação de um 

pássaro antropomórfico no centro do abrigo. Outra forma humana chama à atenção pelos lóbulos 

auriculares furados de maneira avantajada e apresenta, ainda, um ornamento no topo da cabeça que 

lembra um coque usado por um guerreiro Umutina da atualidade e do Bororo da Campanha. 

Pelo Caminho do El’Dorado, ao sair da antiga Vila Maria em direção a Vila Bela da 

Santíssima Trindade, há uma trilha pelo rio Jauru até à cidade de Porto Esperidião, antigo território 

do Bororo do Cabaçal. Porto Esperidião, outrora Porto Salitre, nasceu de um posto de controle 

colonial das salinas existentes na fronteira. Na margem direita do rio Jauru deságua o rio Aguapeí, 

cujas cabeceiras se localizam próximas ao antigo arraial de Santa Bárbara, na serra homônima e 

divisora das águas platinas e amazônicas. Um local singular, mistificado pelas forças das águas de 

duas bacias hidrográficas planetárias, cujas nascentes dos rios Aguapeí, a prata, e do Alegre, a solar, 

praticamente se enlaçam e formam a ilha de Pindorama. Na linha do horizonte se vislumbra o vale 

do rio Guaporé, território milenar Nambiquara, “povo das Cinzas”, guardião das cavernas sagradas. 

Os irmãos Paes de Barros, ao descobrirem ouro no rio Galera, afluente do rio Guaporé, deram 

início à ocupação luso-brasileira com a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade de Mato 

Grosso, em 1752. Com as instalações das minas em seu território, levou o povo Nambiquara a uma 

relação de hostilidade com os não índios, que perdurou por mais de dois séculos. As fugas de 

negros e indígenas cativos deram origem aos quilombos, Quariterê o mais notório era governado 

pela rainha Tereza de Benguela. As irmandades religiosas, a do Rosário dos Mulatos e Pretos e a de 

São Benedito, foram vitais para a sobrevivência contra a opressão e para estruturar uma identidade 

como amálgama das diferentes etnias africanas escravizadas em Vila Bela. O culto aos orixás, na 

devoção aos santos católicos, recepcionou o tambor, o Chorado e o Reinado do Congo, dentre 

outras práticas culturais, com predomínio da civilização Banto, que perdura até hoje na imponência 

eterna do rei Joaquim Poeta e seus soldados. Oxalá bate no chão três vezes com o Opaxorô, seu 

cajado de cipó, símbolo do caminhante e eixo do mundo, a convocar os ancestrais e os seres dos três 

níveis de existência. Chega aos confins do continente, nas água emendadas, a diáspora forçada da 

África negra, de seus povos e cosmologias, com seus saberes e sentimentos, a lembrar o dito e 

bendito de Rubem Valentim (2018, p. 133) com sua signografia em busca da linguagem universal 

em que a geometria é um meio a procurar “a luz da luz”, a lutar contra a violência. A busca por um 

caminho, uma “riscadura brasileira”, como expressão da alma luso-afro-ameríndia, “que procura a 

Divindade, o ser dos seres”.   

As escarpas e os planos altos, que se convencionou grafar nas rotas antigas por Serra dos 

Parecis, abrigam diversos grupos étnicos que possuem mitos de origem semelhantes em alguns 

aspectos. Esses grupos, de diferentes matrizes linguísticas, formam um continuum cosmogônico e 
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territorial, cujo simbólico e seus sistemas de representação emergem com a saída dos índios do 

interior de cavernas e/ou pedras sagradas. Existem inúmeras cavernas e sítios arqueológicos em 

toda a extensão Oeste da Serra dos Parecis, suas escarpas as águas vertem para o Vale do Guaporé. 

Uma parte significativa ainda se encontra sem proteção.  

O povo Nambiquara reconhece as gravuras rupestres como vinculadas aos seus antepassados, 

que atestam a ocupação humana há cerca de 12000 anos. A descoberta do Abrigo do Sol, na década 

de 1970, despertou o interesse nacional e internacional, bem como estudos de cientistas como 

Eurico Muller e Niède Guidon que recomendaram a sua preservação, essencial ao patrimônio 

cultural nacional, em decorrência da existência de petroglifos com caráter de documentos únicos e 

insubstituíveis. Para os Nambiquara, a localização das cavernas sagradas e sua cosmologia 

constituem assuntos restritos. Seu interior acolhe almas de antepassados e dos espíritos mais antigos 

da humanidade. A maioria das cavernas conhecidas está muito próxima às aldeias do Wasusu, um 

dos grupos da etnia Nambiquara. Os Wasusu se consideram os primeiros habitantes do mundo a 

saírem da pedra. Entendem que é o conjunto de hábitos e modos de viver que dão forma e 

identidade aos seres. No princípio, o anunsu, ou gente, teria emergido do interior de uma pedra com 

a ajuda da andorinha da mata. O mito de origem remete ao Aikahlosu, herói mítico dos grupos 

Nambiquara do vale do Guaporé que os acompanham desde que saíram da pedra e é o protetor dos 

líderes e das roças. Com a morte do herói civilizador, o primeiro pajé, o mundo desabou e a terra se 

separou do céu e desde então o Aikahlosu passou a morar no Abrigo do Sol.  

Os grupos habitantes do cerrado, como demonstra a historiadora Anna Maria Ribeiro Moreira 

da Costa (2009) têm sua origem na montanha da Pedra Preta e todo seu território é repleto de 

morros sagrados, as moradas das almas de seus ancestrais e entes não humanos, lugares protegidos 

por jaguares, auxiliares dos pajés. Acreditam na existência de uma frondosa figueira, a 

Haluhalunekisu, que representa o choro da mulher-espírito, sua dona. As raízes da figueira 

envolvem toda terra e, em sua copa, que sustenta o céu, está Dauasununsu conhecedor de todas as 

coisa. Vez por outra, o canto do gavião real avisa que Haluhalunekisu necessita de cuidados. Assim, 

o pajé, protetor da figueira contra entidades maléficas, consegue viajar, com o auxílio de uma 

narigueira emplumada, até a sua copa para obter conhecimento e combater a destruição que a 

humanidade tem provocado.  Os espíritos invocados por cantos e som das flautas, estão ligados a 

determinados territórios que os conformam e são familiares aos índios, atuam como mantenedores 

da natureza. Acreditam que a principal qualidade do ser humano deva ser a generosidade, e a 

liberdade e o consentimento os substratos das relações. A alegria é o predicado necessário para 

adentrarem na Casas das Almas. O Nambiquara possui uma visão de mundo em que a reciprocidade 

entre os seres do universo, mesmo com os invisíveis, constitui a base da felicidade humana.   
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Ao Sudeste do território Nambiquara, prolongamento do divisor de águas das cabeceiras dos 

rios Guaporé, Juruena e Paraguai, habita o povo Paresi, ou Haliti, como se reconhece. O mito de 

origem Paresi conta que Enore, homem do céu e dono do raio, que mora embaixo de uma figueira, 

pediu ao casal de filhos que buscasse água no rio Sukuriuwinã. No rio, seus filhos se depararam 

com vozes saindo do interior de uma pedra. Ao retornarem, contaram o ocorrido para seu pai, 

Enore, que quebrou a rocha com o raio de sua borduna. Em seu interior mora Wazare, herói 

civilizador Paresi, que com a ajuda dos pássaros, cuidou da saída do povo Haliti e dos não 

indígenas, chamados de imuti. O povo Paresi saiu enfeitado, dançando e tocando flauta. 

O caminho do El’Dorado segue da misteriosa Vila Bela pelo vale do rio dos Barbados, um 

dos tributários das cabeceiras do Guaporé que nutre um complexo sistema de baías e corixos. No 

período das águas, os rios dos Barbados e Alegre, principais formadores do Pantanal do Guaporé, 

ganham volume, textura e mais cores. Esses rios nascem na Serra de Santa Bárbara, que entre seus 

picos mais altos reina na paisagem o de Monte Cristo guardado no interior do Parque Estadual da 

Serra de Santa Bárbara e na Terra Indígena Portal do Encantado. A etnia Chiquitano ocupa a região  

transfronteiriça, cuja maior população localiza-se atualmente em solo boliviano. Lindeira à fronteira 

situa-se a Terra Indígena Portal do Encantado, reservada ao Chiquitano no Brasil. Em seu interior, 

nos contrafortes da Serra de Santa Bárbara, voltado para o Ocidente, é possível ao viajores mirar um 

imenso portal. Desenhado pela luminosidade solar, num jogo de sombras e luz, uma embocadura 

ganha forma nas encostas rochosas. Na percepção do Chiquitano, o interior do portal é habitado por 

uma mulher resplandecente que se apresenta paramentada com vestes formadas por sete argolas 

douradas. Este ser encantado é responsável pelo equilíbrio da natureza e pela proteção do lugar. 

Entre os anos de 1691 a 1767, os jesuítas, para catequizarem os índios e protegerem as 

possessões espanholas, edificaram diversas reduções religiosas no interior do que viria ser a Bolívia   

Nas missões foram congregados Guarani, Koruminaca, Saraveca, dentre outras etnias que, com o 

tempo e a utilização de uma língua franca estruturada pelos próprios religiosos, passaram a ser 

chamados de Chiquitano. Nas missões, as culturas indígenas pré-hispânicas recepcionaram a 

liturgia católica, porém conservaram sua essência no estabelecimento de uma estreita unidade de 

significância entre as tradições religiosas cristã e Chiquitano. Os indígenas entenderam o padroeiro 

da Missão de San Rafael como um ser mítico relacionado ao hichi-tuursch, senhor das águas e 

responsável pela pesca. A mesma situação pode ser percebida em relação à igreja de San Miguel, 

cujo padroeiro é representado por um ser alado segurando um escudo e na outra mão um feixe de 

raio. A figura de San Miguel corresponde ao herói mítico Chiquitano, senhor do trovão que lança 

raio de sua borduna, respeitado por suas virtudes guerreiras e estatura gigantesca. 
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As práticas de cunho católico, organizadas pelos missionários, encontram muitos símbolos e 

elementos na cultura Chiquitano e estão centradas nos hichi, entidades mantenedoras da natureza, 

com forte presença na cosmologia indígena e cristã. É possível acompanhar uma procissão religiosa 

secular que sai todos os anos da Missão de Santa Ana, adentra no Brasil até o Portal do Encantado e 

retorna ao ponto de partida na Bolívia. No percurso de cerca de 30 dias, os índios celebram ritos, 

saúdam os entes mantenedores das roças das comunidades pelas quais passam e recolhem donativos 

para a realização da festa da padroeira da missão. O viajor do Portal do Encantado deverá seguir o 

caminho missioneiro em direção às missões de Santa Ana, San Rafael, San Miguel e San Inácio, na 

Bolívia, que formam um aglomerado religioso muito próximo um dos outros.  

 

Ar: trilhas das terras celestiais 

 

 Na missão de Santa Ana pode-se ver uma escultura pré-colombiana de uma enorme serpente, 

hichi-tuúrsch, que agrega atributos humanos e vive nas baías e nos rios. Esta crença guarda 

similitude entre outros povos da América, de diferentes culturas e períodos, como as serpentes 

Tsukán, Kukulkán, Gukumatz, Quetzalcóatl, entidades destruidoras e conservadoras responsáveis 

pela transição do caos ao cosmo, que atuam desde o princípio dos tempos como doadora e 

renovadora da vida vinculada às águas e ao cultivo. 

Conforme estudos de Stefan Fellner (1996, p. 75), o arquiteto jesuíta Martin Schimid, que 

projetou e construiu as igrejas de San Javier, San Rafael e Concepción, entre os anos de 1745 a 

1756, correlacionou as séries numéricas das medidas arquitetônicas das igrejas com escalas 

musicais. O jesuíta utilizou o conceito de “número sonoro”, de Pitágoras, como expressão para a 

criação de proporções arquitetônicas, capaz de refletir a teoria musical helenista e de criar um pulso 

harmônico celestial. A ele também é atribuído o altar a igreja de San Miguel. As igrejas são 

consideradas únicas no mundo a adotar um sistema de medida baseado na matemática musical para 

criar proporções de elementos significativos na composição do espaço arquitetônico. E, ainda, 

incorporar signos culturais indígenas na composição das igrejas, numa tentativa de criar uma 

relação entre o microcosmo dos templos e o macrocosmo Chiquitano. São construções 

transcendentes como Pantenon, templo Dórico do século V, dedicado à deusa Atenas, cujas linhas 

retas de sua estrutura são na verdade imperceptíveis curva, não possui também ângulos retos. O 

movimento é sempre em espiral, curvo e em ritmos pulsantes. De igual modo, o templo de 

Maitreya, em Minas Gerais, foi edificado pela Eubiose para vibrar como uma escada cromática e 

sonora capaz de se interligar ao cosmo e ecoar por toda terra. 

No interior da igreja de San Rafael, o viajor se depara com a imagem do seu patrono, guardião 

da cura, o que sopra a trombeta da verdade chamando as almas para o juízo final. Protetor dos 
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viajantes e dos sacerdotes, foi o único entre os arcanjos a assumir uma forma humana para viver um 

tempo na terra entre os homens. Na fachada da igreja é possível ler “Domus Dei et Porta Coeli, 

genesis cap. 28 v. 17”. A citação bíblica se refere ao sonho de Jacob, que ao pernoitar em sua 

viagem de Berseba para Harã tomou uma pedra e a usou como travesseiro. Ao sonhar, viu o Deus 

de Abraão e uma escada da terra para o céu e por ela transitavam os anjos. Acordou com medo e 

disse: “terrível é este lugar! Não é outro, senão a Casa de Deus, esta é a Porta do Céu”. Colocou a 

pedra que usou de travesseiro em pé, como uma coluna e depois de verter óleo sobre ela, deu o 

lugar o nome de Luz. A Casa de Deus, Bet-El, do sonho de Jacób, para alguns se refere a 

Betelgeuse, o Portal da Casa de Deus. 

Betelgeuse, para os árabes yad al jawzã, a mão do guerreiro do centro, é uma das estrelas mais 

brilhantes e lendárias do cosmo, a alfa da constelação do Órion, de tonalidade vermelha alaranjada. 

Em sânscrito ganha o nome de Ãrdrã, o verde e úmido, a serpente luz, o raio da renovação. Para o 

viajor Betelgeuse é a Casa dos Antigos e sua luz o caminho para a presença dos heróis civilizadores, 

o brilho correspondente de milhares de sol, pronta a pulsar, cuja intensidade marcar o firmamento, 

como um segundo sol a anunciar a presença do iluminado. Ao seguir o caminho, não muito distante, 

está a Missão de San Miguel. O altar principal em certa hora do dia é iluminado pela luz solar que 

transpassa os caixilhos de vidros vermelhos localizados no frontispício da igreja. O sol se expande 

em som e cores no escudo de Mikael, o príncipe da luz, que segura um feixe de raios a proteger os 

portadores da compaixão. 

O caminho de El’Dorado continua por San Ignácio, porta de entrada para o Parque Nacional 

Noel Kempff, e segue para Concepción e San Javier, localizado na borda de uma extensa área 

rochosa, rumo a. Samaypata. Da morraria de San Javier, semeada de pedras, é possível divisar o 

vale do rio Grande ou Guapahy, a água que bebe todas as águas, no falar Chiriguano, um dos 

grupos da civilização Tupi-Guarani. Antes de cruzar o rio Grande, cujas águas descem dos Andes e 

seguem para encontrar os rios Mamoré e Guaporé, o caminho bifurca. O da direita toma a direção 

para as planícies, com acesso às antigas missões jesuíticas de Mojo, a primeira a ser fundada, em 

1686, foi a de Santíssima Trindade, nas margens do rio Mamoré, atual capital do Departamento de 

Beni. De Trindade pode-se chegar a La Paz e ao lago Titicaca. 

O viajor deve seguir pelo entroncamento da esquerda, transpassar o rio Guapahy e tomar a 

direção de Samaypata. Um importante centro religioso e comercial disputado pelos Chiriguano e 

pelo império incaico, é o início do caminho de Peabiru ao Sul e a porta de entrada para os Andes. 

Samaypata é a maior pedra-altar cerimonial do mundo, apresenta uma variedade de desenhos de 

jaguares, serpentes e outras inscrições esculpidas em arenito vermelho, bem como observatórios 

astronômicos e templos edificados por culturas pré-incaicas datadas de cerca de 2.400 anos. Em 
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Samaypata, estudos arqueológicos apontam a presença das etnias Moxocoya, Chané e Chiriguano. 

A etnia Chané-Aruak possuía uma tradição de aliança troquista e simbiota em especial com o 

Chiriguano, que frequentava a região bem antes do advento do império incaico e da chegada dos 

europeus. Samaypata era de domínio de Grigotá, chefe dos Tomakosis que mantinha uma liderança 

político-militar sobre diferentes etnias coligadas ao centro. O território dos Tomakosis, que se 

estendia até o rio Guapahy, vizinho do Chiquitano, passou a ser fronteira avançada dos Incas a 

Leste e Samaypata ao Sul funcionava como anteparo ao Chiriguano. Samaypata, em função de sua 

natureza ritualística e comercial, possuía um complexo sistema de alianças, que incluía diferentes 

etnias com grande circularidade de cultura, de bens e serviços. Os índios, genericamente conhecidos 

por Chiriguano, que agregavam diversos grupos linguísticos Tupi-Guarani, mantinham desde os 

tempos remotos uma migração pendular do Oriente ao Ocidente, em busca de serviços cerimoniais 

e do comércio oferecido pela praça de Samaypata, acessada por diferentes rotas, a de Peabiru, a 

principal. 

Fluíam para Samaypata diversos índios da civilização Tupi-Guarani, em busca não somente 

do mítico e do religioso, mas também de intercâmbio de valores estéticos, inovações, especiarias e 

metal. O amarelo e o branco dos metais importavam mais pela capacidade de recepcionar formas e 

conferir signos, significado e poder ao objeto diante ao mundo material e imaterial. O devir do 

simbólico é o que o torna eficaz e o remete à dimensão das potências espirituais e terrenas. Curt 

Nimuendaju, Alfred Metraux e outros etnólogos ponderaram ser a busca pela Terra sem Mal, dentre 

outras motivações subjacentes, a principal causa da circularidade Tupi-Guarani. Hélène Clastres 

(1978, p. 113) define a Terra sem Mal como “um espaço sem lugares marcados, onde se apagam as 

relações sociais, um tempo sem pontos de referência, em que se abolem as gerações. É o aguyje, a 

completude”. Uma procura também interior, que se manifesta ao sacerdote-guerreiro no caminhar. 

 A civilização Tupi-Guarani é organizada em um espaço-tempo social formado por rizomas, 

tekoha, constituído pela descendência da vasta parentela e da ancestralidade, que conforma a 

dispersão e a circulação de ideias e rituais. Não possui um epicentro físico e político, mas um mítico 

que congrega valores do bem e do belo, diante da inexistente separação entre os mortos e os vivos, 

entre humanos e não humanos. O importante é se manter a caminho da Terra sem Mal ou terra 

dourada, yvy maraey, da fonte iluminada pelo Sol nascente, em companhia de Jakaira, senhor da 

bruma e do milho, para semear alegria e celebrar os rituais da vida e poder ascender a plenitude do 

bem viver. Compelidos sempre pelos Karaí, os profetas do Sol errantes que iam de aldeia em aldeia, 

a lembrá-los da importância de sua busca e dos deuses. O canto-dança, Pora’i-jiraky, do pajé 

possibilita unificar tempo-espaço, conferir sentido à vida e sua conexão com o cosmo e 

ancestralidade. Como um dos últimos Adornados, os Jeguakava, coroado com o diadema flamejante 

de Ñamandu, o pajé entoa cânticos ao belo saber, acompanhado pelo ritmo da Mbaraka, maraca, 
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empunhado pelos homens e do Takuapu, bastão cantante feminino, a fumaça do seu cachimbo 

limpa e afasta as entidades maléficas e os infortúnios do caminho.  

O caminho de Peabiru se conecta a partir de Samaypata com o antigo caminho do Sol ou 

Qhapac Nãn que interliga os Andes, de Norte ao Sul, e possibilita o acesso a Tiwanaku. Com o 

desenvolvimento do império incaico, o caminho do Sol foi expandido e estabelecido o controle 

militar da circulação de bens e de pessoas, ocasionando grandes embaraços aos grupos étnicos que 

não se submetiam ao Inca. O domínio e a fortificação de Samaypata levaram a seguidas expedições 

militares do Chiriguano para retomarem dos Incas o centro cerimonial, algumas mobilizaram 

milhares de guerreiros e obtiveram êxitos. Com a chegada e a consolidação do mando europeu, os 

centros de coligações multiétnicas foram destruídos, os caminhos obstruídos e os grupos étnicos 

segregados e impedidos de circularem ideias e visões de mundo não ocidental. Porém, permanece a 

presença de Terra sem Mal, do herói civilizador Pay Zumé, da vivência da religiosidade e a 

inexorável convergência do mundo mítico com o terreno. E a companhia do colibri, o mensageiro 

divino.  

As pesquisas arqueológicas (LIMACHI; CRIALES, 2018), diante das muitas cerâmicas, com 

representações antropomórficas e zoomórficas amazônicas, inclusive de tembetás encontrados na 

ilha Pariti, no lago Titicaca, confirmam as evidentes conexões entre Tiwanaku e as terras baixas. As 

descobertas das cerâmicas corroboram para a tese quanto à ancestralidade da presença Tupi-Guarani 

no altiplano, bem como de outras culturas não andinas, que usufruíam do complexo multiétnico 

Tiwanaku. Os andinos acreditam que Tunapa Wiracocha, Senhor de Saturno e das medidas, que 

governa pela força da ética e da justiça, se manifesta no lago Titicaca. Assim, foi erguida Tiwanaku, 

a pedra do meio, como o centro do multiverso, que por intervenção de Wiracocha, retirou os 

diferentes povos do inframundo para povoar a terra. Ao aparecer na terra, estava acompanhado por 

Inti, um pássaro mítico, o colibri de asas douradas, para ajudá-lo na tarefa civilizatória. Com o 

advento do império incaico, a capital política foi fixada em Cusco, que observava um padrão 

urbanístico baseado em uma figura de um jaguar dividido em quatro Suyu, os quais eram ocupados 

pelos líderes das etnias incorporadas ao império, em conformidade à sua origem.  

Como para diversos povos indígenas, as constelações para os Incas podem ser formadas 

eminentemente pelas manchas escuras do céu, como a constelação Zorra, raposa, ou pelos brilhos 

das estrelas, como a Cruzeiro do Sul e Orion consideradas Chakanas, isto é, são vistas como cruzes 

piramidais. Em suas pesquisas, Erwin Salazar Garcés (2012) esclarece que Orion, considerada 

como Chakana Maior ou Ritual, é reconhecida pelos povos andinos como Hântu ou Silthu, o 

construtor de pontes, o ponto de união dos dois hemisférios celestes. Orion, o caçador celestial, é 

reputado como a mais importante constelação incaica, pois na perspectiva da visada do céu de 
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Cusco o seu aparente caminhar noturno percorre o eixo Leste-Oeste e confere completude ao 

cosmo. É morada de Wiracocha, que presenteou o soberano Inca com Sirius ou Wilka Wara, estrela 

sagrada, com intuito de conferir proteção e sabedoria ao império. A constelação do Cruzeiro do Sul, 

luminosa, é sempre observada ao lado da constelação da Lhama, visualizada pelo contorno da 

mancha escura mais próxima, seus olhos são as estrelas Alfa e Beta da constelação de Centauro, na 

mitologia andina estão vinculadas ao ciclo cósmico da água. A Lhama celeste, ao beber as águas da 

terra, regula as chuvas e impede o dilúvio.    

O alinhamento astronômico de Orion vinculava a capital incaica aos seres humanos e não 

humanos, aos pontos cardeais, aos confins do império e às paisagens. De Cusco partiam linhas de 

forças telúrica e espirituais, as Seques, que as interligavam aos lugares sagrados, os Waka, moradas 

de entes guardiães, os Apus, cujos locais existiam pilares de pedras, as Suqanqas, construídas para 

observação dos astros, do sol zenital. O jogo de sombras e luz, que tanto atrai a leitura dos signos 

antropogeográficos pelos índios, pesquisadores e viajores. 

 

Epílogo: entre tantos em cantos e em contos... 

De certa forma, o mito do El’Dorado, que impulsionou tantas expedições e migrações para o 

coração da América do Sul em busca do ouro e riquezas míticas, continua viva no imaginário 

coletivo da civilização ocidental. Ao caminhar, o peregrino reencontra o sentido da vida, ao 

percorrer um caminho repleto de mitos, memórias, histórias e belezas cênicas, em busca de sonhos e 

projeções da terra sem mal. Rastros de vidas partilhadas por sítios arqueológicos, culturas indígenas 

e populares, pela força da magia dos quilombos, das aldeias e antigas missões e vilas, todos 

adormecidos e esquecidos nas brumas do tempo e das cavernas sagradas. Neste caminho pendular, 

edificado pelo profano e o sagrado, região percorrida por diversos povos e viajantes, como 

d’Orbigny, Francis de Castelnau, Adrien Taunay, Ludwig Riedel, Hércules Florence, Alexandre 

Rodrigues Ferreira, Langsdorff, Severiano da Fonseca, Rondon, Roquette-Pinto, Fawcett, Carlos 

Prestes, Lévi-Strauss, Paulo Freire, Joãozinho Trinta, dentre tantos outros, constituem um ativo 

cultural e turístico incalculável.   

O turismo espiritual, do imponderável, é o seguimento que mais tem crescido no mundo, 

sempre ligado à cultura e ao sagrado, contribuindo para proteção da realização humana e a melhoria 

da qualidade de vida das populações locais. O percurso possui a possibilidade de conjugar rotas 

para veículos auto propelidos, cicláveis e de trekking. A celebração dos percursos pode ser 

estimulada pelo patrocínio público-privado no modelo de prova, sistema de maratona (endurance), 

a ser disputado por ciclistas. Mato Grosso conta com um significativo público praticante e adepto 

do ciclismo, fortemente consolidado, que pode colaborar na formatação do evento, com vistas a sua 

inclusão em circuito nacional. É oportuno e auspicioso estabelecer o Caminho do El’Dorado como 
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um corredor cultural e turístico Roncador-Andes, como forma de gerar renda e conservar o 

Patrimônio Cultural, Histórico e Natural.  
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RESUMO 

O texto refere-se, inicialmente, ao envolvimento das religiosas Filhas de Maria Auxiliadora com a educação 

escolar do público feminino em terras mato-grossenses. O objetivo principal é o de evidenciar a fundação da 

instituição educativa Imaculada Conceição, em 1904, pelas irmãs salesianas na cidade de Corumbá, que até 

1977 pertencia ao estado de Mato Grosso. Trata também sobre as mudanças de espaço físico da instituição e 

os problemas enfrentados pelas irmãs para oferecerem o ensino leigo e religioso às meninas, assim como o 

processo de consolidação ao longo do tempo.  São apresentados alguns aspectos relativos ao cotidiano 

escolar das alunas entre os anos de 1904 a 1920. Relativo as fontes utilizadas, reporta-se aos livros de 

registros diários, conhecidos por crônicas e demais documentos manuscritos encontrados no arquivo do 

referido colégio. A produção em questão é fruto de um trabalho de pesquisa realizado junto ao Programa de 

Pós-Graduação em História, da Universidade Federal da Grande Dourados, PPGH/UFGD, e ao Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Ensino, História e Educação-GEPEHED. 

Palavras-chave: Instituição escolar confessional. Educação feminina. Período republicano. 

ABSTRACT 

The text refers, initially, to involvement of religious daughters of Maria Auxiliadora with the school 

education female audience in lands mato-grossenses. The principal objective is show the foundation of 

education institution Imaculada Conceição, in 1904, by salesian nuns in the Corumbá city, that even 1977 

belonged to state of Mato Grosso. It’s also treats about the changes of physical space of institution and the 

problems faced by nuns to they offer lay end religious teaching for the girls, as the consolidation process 

over time. They are presented some ways relative to daily school of students between the years of 1904 to 

1920. Concerning the souces used, it reports to daily registry books, known for chronicles and others 

handwritten documents found in the archive of that college. The production in question is fruit of a research 

work carried out with the Graduate Program in History, from the Federal University of Grande Dourados, 

PPGH/UFGD, and to Study and Research Group in Teaching, History and Education-GEPEHED.  

Keywords: Shool confessional institution. Female education. Republican period.  

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta o propósito de relacionar-se com os inúmeros trabalhos acadêmicos que, 

desde os anos de 1990, têm contribuído com a produção de conhecimentos científicos acerca das 

instituições educativas espalhadas pelo território brasileiro. É, portanto, mais um trabalho de 

investigação relativo a uma determinada instituição escolar confessional, que alicerçado nos estudos 
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teóricos, nos procedimentos metodológicos de pesquisa e nos conhecimentos produzidos no campo 

da História da Educação busca ser entendido como uma contribuição para a construção da história 

do colégio confessional Imaculada Conceição, fundado em 1904, na cidade de Corumbá, pelas 

irmãs salesianas do Instituto Filhas de Maria Auxiliadora. 

A investigação atenta da literatura destacou a necessidade de investir em uma pesquisa a 

respeito da instituição em questão devido à pouca quantidade de produções científicas que 

investigaram o colégio Imaculada Conceição1. Faltava oferecer historicidade à instituição com o 

olhar voltado ao seu processo de fundação e funcionamento, às práticas escolares, culturais e sociais 

proporcionadas ao público feminino, bem como aos saberes e fazeres de docentes, discentes e 

outros indivíduos atuantes e aspectos esses integrados ao contexto socioeconômico local. Vale 

ressaltar o fato de que os levantamentos realizados mostraram, sobretudo, um profundo 

silenciamento quanto as histórias das instituições educativas existentes localmente. Portanto, alguns 

dos resultados apresentados nesse texto relacionam-se ao interesse em colaborar no avanço do 

conhecimento histórico acerca das instituições escolares da região. 

A análise de produções que tratam da investigação científica com relação as instituições 

educativas foi primordial, para refletir sobre os caminhos trilhados na condução da construção de 

uma história para o colégio Imaculada Conceição. Antonio Viñao (1995), Dominique Julia (2001), 

Justino Magalhães (2004, 2005), Ester Buffa e Paolo Nosella (2005, 2008), Décio Gatti Júnior e 

Eurize Caldas Pessanha (2010) são somente alguns dos importantes pesquisadores que, com suas 

investigações científicas e abordagens inovadoras, propiciaram novos caminhos aos estudiosos 

envolvidos com a história da educação e das instituições escolares. Foram eles, primordiais nas 

reflexões acerca do colégio Imaculada Conceição de Corumbá.   

Também, experientes pesquisadores propiciaram importantes produções relativamente as 

escolas confessionais, fundadas e mantidas pelas Filhas de Maria Auxiliadora, em outras regiões do 

Brasil. Importa destacar aqui as investigações de fôlego de Ivone Gourlat Lopes sobre a atuação das 

irmãs salesianas no Rio de Janeiro e no Mato Grosso, que resultaram em trabalhos de pós-

graduação e obras publicadas. (LOPES, 2006, 2010, 2013). Da mesma forma, as produções de 

Alessandra Cristina Furtado, evidenciando o processo histórico de instalação e consolidação do 

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Ribeirão Preto em São Paulo. (FURTADO, 2001, 2015). 

Comumente a produção de Riolando Azzi, dividida em quatro volumes e relativa a história de 

atuação das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. (AZZI, 1999). No entanto, demais escritos 

apresentaram se como essenciais para o processo de investigação sobre o trabalho exposto. 

 
1Durante a pesquisa bibliográfica encontramos a dissertação de Thais Palmeira Morais com o título “O atendimento à 

criança pobre, abandonada e sem-família em Corumbá (MT): o caso do Colégio Salesiano Imaculada Conceição”, 

defendida em 2011 e, também, o artigo cientifico de Stella Sanches de Oliveira Silva intitulado” Educação secundária 

confessional no sul de mato grosso: ginásio Imaculada Conceição”, publicado em 2014.  
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A construção da história do colégio Imaculada Conceição esteve principalmente alicerçada 

nos alertas da pesquisadora Ester Buffa e do italiano e pesquisador Paolo Nosella, com relação a 

necessidade de entender que pesquisar uma instituição escolar não implica em “desenterrar histórias 

e vultos significativos do passado” pensando que desta forma os educadores serão mais 

comprometidos com a instituição porque conheceram o passado da mesma. (BUFFA; NOSELLA, 

2008, p. 10). Tampouco, deixar-se seduzir pelas fontes, pois essa situação faz com que o 

pesquisador se lance ao interior da escola, vasculhe arquivos, aplique questionários, faça 

entrevistas, recolha fotos, entre outros, porque sairá sem resultados significativos. Assim, a pesquisa 

realizada devido a sedução das fontes não é eficaz frente aos resultados, ou seja, “neste tipo de 

pesquisa, é fácil entrar, mas difícil é sair da escola com alguma coisa significativa”. (BUFFA; 

NOSELLA, 2008, p. 23). Similarmente, nos ensinamentos de Antonio Viñao Frago que apresenta 

debate significativo sobre como visualizar a instituição escolar e quais aspectos mais importantes 

explorar, como a cultura escolar, por exemplo. (FRAGO, 1995). 

É válido, ainda, citar como importante arcabouço para o trabalho proposto o pensamento do 

historiador francês, Dominique Julia, que conduz pensar a escola como uma instituição planejada e 

guiada por forças que mesclam objetivos de diferentes campos da sociedade, além de ensinar, entre 

tantas outras questões, como se proceder na análise para detectar no interior da escola, todo o 

conhecimento e procedimentos definidos pelo “desejo” da sociedade e, por último, todo o saber e 

competências criados na escola e presentes na sociedade. Alerta também para o fato da necessidade 

do estudioso das instituições escolares analisar rigorosamente a cultura escolar que, no seu 

entendimento, são as normas e as práticas definidoras dos conhecimentos ensinados e assimilados,  

de forma conectada com as resistências internas e externas pois, na sua concepção, a escola não tem 

o poder absoluto de decisão. (JULIA, 2001, p. 10-11). 

Portanto, os diversos materiais examinados, dos quais alguns foram citados e que apresentam 

elementos significativos a respeito das questões teóricas e metodológicas envolvendo a investigação 

no campo sobre as instituições escolares, somados à análise da documentação manuscrita existente 

e com informações sobre o colégio Imaculada Conceição, foram fundamentais para o processo 

investigativo e a produção de uma história para a referida instituição educativa. Assim, apresentam-

se a seguir aspectos sobre a história da instalação e funcionamento da escola administrada pelas 

irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora e também sobre o cotidiano das alunas, no período de 

1904 a 1920.   

AS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA EM MATO GROSSO 

No dia 09 de abril de 1895 as Filhas de Maria Auxiliadora aportaram em Cuiabá, capital 

mato-grossense. Conforme explicado por Ivone Goulart Lopes, nessa data, de madrugada, após o 
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disparo de canhão do Arsenal da Marinha avisar a chegada das religiosas, a superiora das Filhas de 

Caridade de São Vicente, acompanhada de um grupo de alunas do Asilo Santa Rita, deslocaram-se 

até o porto da cidade e a bordo de embarcações a remo, deslocaram-se até o vapor Coxipó, para 

recepcionarem as irmãs salesianas. Na ocasião, o diretor e pároco da cidade, Pe. Antonio Malan2, 

também e após dar as boas-vindas, celebrou uma missa “durante a qual os louvores e preces 

ecoaram perpassados de grande emoção”. (LOPES, 2006, p. 37).  

Na cidade cuiabana, desde o dia 14 de maio de 1895 até o ano de 1903, as salesianas 

passaram a atuar na administração do Asilo Santa Rita, em substituição às irmãs da Companhia das 

Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo.  

É importante informar que o Asilo Santa Rita foi oficialmente fundado na cidade de Cuiabá 

em 1892, mas desde 1890 funcionava sob a administração das irmãs Vicentinas. A instituição foi 

criada com o propósito de acolher o público feminino, para receber uma educação voltada aos 

valores cristãos. Meninas abandonadas, analfabetas e pobres da região deveriam ser recebidas e 

educadas na referida casa. As órfãs viviam no local sob o regime de internato ou externato que nada 

lhes custavam, mas conviviam com alunas interessadas na aquisição do saber que pagavam pelo 

ensino. Ivone Goulart divulgou que na época da fundação da instituição havia 137 meninas, sendo 

23 órfãs internas, 34 órfãs e desvalidas externas e 80 externas entre pensionistas, semipensionistas e 

gratuitas. (LOPES, 2006, p. 21).  

Desde seus princípios, o asilo contou com ações caritativas para funcionar. O terreno onde foi 

elevada a construção, por exemplo, foi doação do cidadão Manoel Nunes Ribeiro. Era “uma quinta-

situada à Rua 13 de Junho, entre a Travessa da Independência, hoje Av. D. Bosco, e o terreno onde 

foi construído o Hospital Geral [...]”. (LOPES, 2006, p. 15). No decorrer dos anos, a Igreja, o poder 

público e os cidadãos locais colaboraram, se moveram para que a instituição fosse mantida em 

funcionamento sob a administração das irmãs das congregações católicas.  

No Asilo Santa Rita, durante a administração das irmãs da Caridade São Vicente de Paulo, 

que findou no dia 13 de abril de 1895, era ofertado para as alunas o conhecimento de diferentes 

disciplinas, como Aritmética, Geografia, História do Brasil, História Sagrada, Língua Portuguesa, 

entre outras. Também, ensinava-se trabalhos manuais, como: bordados, costura, crochê, flores, 

tapeçaria. (LOPES, 2006, p. 18). Após as Filhas de Maria Auxiliadora assumir em 14 de abril de 

 
2 O sacerdote francês Antonio Malan deu continuidade ao projeto salesiano implantado em Mato Grosso pelo bispo 

missionário D. Luiz Lasagna, primeiro salesiano instalado em terras brasileiras, falecido no dia 06 de novembro de 

1895 na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O padre Malan desempenhou o papel de missionário em Montevidéu, no 

Uruguai. Exerceu a função de Inspetor da Missão Salesiana em Mato Grosso. Foi o responsável pela fundação de 

instituições escolares nas cidades de Cuiabá e Corumbá e de algumas colônias de nativos, como Sagrado Coração do 

Rio Barreiro, Imaculada no Rio das Garças e São José no Sangradouro. Entre os anos de 1895 e 1907, foi apoiador das 

irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora. IN: (LOPES, 2010, p. 42); (FRANCISCO, 2010, p. 150); (LENZI, 2018).  
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1895 a direção do asilo, além de darem continuidade ao trabalho de ensino e educação disciplinar às 

alunas internas e externas, passaram a oferecer aulas particulares de bordado, pintura e piano. 

Na região de Cuiabá, as irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora se engajaram em outras 

experiências como a fundação e administração do colégio denominado Santa Catarina que oferecia 

regime de externato, um oratório festivo e a participação nas colônias criadas pelos missionários 

salesianos. Ivone Goulart ao investigar a atuação das salesianas nas missões espalhadas em terras 

mato-grossenses mostrou, por exemplo, que na Colônia Sangradouro elas foram instaladas a partir 

de 08 de agosto de 1911 e desempenhavam os serviços da cozinha e da lavanderia. Comumente, 

executavam as atividades de catequese, ensino e saúde, além da condução e organização da 

confecção de roupas, fiação e tecelagem. (LOPES, 2010, p. 105). 

Vale ressaltar que as religiosas do Instituto Filhas de Maria Auxiliadora também atuaram em 

outras colônias, formadas pelos padres missionários salesianos junto à população indígena. Assim, 

enquanto mulheres religiosas, responsáveis pela catequese, pelo ensino e suporte ao bom andamento 

das atividades básicas de sobrevivência estiveram presentes nas missões e a partir das respectivas 

datas:  Teresa Cristina, 1895; Sagrado Coração de Jesus, 1902; Imaculada, 1905; São José-

Sangradouro, 1911; Santa Terezinha, 1958; São Marcos, 1964. Todavia, não se restringiram à 

Cuiabá e suas adjacências; com o decorrer dos tempos instalaram-se em outras cidades mato-

grossenses, fundando instituições escolares com o objetivo de atraírem o público feminino para o 

interior de seus colégios, cuja educação mesclava ensino regular e religioso. É a partir desse 

movimento de expansão, envolto por uma visão missionária e educativa das religiosas, que a cidade 

de Corumbá recebeu no início do século XX as primeiras irmãs salesianas Filhas de Maria 

Auxiliadora que, até os dias atuais, permanecem atuando como administradoras da instituição 

escolar Imaculada Conceição.  

 

PARTIDA DE CUIABÁ E A CHEGADA NO PORTO DE CORUMBÁ 

  

No dia 13 de fevereiro de 1904, aproximadamente às 11 horas da manhã, as irmãs salesianas 

Filhas de Maria Auxiliadora, Annita Gudheus, Julia Massolo, Luiza Marques e Natividade 

Rodrigues, juntamente com diversas famílias cuiabanas, muitas meninas e antigas alunas do colégio 

Imaculada Conceição de Cuiabá encaminharam-se para o porto da cidade. Após as palavras de 

despedidas regadas a lágrimas que traduziam o afeto entre as religiosas e a comunidade local, as 

salesianas ocuparam a lancha, denominada Ipiranga, que então as levariam até a cidade de 

Corumbá, fronteira com o país da Bolívia e na época pertencente ao estado de Mato Grosso, porque 

a divisão do seu território deu-se somente em 11 de outubro de 1977.  No primeiro livro de registro 
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produzido já em território corumbaense, é possível ler a seguinte descrição relativa ao dia em que as 

quatro irmãs salesianas partiram da capital cuiabana.  

Aos treze dias do mez de Fevereiro [1904] pelas 11 horas da manhã, acompanhadas 

por diversas famílias cuyabanas e muitíssimas meninas, antigas alunas do collegio 

–Immaculada Conceição- em Cuyabá, seguimos para o porto, de onde, a bordo da 

Lancha Ipiranga, partiríamos para esta cidade de Corumbá, onde se deveria abrir 

um Collegio, sob a mesma firma-para instrução e educação da mocidade. Era 

notável a tristeza com que essas famílias e principalmente essas meninas 

acompanhavam–nos: bem se compreendia a impressão de sentida e profunda 

amargura que experimentavam ao despedirem-se de suas mestras, das boas Irmãs 

que ellas tanto amavam como ellas mesmas afirmavam, e que se pode acreditar 

pelo carinho com que nos tratavam e também pela não interrompida frequência 

d’ellas no referido collegio. Assim afflictas chorosas despediram-se, fazendo votos 

pela nossa feliz viagem e prompto regresso para Cuyabá, que assim desejam ellas. 

(Monografia, 1904, folha 02).  

 

Embarcadas na lancha, a vapor, Ipiranga e acompanhadas do Inspector Superior das Missões 

Salesianas, padre Antônio Malan encarregado de auxiliar as religiosas até o município de atuação e 

do comendador Henrique de Sant’Anna viajaram durante três dias, por caminhos fluviais até a 

chegada ao porto corumbaense no dia 16 de outubro de 1904. (MONOGRAFIA, 1904-1014, folha 

02). 

O silvo da Ipiranga3 ecoou em águas das margens do rio Paraguai, no dia 16 de fevereiro de 

1904, quando os passageiros já conseguiam avistar o porto da cidade de Corumbá. Era o aviso de 

que a embarcação estava próxima a cidade e prestes a atracar no porto. Nela, entre os passageiros, 

vinham ansiosas as irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora, já referenciadas, conscientes da 

importante missão que deveriam executar, em um local ainda desconhecido para elas. 

Por volta das 11 horas da manhã, finalmente, os viajantes desembarcaram em Corumbá. As 

Filhas de Maria Auxiliadora saltaram no porto da cidade, com o claro propósito de colocarem à 

disposição do público feminino local uma instituição de ensino, com princípios morais religiosos e 

a esperança de desenvolverem bons trabalhos junto à comunidade local.  

Em terra corumbaense, e no porto da cidade, as irmãs salesianas já poderiam avistar o casario 

antigo e sua arquitetura peculiar, com algumas construções do final do século XIX, bem como a 

movimentação causada pelo embarque e desembarque de pessoas e mercadorias dos navios, barcos 

e lanchas, que chegavam e partiam do porto na mesma constância. Estavam ao alcance dos seus 

olhos as portas das casas comerciais abertas para o rio, à espera de mercadorias e novidades vindas 

de outros países e, a saída de outras, da região, com destino ao exterior e às demais cidades mato-

grossenses. À medida que avançaram na caminhada em direção ao centro da cidade, observaram, 

 
3 No “Album Graphico do Estado de Matto Grosso”, publicado em 1914, encontramos a referência de que Ipiranga era 

uma das diversas embarcações que realizava a navegação fluvial entre a cidade de Corumbá até Cuiabá, a capital do 

Estado e demais localidades do interior de Mato Grosso. (AYALA; SIMON, 2006. p. 68).    
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também, a ladeira Cunha e Cruz via de acesso a parte alta da mesma e onde as irmãs, em algum 

lugar, colocariam em prática a missão de educar as moças da região a partir dos preceitos religiosos.  

 Naquele momento de chegada, todo e qualquer ambiente público e privado que fazia parte da 

paisagem de Corumbá foi visto como novidade, posto que ainda desconhecido para aquelas 

mulheres missionárias, imbuídas da responsabilidade de cuidar e instruir as meninas, mas que 

desconheciam o porvir, como a cultura local, o comportamento, as crenças, enfim, o modo de viver, 

falar e agir das pessoas. Acima de tudo, é possível que um único pensamento sobressaia na mente 

das religiosas, o de implantar uma instituição escolar para educação e instrução da mocidade.   

No início do século XX, na cidade de Corumbá, os moradores ainda conviviam com grande 

parte das dificuldades do recente passado oitocentista. Problemas com a infraestrutura local 

permaneciam presentes nas primeiras décadas, ainda que os grupos econômicos de destaque local, 

proprietários de terras e, sobretudo, os donos das casas comerciais desejassem divulgar à sociedade 

externa a imagem de cidade mato-grossense moderna e próspera. A tentativa pode ser observada na 

produção e publicação de uma obra4 em 1914, contendo muitas imagens das casas comerciais e 

indústrias instaladas em Corumbá e em outros locais do Mato Grosso.  O investimento na obra por 

meio de imagens selecionadas revela um escamoteio dos problemas que perpassaram do século XIX 

às décadas iniciais do XX. 

O período de 1909 a 1910 foi marcado pela falta de habitações na cidade; não havia casas 

confortáveis, elevadas em alvenaria na situação de desocupadas, nem as mais simples e humildes 

para que as pessoas pudessem se instalar e viver em Corumbá. Os indivíduos que habitavam 

edificações, na condição de alugadas, pagavam valores elevadíssimos, além de conviverem com o 

receio de não mais poderem habitá-las, devido às disputas entre prováveis novos inquilinos 

dispostos a pagarem valores maiores pela mesma habitação. (RELATÓRIO, 1939).  A situação 

referida pode ser explicada, se relacionarmos a falta de imóveis ao desenvolvimento comercial na 

região. É possível que o estabelecimento das casas comerciais tenha sido chamariz para além dos 

negociantes aos homens pobres, trabalhadores especializados, enfim, imigrantes e migrantes, que 

buscaram Corumbá com a intenção de habitar, lucrar e sobreviver. 

Nos meses de julho a outubro de 1912, epidemias como a gastrointestinal e a febre tifoide5 se 

alastraram entre a população corumbaense. O poder público justificou as mortes ocorridas no 

período devido às enchentes, que sujavam as águas do rio Paraguai, as mudanças bruscas de 

 
4Trata-se de um livro denominado “Album Graphico do Estado de Matto Grosso”, publicado em 1914, organizado pelo 

comerciante Feliciano Simon e Cardoso Ayala. O material foi patrocinado pelo presidente do Estado de Mato Grosso, 

Joaquim Augusto da Costa Marques. 
5A febre tifoide de acordo com Ministério da Saúde “é uma doença bacteriana aguda, causada pela Salmonella 

enterica sorotipo Typhi, de distribuição mundial. A doença está diretamente associada a baixos níveis 

socioeconômicos, principalmente em regiões com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e 

ambiental. Se não tratada adequadamente, a Febre Tifoide pode matar”. Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-

de-a-z/febre-tifoide>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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temperatura e, sobretudo, o descaso da própria população por se servir de água destratada, 

alimentar-se de modo inapropriado e recorrer ao médico quando a doença estava em uma fase mais 

avançada. (RELATÓRIO, 1912). Destarte, a responsabilidade dos moradores da região com a 

limpeza necessária das casas, dos quintais e com a água a ser consumida, a parte de negligência dos 

administradores públicos era simplesmente ignorada. A adequada distribuição e tratamento da água 

captada no rio Paraguai, a necessidade de um matadouro, a ausência de hospital público6 para 

tratamento das pessoas em situação econômica desfavorável, a falta de recolhimento e trato com o 

lixo produzido diariamente pela população, a situação de pobreza impedindo que os indivíduos se 

alimentassem bem e vivessem em moradia adequada, enfim, tantos outros problemas que exigiam a 

intervenção direta da Câmara e da Prefeitura local eram deixados de lado, sob a alegação de que por 

falta de atenção da população da região as doenças e mortes se alastravam facilmente. 

As habitações elevadas nesse período, na parte alta da cidade, apresentavam as mesmas 

características do final do século XIX. O fim da escravização dos africanos e afrodescentes, a 

transformação no regime administrativo brasileiro com a proclamação da República em 1889, o 

reestabelecimento das atividades comerciais localmente e tantas outras questões não modificaram a 

forma de viver e morar em Corumbá. O partido7 arquitetônico das construções permaneceu o 

mesmo, sugerindo a continuidade de uma paisagem atrelada ao final do século XIX. 

As moradias da primeira metade do século XX, sobretudo as edificadas até os anos de 1930, 

ainda foram construídas em alvenaria e dividindo suas grossas paredes com as casas vizinhas; é o 

modelo conhecido por geminado. Também eram alinhadas às calçadas e nas fachadas aplicadas 

grandes janelas e portas, com seus contornos e alguns adornados. A intimidade do interior da casa 

ficava comprometida, quando se primava pelo desejo do arejamento e iluminação e as amplas 

janelas eram abertas à rua, permitindo que os transeuntes mais curiosos lançassem seus olhares ao 

interior da moradia.    Enquanto em algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, 

algumas mudanças significativas ocorreram nas formas de construir, a partir da segunda metade do 

século XIX, sobretudo com relação ao afastamento da construção em uma de suas laterais, em 

Corumbá o modo de ocupar o terreno com a construção permaneceu com forte referência na 

arquitetura Oitocentista. 

Na parte alta da cidade, aglomeraram-se as moradias dos comerciantes, dos funcionários 

públicos, da população em geral e, também, de algumas casas de comércio que abasteciam a cidade. 

 
6 O hospital foi inaugurado somente em 13 de junho de 1913, 11 meses depois da epidemia aparecer e se alastrar na 

região. Vale destacar que a doença se espalhou entre os meses de julho a outubro de 1912.  
7 Servimo-nos da explicação sobre o conceito de partido, elaborado pelo arquiteto Carlos Lemos.  Para Lemos o partido 

arquitetônico é “uma conseqüência formal derivada de uma série de condicionantes ou de determinantes; seria o 

resultado físico da intervenção sugerida”. Desta forma, o partido, reúne em si as técnicas construtivas, os recursos 

humanos, os materiais utilizados, o modo de uso, entre outros, que são embutidos em uma construção. (LEMOS,1979. 

p. 9).   
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Todavia, a parte baixa da cidade foi, gradativamente, ocupada pelas edificações voltadas à 

importação e exportação de mercadorias diversificadas.  Assim, nas margens do rio Paraguai, belas 

construções elevadas para abrigarem as casas comerciais assobradadas foram empurrando para os 

espaços desfavorecidos e menos frequentados por viajantes, as casinhas pobres e rústicas ou ainda, 

obrigando-as desaparecer. As construções elevadas em pedra com até três andares, de várias portas 

e janelas, símbolo dos comerciantes em processo de crescimento econômico e social, contrastavam 

com a pobreza. É assim, que ainda no início do século XX, construções mais simples, de duas 

águas, com uma porta e uma janela, algumas de pedra, outras de madeira, construídas 

desordenadamente, incrustadas nas barrancas calcárias ou em “cantos” desprezíveis, ainda podiam 

ser observadas. 

Na obra intitulada “Album Graphico do Estado de Matto Grosso”, já mencionada, que 

apresenta ao público as peculiaridades do Estado, sobretudo os símbolos que demonstravam uma 

Corumbá bela, moderna e próspera, devido a presença dos comerciantes e da arquitetura existente 

das casas comerciais, é possível observar a existência de casas humildes. Apesar de identificadas 

como “Corumbá Pitoresco” e “Rancheria pitoresca”, para mascarar a verdadeira realidade, ou seja, 

a pobreza evidenciou que para além do objetivo de construir uma imagem de cidade moderna, com 

casas sobradadas, existia uma cidade com edificações de casario alto, arquitetura portentosa, mas 

também, com casas baixas, simples, inexpressivas e desvalorizadas arquitetonicamente. (AYALA; 

SIMON, 2006, p. 331-335). 

RECEPÇÃO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

A chegada das educadoras salesianas, na data de 16 de fevereiro de 1904, já referenciado, no 

porto de Corumbá, composto por uma paisagem melancólica dos elevados paredões das casas 

comerciais encostadas na alta ribanceira, que separa a cidade baixa da cidade alta alterou a rotina do 

local com a presença de parte da população que esperava ansiosamente conhecer as irmãs 

salesianas. Muitas pessoas deslocarem-se de suas casas e da faina rotineira em direção a parte baixa 

da cidade, às margens do rio Paraguai, onde atracavam as variadas embarcações destinadas ao 

carregamento de gente e mercadorias, com o objetivo de conhecer os religiosos, sobretudo as irmãs 

Filhas de Maria Auxiliadora, trajadas, na época, com suas vestes características. 

As Filhas de Maria Auxiliadora foram recebidas em Corumbá, por famílias e moças da 

localidade. De acordo com os registros, foram as “famílias distinctas da sociedade corumbaense e 

muitas meninas”, que no porto da cidade saudaram as irmãs na chegada e as acompanharam ladeira 

acima em direção à parte alta da cidade. (Monografia, 1904-1914, folha 02).  Até o momento, não 

havia um local construído ou destinado à recepção e permanência das religiosas, assim, contaram 
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com a colaboração de pessoas da comunidade, que as ajudaram na sobrevivência dos primeiros 

tempos. 

Após o cortejo sair do porto de Corumbá, encaminhou-se defronte à moradia de Luiza 

Poupino de Carvalho. Nesta moradia, as irmãs foram recepcionadas pela proprietária e 

permaneceram portas adentro recebendo visitas e saudações dos moradores, até o horário de seis e 

meia da tarde. Nas palavras registradas por uma das irmãs, Luiza Poupino, “se mostrou uma 

verdadeira cooperadora; tratando-nos com toda bondade e delicadeza possíveis; qualidade dignas de 

um coração bem formado”. E ainda, “a Ex.ma D. Luiza, retirando-se para a casa de uma família sua 

conhecida, deixou a sua morada à nossa disposição, ficando também resolvida a nossa permanência 

n’esta casa até segunda disposição”. (Monografia, 1904-1914, folha 02 e verso). A ocasião foi 

registrada da seguinte forma:  

Dia 16 [fevereiro de 1904]. É esta a data memorável da nossa chegada n’esta 

cidade, em cuja aportamos pelas 11 horas da manhã, sendo então recebidas por 

diversas famílias distinctas da sociedade corumbaense e muitas meninas, e assim 

acompanhadas à casa de uma excelente senhora, D. Luiza Poupino de Carvalho, 

que se mostrou uma verdadeira cooperadora; tratando-nos com toda bondade e 

delicadeza possíveis; qualidade dignas de um coração bem formado. O dia passou-

se em continuas visitas e saudações que duraram até às 6½ da tarde. Então a Ex.ma 

D. Luiza, retirando-se para a casa de uma família sua conhecida, deixou a sua 

morada à nossa disposição, ficando também resolvida a nossa permanência n’esta 

casa até segunda disposição. Mais tarde, quase 7 horas, outra pia senhora D. 

Marianna da Motta, nos enviou um bom jantar, muito bem preparado, e que 

recebemos agradecidas rogando a Deus por estas boas e generosas senhoras. 

(MONOGRAFIA, 1904-1914, folha 02). 

 

As Filhas de Maria Auxiliadora precisaram contar com a bondade e a disposição da 

comunidade corumbaense; para se alimentarem dependeram igualmente da boa ação das pessoas. O 

jantar fora oferecido por outra mulher da cidade, chamada Mariana da Motta. Assim, registrou-se: 

“Mais tarde, quase 7 horas, outra pia senhora D. Marianna da Motta, nos enviou um bom jantar, 

muito bem preparado, e que recebemos agradecidas rogando a Deus por estas boas e generosas 

senhoras”. (Monografia, 1904-1914, folha 02 verso).   

No dia seguinte a chegada das salesianas, portanto, 17 de fevereiro de 1904, quarta-feira, 

ocorreram ainda as visitações às irmãs, após a missa celebrada pelo padre Arthur Castells, à época, 

diretor do Colégio de Santa Tereza, fundado em Corumbá na data de 04 de abril de 1899. A análise 

documental indica que a missa foi celebrada em uma “capelinha improvisada”. Provavelmente na 

própria casa em que as irmãs estavam estabelecidas um altar simples tenha sido organizado para a 

celebração da primeira missa, que marcou a presença das salesianas e o início de sua missão em um 

município, cujo território fronteiriço com a Bolívia necessitava de escolas para ensinar as meninas. 

Os registros mostram que, algumas horas após o término da missa, meninas moradoras de 

Corumbá realizaram visitas às salesianas, com o objetivo de também se inteirarem sobre o início 
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das aulas. Conforme as anotações das irmãs: “As meninas assaz enthusiasmadas só perguntavam 

pelo dia em que se abririam as aulas: estavam ansiosas por fixarem com as Irmãs que (como diziam 

ellas) era a primeira vez que viam n’esta cidade”. (Monografia, 1904-1914, folha 02 verso). 

No dia 18 de fevereiro de 1904, novamente, uma missa foi celebrada pelo padre inspetor das 

Casas Salesianas Antônio Malan. Depois, deu-se prosseguimento à recepção de visitas. Os registros 

mostram que muitas famílias foram ao encontro das irmãs para conhecê-las e, ao mesmo tempo, 

presenteá-las com diferentes prendas. Envoltas de espirito alegre devido à calorosa e boa recepção 

que tiveram em Corumbá, foi anotada a seguinte frase, depois do registro da atitude positiva das 

famílias corumbaenses em presentear as irmãs: “Que enthusiasmo! Nunca vimos tal, e fazemos 

votos para que o Bom Deus conserve tão bôa vontade e faça fructificar estes sentimentos em 

verdadeira e solidaria piedade”. (Monografia, 1904-1914, folha 02 verso). 

 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 

 

No dia da chegada das Filhas de Maria Auxiliadora deu-se o registro dos termos de fundação 

do colégio, no primeiro livro de registros intitulado “Monografia Del Collegio Dell’ Immacolata 

Concezione in Corumbá”, mantido como diário de apontamentos das atividades cotidianas das 

irmãs salesianas. Assim, na primeira folha do documento manuscrito e após a abertura do mesmo, 

consta a seguinte anotação em vermelho:   

Neste dia, pois, do anno do Nascimento do N. S. Jesus Christo de mil novecentos e 

quatro (1904), ocupando a Cathedra de S. Pedro I I. Papa Pio X; governando a 

Diocese de Matto Grosso Dom Carlos Luiz de Amour; sendo Presidente d’este 

Estado o Coronel Antonio Paes de Barros; tendo como Superiora Geral do Instituto 

a Rev.ma Madre S. Catharina Daghero e Visitadora das casas destas Missões a 

Rev.da Irmã Daria Uboldi, acompanhadas e dirigidas pelo Rev.mo  Sr.  Inspector das 

Casas Salesianas, Rev.mo P. Antonio Malan, é que abrimos esta Casa de Corumbá, 

sob a denominação de “Collegio Immaculada Conceição. (Monografia, 1904-1914, 

folha 01 verso). 

Desde o dia da chegada em Corumbá, as irmãs estiveram acolhidas, como já mencionado, na 

casa de Luiza Poupino de Carvalho, que conforme o relato da irmã Luiza Marques estava 

parcialmente ocupada com os pertences da proprietária, no total três, e as peças restantes, ou seja, 

cinco, utilizadas pelas salesianas. Assim, a religiosa rememorou sobre o espaço ocupado nos tempos 

iniciais da implantação das atividades educativas:  

Para nos acolher, uma benfeitora dos salesianos oferecia uma casa na qual os 

móveis da proprietária ocupavam três quartos; ficávamos assim, com a sala de 

visitas, um quarto que era refeitório e dormitório (dormíamos em macas) um quarto 

muito pequeno que reservamos para a capela, um corredor. Todo esse conjunto era 

ligado à cozinha por uma varanda. Ao lado da cozinha, dois cubículos, um para 
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despensa e outro para banheiro. Fora disso, nenhum palmo de terra, e não havia 

água. Assim sendo, para cada serviço tínhamos que compra-la. A água usada era 

guardada em um recipiente, e levada ao rio à noite por uma irmã, e pelas jovens 

auxiliares, acompanhadas por um coadjutor salesiano. (AZZI, 1999, p. 304-305).   

Considerado o relato acima, encontrado na obra de Riolando Azzi, que infelizmente não 

informou os dados de identificação completa da fonte transcrita, as irmãs se organizaram em alguns 

espaços livres de uma moradia cedida e passaram por muitos problemas, muitas privações, cujo 

ânimo provinha da necessidade de levarem a frente a obra missionária salesiana.   

Assim, por meio da pesquisa documental e bibliográfica, é possível registrar que o colégio 

Imaculada Conceição de Corumbá foi fundado e suas atividades iniciais implantadas em uma 

construção cedida e inadequada para a educação das meninas, pois ao considerarmos o relato citado, 

somente o espaço da sala da residência era usado como sala de aula das meninas. Nos demais, havia 

sobreposição de tarefas, como no quarto que era refeitório e dormitório ao mesmo tempo.  Na 

verdade, exceto a capela que foi erguida em um quarto, os demais tratavam-se de áreas pequenas 

para funções especificas, como cozinhar, fazer a higiene corporal e guardar mantimentos. Exceto a 

sala da casa, não havia nenhuma outra peça em que as salesianas pudessem ensinar as meninas. 

Assim foi em uma sala de estar, o espaço de ensino das “aulas” de aprender escrever, ler, cantar e 

produzir os trabalhos manuais ensinados pelas primeiras professoras do colégio.  Foi, portanto, em 

uma sala comum de uma casa localizada na rua 15 de novembro em que tudo começou! 

A implantação e manutenção do colégio Imaculada Conceição contou com a atuação, nos 

primeiros tempos, das quatro irmãs deslocadas de Cuiabá em fevereiro de 1904. A irmã Natividade 

Rodriguez tinha a responsabilidade de administrar o colégio; Annita Gudeuz era a “professora de 

aula”; Julia Massolo era a “professora de trabalho”; e Luiza Marques, a “professora de música”. 

Como vimos, na residência de Luiza Poupino de Carvalho, senhora que acolheu as irmãs e colocou 

a moradia à disposição delas pelo tempo que necessitassem, as salesianas instalaram o sistema de 

ensino baseado em conhecimentos práticos e, sobretudo, os religiosos, pois divulgar e preservar os 

preceitos católicos eram  importantíssimos às irmãs, por isso percebemos, desde o início a 

preocupação das religiosas com o altar estabelecido em um dos quartinhos da casa e as missas e 

rezas diárias, antes mesmo que as atividades do colégio fossem iniciadas. 

Em 1º de março de 1904, muitas meninas se apresentaram para a matrícula e frequência nas 

aulas, mas somente vinte foram aceitas em função da falta de espaço. A “casa mui pequena” não 

comportava mais moças. Possivelmente, muitas delas retornaram as suas casas, frustradas, tristes e 

abatidas, pois o sentimento das irmãs depois de dispensarem as meninas era de pena, conforme os 

registros. Assim escreveu a cronista no dia 1º de março de1904: “Matriculam-se 20 meninas, sendo 

maior o número das pretendentes, não admitidas atualmente à matricula por falta de espaço, visto 



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

 
 

211 
 

ser a casa mui pequena. Penaliza, na verdade, ter de assim proceder; mas, como fazer? Deus 

proverá”. (Monografia, 1904-1910, folha 03).  

Os registros não deixaram evidentes como as matrículas foram realizadas, tampouco os 

critérios de seleção das meninas mediante a demanda local, o fato é que as aulas no colégio 

salesiano para meninas foram abertas no primeiro dia do mês de março, já com a presença das 

alunas prontas para participarem dos ensinamentos propiciados pelas irmãs Filhas de Maria, 

Auxiliadora.  

No dia 2 de abril de 1904, as irmãs e alunas foram surpreendidas com uma visita que 

assinalou mudanças para o Colégio Imaculada Conceição. A Visitadora das Filhas de Maria 

Auxiliadora em Mato Grosso, Madre Daria Uboldi, chegou a Corumbá para verificar as instalações 

e a condução das atividades da instituição administrada pelas Filhas de Maria em Corumbá. A 

ocasião assim foi registrada: 

Tivemos neste dia a inaudita felicidade de ver chegar a esta cidade a nossa 

caríssima Madre Daria Uboldi, mui digna Visitadora das Filhas de Maria 

Auxiliadora, em Matto Grosso. E não foi pequena a surpresa que experimentamos 

então, muito agradável, por certo ao coração destas suas filhas, arrancadas à pouco 

ao seu carinho. Ella, porém, como Madre bondosa, cuidadosa do nosso bem-estar e 

contento, ignorando, ou antes, não podendo satisfazer-se tão somente com as 

noticias obtidas, mas querendo certificar-se e conhecer perfeitamente o nosso 

estado nesta cidade, o como se passava, resolveu visitar-nos, o que realisou, como 

acima fica dito, graças à sua coragem incomparável, levada até ao heroísmo 

quando se trata da felicidade das filhas que o Bom Deus tem confiado ao seu amor 

e à sua dedicação. Momento feliz, o em que tivemos a alegria de abraçal-a como 

filhas saudosas e reconhecidas, unida à consolação de gozarmos da sua 

permanência conosco durante alguns dias. Sim, que consolação para nós; do fundo 

do coração agradecemos ao Senhor mais esta mercê.  Que madre bondosa nos tem 

Elle dado! Para que dizer mais? É Madre! Esta palavra resolve tudo. Pois bem; 

tivemos a Madre ao nosso lado, por espaço de 15 dias em os quaes sentimo-nos 

confortadas, e por assim dizer, aliviadas das penas inseparáveis das lides que nos 

preoccupam. Foram bem curtos esses dias; entretanto, sentimo-nos mais animadas 

para a empresa começada. (MONOGRAFIA, 1904-1914, folha 03).  

A narrativa mostra o estado de saudosismo em que as religiosas se encontravam, por terem 

deixado Cuiabá e as demais irmãs de congregação. Possivelmente, as irmãs estavam com 

dificuldades para se adaptarem uma nova realidade, marcada pelo improviso no estabelecimento de 

uma unidade escolar religiosa, em uma moradia pequena, das rezas e missas executadas mediante 

uma “capelinha” levantada de forma temporária e, possivelmente, com poucos santos e ornamentos 

religiosos; sem contar os desafios cotidianos com o ensino dedicado à educação das meninas.  

Nada mais comum que o sentimento de alívio e amparo que sentiram ao poderem 

compartilhar com a experiente madre Daria Uboldi, as dificuldades, dúvidas e necessidades 

advindas com a experiência de estarem em um ambiente ainda desconhecido e, possivelmente, com 

parte da população que desconhecia seus objetivos e trabalhos realizados. Era o início da atuação 
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das salesianas em Corumbá e, portanto, um cenário diferente a ser explorado para implantação de 

atividades, com o objetivo de alcançar as meninas e moças da cidade através de uma educação que 

ultrapassava o conhecimento das letras e dos trabalhos artísticos e manuais; acima de tudo estava a 

preparação da menina para ser, no futuro, a mulher requerida socialmente.               

Durante quinze dias, Daria Uboldi permaneceu junto as demais irmãs, responsáveis pelo 

ensino no colégio Imaculada de Corumbá. Das observações do ambiente e do convívio com a rotina 

das irmãs e meninas frequentadoras do espaço, obteve a decisão de deslocar as atividades do 

colégio para uma outra edificação, mais ampla e que, portanto, abrigasse maior número de meninas. 

Mais uma vez, o colégio funcionaria em uma casa, desta vez, alugada, porém com possibilidade de 

atender uma quantidade mais elevada de alunas. Foi a moradia de Marianna da Motta8, alugada pelo 

valor de 130$000 réis por mês.  

Assim, no dia 16 de abril de 1904 após a partida da irmã Daria Uboldi, a bordo da lancha a 

vapor Nioaque, em regresso à capital mato-grossense, as atividades do colégio foram transferidas 

para uma residência, com possibilidade de atender uma quantidade maior de meninas, que 

desejavam frequentar as aulas mantidas pelas religiosas. Quatro anos depois, em janeiro de 1908, o 

aluguel da casa foi elevado de 120$000 para 180$000 réis, seguida da solicitação pelo proprietário 

de rápida desocupação da mesma. Escreveu a cronista: “Hoje o Senhor nos enviou uma grande 

adversidade, pois, o proprietário da casa que habitamos elevou mais 60$000 no aluguel que era 

120$000, e pede o grande favor de desoccupamo-la o mais breve possível”. (MONOGRAFIA, 

1904-1914, folha 17). Foi necessário que as irmãs salesianas empreendessem estratégias, para que 

conseguissem um novo espaço para funcionamento do colégio.   Desta forma, no dia 06 de agosto 

de 1908, as Filhas de Maria Auxiliadora adquiriram um imóvel. Sobre o fato registrou-se:  

Hoje agradecemos de um modo especial a Divina Providencia por termos 

conseguido depois de tantas difficuldades, comprar com dinheiro emprestado, uma 

casa que não sendo das maiores não é tão pouco das menores. Esperamos agora 

que a desocupem para mudarmos. (MONOGRAFIA, 1904-1914, folha 18). 

 

 
8 Mariana da Motta era casada com o major Boaventura da Motta e falecera em 16 de agosto de 1904, cuja morte esteve 

envolta por grande polemica, noticiada no periódico local o “Autonomista”. In: Autonomista, Corumbá, ano I, n. 04, 20 

de ago. de 1904, p. 02). Vale explicar que no período escravista brasileiro a família Motta, manteve sob seu domínio 

alguns homens e mulheres cativos. Nos registros de classificação dos escravizados executados em Corumbá nos anos de 

1874 e 1877, o capitão de navio mercante, Boaventura da Motta aparece como proprietário de algumas cativas, todas 

especializadas no serviço doméstico. Além das cativas que possuía contava, também com os serviços prestados por 

escravizados alugados de outros escravocratas da região. Portanto, tratava-se de um homem de boas condições 

financeiras, pois a época, na região em questão, poucas famílias desfrutavam da posse de cativos, portanto, quem os 

possuíam certamente, eram reconhecidos por certa distinção social. IN: Classificação dos escravos para serem 

libertados pelo Fundo de emancipação - 1873, 1874 e 1877. Arquivo da Câmara Municipal de Corumbá-MS; 

(CANCIAN, 2005). Ao consultarmos jornais publicados em Corumbá, encontramos no periódico “O Iniciador”, 

publicado no final do século XIX, que Boaventura da Motta, possuía uma edificação localizada na rua Augusta. In: O 

Iniciador, Corumbá, ano XIII, 14 de fevereiro de 1884, p. 04.  No início do século XX, no jornal “A Pátria”, 

observamos o registro de duas moradias de propriedade da família Motta. Um imóvel estava localizado na rua 

Delamare, lote 58, com o valor do imposto calculado em 26:000$000 reis e o outro na rua Candido Mariano, lote 30, 

22:000$000 reis de imposto. In: A Pátria, Corumbá, ano I, n. 13, ed. 00013, 10 de maio de 1905, p. 04. 
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Assim, entre os dias 05 de novembro a 11 de novembro de 1908, as salesianas transferiram os 

bens materiais do colégio para a edificação comprada. Conforme os manuscritos, o espaço não 

garantia boa acomodação para o funcionamento do colégio, porém as irmãs tinham a certeza de que 

não seriam despejadas do local. Nos registros das memórias do colégio não encontramos detalhes 

sobre a casa comprada, mas em um pequeno livreto de apontamentos, de folhas envelhecidas pelo 

tempo e intitulado “Histórico e Anotações sobre o Colégio Imaculada Conceição”, há a informação, 

de que no período em questão, o colégio passou a funcionar em um sobrado, edificado na rua Frei 

Mariano, número 329. Ocupava um terreno bem localizado no centro da cidade, próximo ao colégio 

Salesiano de Santa Teresa e defronte uma praça. Esse espaço privilegiado, no decorrer dos tempos, 

foi sofrendo grandes modificações e no lugar da pequena edificação assobradada foi surgindo uma 

ampla escola, com modelo arquitetônico capaz de chamar a atenção dos transeuntes. 

A consulta da documentação existente não possibilitou sabermos de quem as irmãs 

emprestaram dinheiro para a compra do terreno, que possuía um sobrado edificado e que passou a 

servir como casa das irmãs e colégio das meninas, tampouco a data em que as salesianas saldaram a 

dívida do empréstimo adquirido. Todavia, encontramos pistas que indicam os artifícios utilizados 

pelas irmãs, como a apresentação de espetáculos de teatro e quermesses para conseguirem 

reembolsar o valor emprestado e garantirem a manutenção da escola.  

A partir de janeiro de 1916, as irmãs salesianas buscaram os meios necessários para a 

construção de um novo colégio. Um outro terreno contiguo ao sobrado, onde o colégio estava 

funcionando desde novembro de 1908, foi comprado com o objetivo de elevar uma construção 

ampla, para abrigar a instituição e as irmãs que administravam e conduziam o ensino na mesma. 

Assim, no dia 21 de janeiro de 1916, as irmãs compraram mais uma área para construir. O dinheiro 

para o pagamento adveio de promoções e doações da comunidade e a escritura foi feita no nome da 

Diretora da época a irmã Giulia Massolo. A extensão do terreno era de 24 x 24 e o valor foi de 

10:000$00 contos de réis (15 mil libras).  

Vale ressaltar que até 1920 essas são as únicas informações encontradas nos livros de 

registros da escola a respeito da construção da nova estrutura física, que acolheria a instituição 

educativa administrada pelas irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora. 

A partir da pesquisa executada na documentação disponível, é possível inferir que as irmãs 

tenham sido movidas, no decorrer dos tempos, para conseguirem um espaço adequado ao 

funcionamento do colégio, devido a crescente quantidade de meninas que buscavam o ensino 

propiciado pela instituição confessional. As análises documentais permitem observarmos que desde 

o ano de 1909, após a transferência do colégio para uma casa maior, um sobrado, até o ano de 1916, 

quando manifestaram o desejo de, novamente, fazer a instituição funcionar em novo prédio, o 

quantitativo de meninas matriculadas sempre esteve acima de 50.  
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No quadro 1 é possível observar a variação na quantidade de alunas registradas nos livros das 

crônicas no interregno de 1904 a 1919, bem como alguns detalhes sobre a quantidade de meninas 

por classe. Destaca-se que o total de alunas só foi preenchido quando informado nas crônicas, ou 

seja, nos anos de 1904 e 1909. Relativo aos demais anos optamos por indicar a sigla N/I (não 

informado), pois as somas das quantidades de alunas por classes informadas não correspondem aos 

dados do quantitativo de internas e externas. 

Tabela 1 - Quantidade de meninas que frequentaram o colégio Imaculada Conceição.  Corumbá/MS. 

ANO INTERNAS EXTERNAS 
1ª 

CLASSE 

2ª 

CLASSE 

3ª 

CLASSE 

4ª 

CLASSE 

5ª 

CLASSE 
TOTAL 

1904 N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I 20 

1909 N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I 60 

1910 N/I N/I 12 15 15 15 15 N/I 

1911 N/I N/I 12 15 15 15 15 N/I 

1912 7 58 38 14 6 N/I N/I N/I 

1913 5 65 30 10 25 N/I N/I N/I 

1914 2 69 35 20 10 4 N/I N/I 

1915 2 66 30 26 8 2 N/I N/I 

1916 N/I 54 34 14 13 N/I N/I N/I 

1917 N/I 84 44 20 22 N/I N/I N/I 

1918 2 90 58 9 9 10 N/I N/I 

1919 9 110 76 17 12 3 7 N/I 

Fonte: Livro 1 “Monografia Del Collegio Dell’ Immacolata Concezione in Corumbá” (Dalla fondazione 16 de 

fabbraio del 1904 al fine del 1914).  Livro 4. Arquivo do Centro de Ensino Imaculada Conceição – CENIC. 

Corumbá-MS. 

É preciso explicar, ainda, que nem toda cronista apontou acertadamente ou especificou a 

quantidade de alunas por classe, ou o total delas de forma exata. Houve, também, quem não 

registrasse tais informações, por isso nosso quadro apresenta muitas lacunas e incertezas. Também 

esclarecemos que após o ano de 1904, somente em 1909 encontramos informações nas crônicas a 

respeito da quantidade de alunas. Infelizmente, apesar da longa investigação no arquivo do colégio 

e em diferentes instituições e acervos de pesquisa, os demais materiais não encontramos dados com 

relação às matrículas. Vale, ainda, ressaltar que mesmo nos anos em que as cronistas apontaram 

detalhadamente o quantitativo de alunas por classe o número indicado, quando somado, não 

coincide com os apontamentos sobre a quantidade de internas e externas. Portanto, é possível 

observar a falta de dados relativos a alguns anos e incongruências nas informações registradas. 

Apesar dos problemas indicados, disponibilizamos os dados coletados, com o propósito de mostrar 

a variação do quantitativo de meninas que conviviam na escola, no período analisado. 

O COTIDIANO DAS MENINAS NO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 
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De acordo com o pesquisador espanhol Antonio Viñao Frago, o tempo escolar pode se 

apresentar de várias formas e em cada instituição de ensino pode se revelar de modo diferente. 

Além disso, o tempo escolar condiciona e é condicionado pelos tempos sociais, ou seja, o que se faz 

na escola impõe limites, restrições à sociedade e ao mesmo tempo a instituição é restringida por 

ações, pela cultura da sociedade. É por isso que o estudioso considera ainda que o tempo escolar 

não é neutro, é uma sucessão de momentos do fazer pedagógico, que se traduz em valores, formas 

de administrar, de fazer e aprender. O estudioso nos ensina ainda que segundo a visão dos sujeitos 

envolvidos com a escola, o tempo escolar parece metódico, ordenado e único, mas na verdade se 

visto na perspectiva individual, ele “é um tempo plural e diverso”. (FRAGO, 1995, p.72-73).  

O cotidiano das meninas no colégio Imaculada Conceição de Corumbá era permeado por 

diversas atividades, divididas em diferentes tempos escolares. Além da aprendizagem voltada à 

prática da leitura, da escrita, dos conhecimentos gerais, dos trabalhos manuais, da música e do 

teatro, havia a religiosidade, o civismo, os bons costumes, os comportamentos adequados, entre 

outros, que deveriam ser assimilados. Todavia, no presente texto, optamos em apresentar algumas 

questões que fizeram parte do tempo escolar das meninas, ou seja, determinadas atividades 

presentes no cotidiano das alunas, no interior do colégio. 

As irmãs professoras e as alunas do colégio Imaculada Conceição viviam tempos individuais 

e tempos coletivos, tanto no interior do colégio como extramuros. O processo de instrução e 

aprendizagem era permeado pelo ensino das disciplinas, dos trabalhos manuais, das atividades 

artísticas que eram compartilhados pelo corpo docente e discente, como também, as festas 

religiosas, as homenagens dedicadas aos visitantes ilustres da igreja católica, as quermesses, as 

missas. Interessante notar que o calendário escolar era construído no colégio, com base nas 

necessidades de aprendizagens leigas e religiosas e era compartilhado tanto pelas irmãs que 

ministravam os saberes, quanto pelas meninas que recebiam os conhecimentos.  Mas, havia também 

o tempo individual das alunas no momento de oração, no desfrutar das férias, no fazer do trabalho 

manual aprendido, nos estudos diários e na realização de tarefas solicitadas pelas professoras. 

Tempos, portanto, construídos em momentos de trocas de experiências e de saberes adquiridos de 

diversas formas.   

Todavia, existiram os momentos das reuniões, das orações, das reflexões, das palestras em 

que somente as professoras participavam. Elas se dedicavam às rezas por dias e horas na capela do 

colégio, mensalmente, cumpriam com as regras religiosas e ouviam seus superiores por meio de 

orientações e palestras. Ao consultarmos as crônicas, observamos a abundância de registros quanto 

à participação das religiosas em novenas e palestras mensais propiciadas pelos padres salesianos, 

com discurso e temas das palestras sempre voltados para a formas correta com que deviam 

proceder, cotidianamente.  
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Tanto as professoras como as alunas desfrutavam de um tempo coletivo vivido com as 

famílias e a comunidade local e isso se dava através das festas religiosas, um tempo construído pela 

igreja católica e expandido entre a população cristã. Várias festividades religiosas, comemoradas no 

colégio Imaculada Conceição, contavam com a participação da sociedade corumbaense que tomava 

parte das missas celebradas na capela do colégio e das quermesses em prol do educandário. Nestas 

ocasiões, as irmãs professoras e as alunas mostravam suas experiências no colégio por meio de 

apresentações teatrais, cantos, exposição de trabalhos manuais, homenageavam santos e santas 

católicos, divulgavam a religião e, concomitantemente, compartilhavam com as famílias e a 

comunidade práticas características de uma educação cristã e dos diversos tempos escolares.  

O ENSINO E AS ATIVIDADES COTIDIANAS 

Na época de fundação do colégio e a partir do início das aulas em 1º de março de 1904, 

quando então 20 meninas foram matriculadas, na primeira fase, a saber: pré-escolar e primário, seus 

dias escolares eram preenchidos com atividades, como: “aulas”, “trabalhos” e “música”, além de 

outras atividades internas e externas. A análise documental permite-nos inferir que entre as irmãs 

que iniciaram o calendário letivo de 1904, três foram as responsáveis pelo ensino. A irmã Annita 

Gudheus, professora de “aula”, Julia Massolo, “trabalhos” e, finalmente, Luiza Marques “música”. 

(Monografia, 1904-1914, folha 01 verso, 03).  

Não encontramos explicações mais detalhadas a respeito desse ensinamento inicial, porém 

arriscamo-nos a pensar que a professora Annitta fosse responsável pelo ensino de disciplinas, como 

o Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua estrangeira, ou seja, o núcleo básico 

de conhecimentos acerca da leitura, escrita, interpretação, operações aritméticas, ciências naturais e  

outros elementares. Com relação à irmã Júlia Massolo, os “trabalhos” que ensinava estava 

relacionado aos manuais, como costurar, bordar e pintar. E, a professora Luiza Marques, de 

“música”, ensinava o canto e a manipulação de instrumentos musicais. Provavelmente, a mesma 

educadora instruía as meninas no desenvolvimento da arte cênica, pois encontramos referências às 

apresentações de dramas e teatros na escola, para o público externo. Desta forma, além das 

disciplinas, as alunas tinham acesso a aulas de canto, piano e teatro.   

Cantar, manipular o piano, dramatizar, recitar poemas, criar peças artesanais foram 

habilidades exigidas às meninas e utilizadas em diferentes ocasiões, no interior do colégio. Nas 

várias comemorações religiosas realizadas, nas festas organizadas pelas irmãs e, ainda, em 

homenagens executadas aos visitantes, lá estavam presentes as meninas e as moças da casa de 

ensino Imaculada Conceição. 

A observação das crônicas nos permite identificar que o ensino propiciado às meninas no 

colégio Imaculada, de 1904 a 1907, perpassava pelos aspectos linguísticos, artísticos e religiosos. A 



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

 
 

217 
 

partir de 1907, o colégio seguiu o ensino determinado em um certo “Regulamento”, assim 

registrado no dia 01 de fevereiro de 1907: “Reabrem-se as aulas [...] Deus abençoe a nossa ação e 

faça que, em ensinar as matérias requeridas em Regulamento, possamos também instruí-las bem nos 

deveres concernentes à pratica de nossa Santa Religião.” (Monografia, 1904-1914, folha 13).  

Apesar dos registros não serem elucidativos a respeito do regulamento mencionado no ano em 

questão, encontramos na obra de Ivone Gourlart Lopes a informação da existência de um 

documento de 1907, produzido para padronizar as práticas dos colégios salesianos femininos no 

Brasil e manutenção da lealdade aos princípios norteadores estabelecidos na Itália, a partir do 

primeiro educandário fundado. De acordo com a autora, o documento “Collezione di Elementi di 

Metódica ed altre Norme per la maestra”, detalhava o que ensinar e como ensinar [...] e escrito, em 

1907, por P.P. Scaglione, tendo por fundamento as orientações da Madre Clélia Genghini [...]”. 

(LOPES, 2006, p. 33). Ainda conforme Ivone Gourlart, Madre Clélia foi secretária da Madre 

Vigária Enriqueta Sorbone, a qual por muito tempo foi a responsável pelos colégios, das Filhas de 

Maria Auxiliadora, espalhados pelo mundo.   

Ivone Gourlart enfatiza que o documento seguido pelas Filhas de Maria Auxiliadora, em 

território mato-grossense, incluía no ensino das meninas conhecimentos concernentes a matérias, 

como: Português, Matemática, História, Geografia, Música e canto e o Francês. (LOPES, 2006, 

p.33-34). Pelo fato de as salesianas serem as responsáveis pela educação do público feminino, as 

irmãs precisavam incluir os ensinamentos orientados por Dom Bosco, que agregou a 

responsabilidade das salesianas a preparação das meninas para uma vida dedicada aos preceitos 

religiosos e as prendas domésticas. Desta forma, as irmãs, “especialmente em Mato Grosso, 

limitavam-se a ministrar o curso elementar, que era complementado com aulas de prendas 

domésticas, piano, bordado, costura, catequese, [...]”. (LOPES, 2006, p. 35).   

Vale explicar que a análise das crônicas permite afirmar, a respeito das disciplinas, que exceto 

as informações de 1904, já discutidas, somente em 1915 há registros de que além do Francês 

ensinado por Annitta Gudheus, o Italiano era também ministrado pela irmã Gioconda Saibene.  

Nessa época, a cronista detalhou que os trabalhos femininos eram ensinados pela diretora Giulia 

Massolo e a música por Erminia Marques. (MONOGRAFIA, 1904-1914, folha 02 verso). De modo 

geral, as cronistas do colégio Imaculada não se preocuparam em registrar, anualmente, os 

conhecimentos ensinados às meninas. Os registros da rotina no colégio incluem, abundantemente, 

informações sobre as comemorações religiosas, festas e o cumprimento de deveres da religião. 

As alunas do colégio Imaculada Conceição tinham acesso tanto ao conhecimento leigo e 

religioso quanto às artes cênicas e manuais. Às meninas era ensinado além das artes de dramatizar, 

recitar poesias e tocar piano, os trabalhos manuais, como: bordar, costurar e pintar. Aliás, ocupar as 
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mentes dos jovens com diferentes aprendizagens e habilidades foi uma prática das instituições 

salesianas espalhadas pelo mundo.   

Ao analisarmos os boletins salesianos produzidos na Itália, com informações sobre os 

trabalhos desenvolvidos pelos missionários da Congregação Católica Salesiana, é possível observar 

a existência de oficinas instaladas no interior das escolas confessionais, que tinham o objetivo de 

propiciar aos meninos e meninas diferentes ofícios. Todos os trabalhos manuais executados pelos 

alunos eram colocados à amostra. A exposição de trabalhos dos meninos e meninas foi uma prática 

constante. Assim, nas instituições de ensino fundadas e administradas pelos padres salesianos a 

amostragem dos trabalhos fazia parte do contexto escolar. (Boletim, 1906, p. 232); (Bolletino, 1925, 

p. 87, 103, 105). 

No caso do colégio Imaculada Conceição, não encontramos descrições relativas aos trabalhos 

manuais que as meninas produziam no período investigado. Tudo o que sabemos é que os produtos 

feitos manualmente eram expostos anualmente, ao termino do calendário letivo. Geralmente, no 

final do mês de dezembro as irmãs organizavam um dia de amostragem dos trabalhos feitos pelas 

alunas. Mas, dependendo do mês de início do ano letivo, as exposições poderiam ser feitas antes do 

mês de dezembro. Vale destacar que não encontramos nenhum registro que mostrasse a realização 

dessa atividade, nos primeiros semestres entre os anos de 1904 a 1920.  

O dia da exposição dos trabalhos das meninas era especial, porque envolvia a apresentação de 

espetáculos. A comunidade local poderia observar os produtos artesanais, ouvir poesias, cantos, 

entre outros. Era uma forma da escola mostrar que suas ações estavam sendo positivas localmente. 

Chama a atenção o fato de sempre ser registrada a presença de uma população seleta, ou seja, 

autoridades e pessoas ilustres da comunidade. No dia 25 de dezembro de 1906, a exemplo, as irmãs 

promoveram mais uma exposição de trabalho e sobre esse momento a cronista registrou: 

De manhã houve missa rezada e comunhão geral. À tarde pelas 4 horas exposição 

dos trabalhos, que pelo motivo que diremos adiante não foi tão numeroso como 

outras vezes. Depois de haverem revistado e apreciado bem os trabalhos, os que 

tinham o cartão de entrada passaram para o salão onde se deu princípio ao theatro 

com o hynno nacional cantado pelas meninas. Ao hynno seguiu-se outros pontos 

do programa, dos quais o principal era a comédia – Santa Dorothéa – muito bem 

representado e enthusiastamente aplaudido. Este anno não houve aqui distribuição 

de prêmios porque fomos obrigadas a fechar as aulas em Outubro por causa da 

peste; continuando a frequentar o collegio somente algumas meninas que queriam 

acabar o trabalho para a exposição. (MONOGRAFIA, 1904-1910, folha 15). 

O registro destacado permite-nos algumas considerações. Primeiro, a cronista assinala que a 

quantidade de trabalhos expostos não foi a mesma de anos anteriores, devido a doença propagada na 

cidade, que obrigou o encerramento das aulas no mês de outubro. É possível entender que desde a 

fundação do colégio em 1904, dois anos antes, esteve presente a prática de exposição de trabalhos 
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das alunas, ou seja, desde o início de funcionamento da instituição fez parte do currículo escolar 

aulas de artes manuais e a atividade expositiva dos materiais produzidos. Segundo a amostragem 

era aberta à população, mas, somente as pessoas que pagavam pela entrada poderiam ter acesso ao 

salão do colégio, para assistirem às atividades programadas para o dia, que incluíam apresentações 

teatrais executadas pelas meninas. Enfim, a última questão percebida trata-se da prática da 

distribuição de prêmios às meninas, possivelmente uma forma de incentivar quem se destacava 

durante o ano escolar.  

No ano seguinte, na data de 29 de dezembro de 1907, realizou-se outra exposição dos 

trabalhos manuais, executados durante o ano letivo. A programação contou com a apresentação de 

dramatização, diálogos e poesias recitadas pelas meninas. A novidade foi a participação de uma 

banda de música. Dessa vez, houve homenagem às pessoas que cooperaram com o colégio durante 

o ano. Assim registrou-se: 

Determinamos hoje para a exposição dos trabalhos das alunnas deste colégio, e 

também para fazer um theatro em homenagem aos nossos colaboradores. Às cinco 

horas da tarde começaram a vir os convidados. Depois de terem visitado os 

trabalhos, passaram para o salão do theatro. O hynno brasileiro precedido dum 

discurso, deu princípio à festa; houve comédia, poesias, diálogos, e nos intervalos 

ouvia-se a banda de música. O que mais sobressaiu, foi uma linda poesia brasileira, 

perfeitamente declamada; foi calorosamente aplaudida e pediram bis. O theatro foi 

terminado por um canto dando as boas noites ao público. (MONOGRAFIA, 1904-

1914, folha 16 verso).  

Em todas as exposições dos trabalhos das alunas do colégio eram incluídas diferentes 

atuações das meninas, que mostravam parte do sistema de ensino aprendizagem, propiciado na 

instituição. Conforme as cronistas, o público corumbaense sempre estava presente apreciando a 

exposição e os espetáculos propiciados no dia, que eram recebidos com aplausos calorosos e 

solicitações frequentes de repetição dos cantos, diálogos, dramas, poesias, entre outras artes cênicas. 

Observamos que os registros com informações sobre as exposições dos trabalhos são mais longos e 

incluem toda a programação do dia. Aliás, poucos apontamentos revelam o cuidado em exprimir os 

sentimentos do público para com as atividades desenvolvidas na escola. As cronistas, ao 

assinalarem com detalhes a reação positiva do público frente à amostragem do conhecimento que as 

meninas adquiriam no colégio, de certa forma, deixaram transparecer a busca pela construção de 

uma imagem para a instituição e que deveria ficar, também à posteridade. A imagem de uma 

instituição capaz de educar e transformar as meninas em mulheres conhecedoras das letras, das artes 

e, sobretudo, do saber ser mulher para a época que exigia ser prendada, religiosa e exemplar no 

cuidado com a casa e a família. 

Vale ressaltar que na maioria das exposições anuais, a programação era iniciada pela manhã 

com a celebração de missa na capela do colégio e a partir da tarde ficavam expostos os trabalhos 
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criados pelas alunas e a noite, no salão de teatro, as meninas cantavam, declamavam poesias, 

apresentavam contos, dramas, entre outras interpretações. Normalmente, no mesmo dia, as irmãs 

distribuíam prêmios para as alunas, como livros de contos, obras religiosas e medalhinhas com 

santos estampados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa documental evidenciou que a instituição escolar Imaculada Conceição foi fundada 

logo após a chegada das irmãs salesianas, na cidade de Corumbá. As atividades educativas do 

colégio foram iniciadas em local inadequado, como referenciado, em uma casa emprestada por uma 

moradora local. Ao longo dos anos, as religiosas responsáveis pela condução da administração e do 

ensino no colégio foram se acomodando e adaptando as moradias que ocuparam, com o propósito 

de educar o público feminino em idade escolar.  

As Filhas de Maria Auxiliadora persistiram nas ações locais, enfrentaram diversos problemas 

de ordem estrutural e financeira, conseguiram se aproximar da comunidade local e fazer com que 

muitas pessoas se movessem na causa por melhorias para o colégio. Assim, atingiram o objetivo de, 

gradativamente, ocuparem espaços cada vez mais amplos e propícios ao ensino das meninas; até 

que no ano de 1906 conseguiram se estabelecer em terreno próprio e no decorrer dos tempos 

reestruturá-lo com a elevação de uma edificação grandiosa e adequada, para o exercício das 

atividades escolares. 

O material empírico mostrou também que desde o período das primeiras aulas ministradas ao 

público feminino da cidade, no ano de 1904 até 1920, recorte proposto nesse artigo, ao corpo 

discente eram ensinados o conhecimento leigo e o religioso oferecido pelas irmãs professoras, 

através de diferentes práticas. Além das matérias básicas ensinadas na época, as alunas adquiriam 

outros conhecimentos e desenvolviam diferentes habilidades, como dramatizar, bordar, cantar, 

costurar, pintar, entre outros. Essas aprendizagens, ou seja, os trabalhos manuais eram apresentados 

em exposição para a comunidade local e, ainda as músicas, teatros e dramas mostrados em 

diferentes ocasiões.  
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RESUMO 

Quem tem o hábito de consumo, observa um crescimento na visibilidade de produtos considerados para 

públicos nerd e/ou kpopper, refletindo-se em bilheterias de sucesso de filmes sobre super-heróis, bandas 

coreanas que batem recorde de visualizações no Youtube e mesmo o consumo de itens considerados retrô. 

Para compreender esse cenário, esta pesquisa tem por objetivo estudar quais as razões que agrupam 

juvenilidades em um evento voltado para kpoppers e nerds como o Master Nerd, 2018 realizado em 

Cuiabá/MT nos dias 09 e 10 de junho. Como metodologia, várias ferramentas serviram como suporte, como 

a etnografia, a netnografia e a aplicação de questionário e entrevista, com o intuito de, então, compreender os 

modos de estar-junto dos frequentadores nerds e kpoppers no evento. 

 

Palavras-chave: Master Nerd. Nerd. K-pop.  

 

SUMMARY 

 

Who has access to consumption, observes an increase in the visibility of products considered for 

public nerds and / or kpopper, reflected in successful box office films of superheroes, Korean bands 

that beat records of views on YouTube and even consumption of items considered retro. To 

understand this scenario, this research aims to analyze what are the reasons that group minors in an 

event aimed at kpoppers and nerds such as Master Nerd, 2018 held in Cuiabá / MT on June 9 and 

10. As a methodology, several tools served as support, such as ethnography, a netnography and an 

application for questions and interviews, in order, then, to understand the ways of being with the 

nerd and kpoppers at the event. 

 

Keywords: Master Nerd. Nerd. K-pop.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:adriele_cr@hotmail.com
mailto:luciahvp@hotmail.com


 REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

224 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observar quais as características dos jovens e como se comportam pode ser um meio de 

compreender aspectos da sociedade na atual e nas próximas gerações. Refiro-me à convivência com 

uma irmã de 15 anos, por meio da qual foi dado o start da pesquisa. Palavras diferentes e atitudes 

até então desconhecidas chamaram a atenção, principalmente a ideia de ela se considerar uma fã de 

k-pop. Foi então que surgiu a necessidade de pesquisar o universo desses jovens e o que os 

caracteriza. Neste processo foram surgindo outros conceitos e denominações, entre eles os 

kpoppers, nerds e Master Nerda. 

A mudança da concepção sobre o que é ser nerd foi logo identificada. Segundo Matos (2011, 

2013), o nerd, na atualidade, é aquele descolado, que conhece tecnologia e a cultura pop, diferente 

da ideia de nerd que se tinha, que era aquele que usava óculos de aro grosso e pouco sociável. O 

nerd é hoje aquele que pesquisa e detém muito conhecimento sobre algum material simbólico ou 

físico que consome. 

Outras modas também foram observadas, como o k-pop, uma abreviação que se refere ao pop 

coreano, a nova “onda” nas escolas e faculdades. O gênero musical ainda é pouco estudado 

academicamente, mas é considerado um dos dez gêneros mais difundidos pelo mundo. Segundo o 

Spotify, serviço de streaming mais popular e usado do mundo, o k-pop tem um crescimento de mais 

de 1000% em buscas de janeiro de 2014 até abril de 2019.  

Ao pesquisar ambos os termos, surgiu algo em comum, o Master Nerd. O evento, realizado 

em 09 e 10 de junho de 2018 é voltado para fãs ou consumidores da cultura pop, principalmente os 

nerds e os admiradores da cultura oriental. O evento reuniu cerca de 2.500 pessoas, um número 

considerável para um evento com um público tão específico em Cuiabá. Participar do Master Nerd e 

pesquisar sobre ele contribuiu para a compreensão dessa juventude que consome avidamente 

produtos e informações na internet e em outras formas de estar-juntos.  

Algumas curiosidades foram surgindo ao acompanhar os jovens que se autodenominam nerd e 

kpopper. Foram se configurando, dessa forma, questionamentos, até que constatei que num mesmo 

evento eu poderia encontrar respostas a perguntas como: O que é ser nerd em Cuiabá? E kpopper? 

Que pertencimento é esse de cada grupo a cada atividade no Master Nerd? Em que medida essa 

cultura/cibercultura contemporânea pode ter relação com atividades dos consumidores de cultura 

coreana e os nerds? De que maneira o evento realizado numa escola particular é tão atrativo?   

Buscando confluir as questões anteriores, me é apresentada a problematização: quais as razões 

que agrupam juvenilidades em um evento voltado para kpoppers e nerds como o Master Nerd 2018 

realizado em Cuiabá/MT? Para tanto, o objetivo geral se baseia em entender o evento e os modos de 
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estar-junto dos frequentadores nerds e kpoppers. Os objetivos específicos espelham os fazeres de 

conceituar os termos; acompanhar os jovens no evento, registrar e descrever o evento, entrevistar 

organizadores e participantes; analisar entrevistas, no intuito de responder ao objetivo geral e 

compreender as características dos jovens nerds e kpoppers em Cuiabá dentro a amostra analisada.  

 

TECENDO SABERES 

 

Pesquisar como é um evento do porte do Master Nerd e os envolvimentos dos consumidores 

da cultura coreana e nerds significa estudar características que marcam a sociedade contemporânea 

em Cuiabá/MT. Para se entender quais as razões de estar-junto dos kpoppers e nerds estudados foi 

preciso, antes de tudo, compreender o que é estar, consumir e até mesmo ser jovem na 

contemporaneidade. 

Com o envolvimento com a pesquisa, alguns temas começaram a ganhar destaque, como: o 

que é juventude, as relações da sociedade com as tecnologias, o ser nerd, consumir itens k-pop, a 

visibilidade de itens conhecidos como retrôs, o consumo e tantos outros. Estudar tais 

conceitualizações me permitirá entender os sujeitos da pesquisa. 

A primeira questão a ser estudada é o uso das novas tecnologias. Na cultura contemporânea o 

consumo de tecnologias de comunicação e informação torna-se cada vez mais onipresente na vida 

dos indivíduos (SILVA, 2008). As pessoas precisam de internet, computadores e celulares para 

vários afazeres, sendo estes, inclusive, meios de entretenimentos muito vistos no dia a dia.  

Segundo Quéau (2002), vivencia-se o crescimento intenso dos meios de comunicação e 

informação em uma revolução antes sem precedentes. “Hoje a constituição cultural perpassa na e 

por meio das mídias. As experiências e as visões de mundo das pessoas são amplamente mediadas 

pelas instituições e pelas novas tecnologias” (MILANI, 2014, p. 198). 

Na verdade, a internet veio modificar profundamente as relações entre as pessoas e os 

dispositivos tecnológicos e até mesmo as relações das pessoas umas com as outras, o próprio viver 

em comunidade o próprio consumir e produzir conteúdo. 

Uma característica latente da cultura contemporânea e as tecnologias de comunicação é a 

ideia de “encurtamento” do mundo, das comunicações, das distâncias. Na pós-modernidade, o 

sentimento é de compressão do espaço e do tempo, onde o tempo real (imediato) e as redes 

telemáticas, desterritorializam (desespacializam) a cultura (LEMOS, 2010, p. 67-68). 

Ao contrário de uma homogeneização imposta pela globalização, vemos crescer uma 

heterogeneidade a ser desvelada (LINDOLFO FILHO, 2004), uma construção de um cotidiano 
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intercultural. Tornamo-nos cidadãos mundiais, sendo que a mundialização da cultura se releva no 

dia a dia, aonde o mundo chegou até nós. Testemunhamos o enriquecimento cultural ligado à 

mobilidade e à circulação.  

Muitos exemplos que tenho observado têm a ver com as inúmeras possibilidades e com um 

conviver com as diferenças. Um lançamento de uma música na Coreia do Sul afeta diretamente os 

consumidores do produto em todas as partes do mundo. E o mais interessante é que estes 

consumidores passam a replicar a música, a cultura local e, também, adaptar parte do conteúdo ao 

seu local de vivência, seja geográfico, seja cultural. Tudo está no quintal de casa, instigando a 

conviver e sentir prazer, a partir das diferenças. 

Com as novas tecnologias digitais todos podem se tornar autores do seu próprio conteúdo com 

um valor monetário infinitamente inferior do que em qualquer momento anterior (FORD et al., 

2014). E o alcance de um conteúdo produzido por um garoto na Coreia do Sul pode ser muito maior 

que uma publicação da Sony, por exemplo. O garoto, neste caso, só precisa de um celular com 

internet e de um número de seguidores. 

A facilidade na produção de conteúdo altera a forma como se lida com a informação, que 

passa a ser mais estética, visual e sonora, implicando uma nova forma de percepção do mundo, 

característica da era audiovisual (SOARES, 2015b). Nesse contexto, deixa-se de ser apenas leitor ou 

telespectador e passa-se a ser ator da comunicação mediada pelo computador (AMARAL & 

DUARTE, 2008). Essa característica vem modificando a forma que os vínculos sociais são criados, 

as maneiras como se interage e manipula a informação e, como consequência, têm alterado a forma 

como o mundo informacional é apreendido (COUTO JUNIOR, 2013). 

Durante a análise, foi possível perceber tais características comunicativas e sociais como 

marcas dos sujeitos pesquisados. O poder de produzir, consumir e distribuir conteúdos, de forma 

planetária, com baixo custo e alto envolvimento, são pontuações levantadas por eles em diversos 

momentos das entrevistas e até mesmo durante as conversas informais. Para os jovens da amostra, a 

internet proporciona um espaço em que todos podem falar, colaborar e serem vistos. 

Outro ponto a ser discutido, é o estar-junto nesta contemporaneidade. Bem diferente que ao 

gigantismo institucional, à impessoalidade e ao anonimato das relações sociais modernas (BLASS, 

2004), na sociedade contemporânea o relacionamento e o estar-junto passaram a ser optativos e 

pessoais, possibilitando vivências comuns e laços pessoais mais soltos. Este é um reflexo de uma 

transformação cultural e é apontado como característica desta “nova sociedade”, em que o poder de 

escolha leva a um desprendimento que liquefaz a identidade rígida (LIPOVETSKY, 2005). 

A coerência entre comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos e práticas, antes tão 

marcada por ideologias encompassadoras, deixam de fazer sentido e se tornam flutuantes e sem 
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referências fixas (LIPOVETSKY, 2005). Na pós-modernidade as “diversas experiências podem ser 

compatibilizadas e existe uma possibilidade permanentemente aberta de transitar em espaços 

simbólicos distintos” (ROCHA & PEREIRA, 2009, p. 45).  

O estar-junto, no instante, no agora, ganha um valor primordial na vida social e os detalhes 

desta agregação é que são importantes, como se reunir em uma festa para dançar a música da sua 

banda favorita. A socialidade está nesta experiência cotidiana que foge ao controle, rigidez e se 

enraíza no presente (MILANI, 2014). O estar-junto pelo simples fato de querer estar. Este laço mais 

solto nas relações se deve, em partes, à flexibilização das identidades.  

Um exemplo que demonstra muito bem a questão das identificações foi durante a pesquisa, 

em que encontrei pessoas que pertencem a grupos tão variados e, mesmo assim, não controversos. 

O organizador do k-pop no evento Master Nerd, por exemplo, tem momentos que é conhecido 

como Kakashi, em outros como Thiago, e em outros como Otaku, dependendo da tribo e contexto 

em que se encontra. Nesse sentido, as identificações são fluidas, um mesmo consumidor “pode 

participar de diferentes e, por vezes, “antagônicos” grupos, culturas e atividades ao mesmo tempo, 

dependendo do momento de trabalho, lazer ou educação em sua vida cotidiana” (MILANI, 2014, p. 

137-138). 

As regras políticas, econômicas e sociais fazem menos sentido em um mundo em que a teia de 

interações promovidas por afetos, emoções encaminham o sentimento partilhado de pertença e 

autoproteção (MILANI, 2014). Os valores são redimensionados, não que eles deixam de existir, 

mas passam a ser essencialmente resultados do diálogo e da comunicação. O consumo e as novas 

estruturas sociais levam a novas formas de associação, de ação política, de lutas sociais e 

reivindicação de novos direitos (LIPOVETSKY, 2005). 

O estar-junto na pós-modernidade não deixa de ser uma ação politizada, já que atua em uma 

refutação ou um escape prazenteiro da racionalização e burocratização da vida cotidiana. Pertencer 

a um grupo não é apatia, mas um movimento de criação de uma nova visão de mundo, mesmo que 

momentâneo e sem preocupação com o futuro, em que a frieza das relações, o isolamento urbano e 

velocidade são deixados de lado para darem espaço a um viver cíclico, mitológico e instantâneo 

(FREIRE FILHO, 2007; MILANI, 2014).  

A ideia de juventude também está presente nas discussões. Ao longo da pesquisa me deparei 

com outras definições de juventude e características diferentes da esperada de um jovem, e mesmo 

de um adulto. Uma parte considerável dos personagens que frequentam o Master Nerd é formada 

por pessoas que ultrapassam o conceito de juventude, que segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) vai dos 15 aos 24 anos. Cabe dizer que os termos juventude, velhice 



 REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

228 

 

e infância, são uma construção sócio-histórico-cultural. Eles não estão lá, como definidos 

(FERREIRA, 2009). E por ser construção, a ideia de juventude varia culturalmente dependendo de 

cada época.  

Debert (2010) acredita que assistimos a um apagamento das fronteiras que separavam 

juventude, vida adulta e velhice, separando também as normas que indicavam o comportamento 

apropriado aos determinados grupos de idade. Debert (2010), Borelli (2008) e Rocha e Pereira 

(2009) usam diversos neologismos para nomear esta nova juventude com idade mais avançada, 

como adultescentes, juvenilização, juvenização, teenagização, kidults e até mesmo 

peterpandemônio. 

O que se vê na pós-modernidade é a ideia de juventude como valor, já que ser jovem é o 

mesmo que sentir-se jovem, por essa ser uma construção social. A construção da juventude pelos 

mais velhos com relação à idade, dá-se quando a pessoa pratica e consome bens materiais e 

simbólicos a aquilo que se entende por ser jovem. Ocorre então um desmoronamento das barreiras 

tradicionais, tanto sociológicas quanto biológicas (TRANCOSO & OLIVEIRA, 2016). Portanto, o 

consumo é essencial dentro do contexto em que se vive. 

O consumo é na pós-modernidade um sistema cultural de significação que leva a 

representações, práticas e valores compartilhados. Por meio do consumo de bens materiais, e 

também da linguagem e código, ocorre a aproximação ou distanciamento das pessoas e coisas. Faz-

se do consumo uma forma de comunicação que está para uma grande parte da população na 

centralidade da vida atual (NUNES, 2015). Vale ressaltar que o consumo deve ser visto tanto pela 

possibilidade de comprar algum produto, consumir uma música, por exemplo, como também 

consumir informação na mídia, divulgar algo na rede, produzir conteúdo. 

O consumo na pós-modernidade se torna fonte de informações que resultam em marcas de 

diferenciação, singularidade e sofisticação, levando os consumidores desses capitais a serem 

recompensados com reconhecimento, admiração e prestígio dependendo da situação. Adquirir um 

produto que é característico do grupo, ou mesmo deter informações relevantes sobre os itens de 

afetividade da tribo escolhida, é muito importante para situar o indivíduo dentro do estar-junto. 

Os pesquisados kpoppers, por exemplo, são em grande parte indivíduos que consomem 

muitos itens materiais e simbólicos da cultura pop coreana. Para fazer parte de grupos de dança k-

pop, os fãs acompanham os meios que divulgam informações, como Youtube, e, a partir dos 

conteúdos veiculados, eles se vestem de acordo, aprendem palavras em coreano e conhecem as 

músicas que são lançadas. O objetivo é se sentir parte do grupo k-pop, conhecer, ter autoridade para 

andar e estar-junto das mesmas pessoas que consomem produtos semelhantes. Da mesma maneira 

que aqueles que não consomem os itens não fazem parte do grupo.  
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O consumo de itens ditos retrô também são marcas dos grupos pesquisados. A internet é o 

ponto mais notável que explica essa fixação pelo passado, principalmente pelos bens culturais, que 

a sociedade contemporânea possui. Mas, outro ponto que também deve ser levado em consideração 

é o fenômeno paralelo que cresce com o acesso às novas tecnologias, a juvenização. Os jogos 

retrôs, os desenhos animados passados, as músicas antigas, enfim, são os produtos culturais que são 

tomados como nostalgia, principalmente por essa nova juventude ligada ao consumo. A juventude 

adquire e divulga os materiais simbólicos de seu passado como forma de recordar com carinho da 

própria infância (fase da vida normalmente cheia de emoções e afetos), de despertar trocas de 

lembranças, especialmente histórias pessoais e coletivas para ler, escutar, ver, dançar etc. (FORD et 

al., 2014). 

O pop entra nesse cenário como um bem imaterial, a princípio, ao oferecer aos grupos 

músicas, roupas, estilos e linguagem, como exemplo um livro com grandes histórias e até mesmo 

um clipe em que a mocinha se dá bem no final. As pessoas não estão só consumindo as fantasias 

produzidas pelo pop, mas também estão “explorando possibilidades, imaginando alternativas, 

fazendo experiência com projeto do self” (SANCHES, 2015, p. 235). 

Como observado, ser fã ou consumidor de algum produto da cultura pop, ser um nerd ou 

kpopper, por exemplo, proporciona um espaço de comunhão, de integração, de aceitação e, 

principalmente de diversão. Ser fã/consumidor é o motivo que os une a outras pessoas, é ter algo em 

comum para discutir, para gostar, é uma âncora momentânea no meio da infinidade de opções. 

Gostar de música coreana ou consumir produtos nerds, por exemplo, faz parte dos sentidos e 

significados dados à vida por jovens em Cuiabá/MT (Brasil). 

Mas afinal, o que é ser nerd? Durante um grande período, os nerds foram caracterizados como 

um grupo bastante homogêneo, com muito conhecimento, mas considerados antissociais, 

deslocados e não muito aceitos pela sociedade. “Criando uma visão geral, os nerds eram um grupo 

de excluídos, uma minoria marginalizada e alvo de preconceitos” (MENDES et al., 2015, p. 5). 

Mas isso mudou porque os nerds possuíam conhecimento que lhes conferiam fácil acesso e 

manuseio com a internet e as tecnologias, itens que passavam a se popularizar no cotidiano da 

sociedade. Então, a habilidade que antes era motivo de preconceito, tornou-se iguaria para que as 

pessoas não nerds conseguissem lidar com as tecnologias, (MENDES et al., 2015), o nerd teria se 

tornado aquela pessoa que todos consultam. 

Portanto, o tom de elogio conferido à palavra nerd atualmente, termo que virou até moda, está 

atrelado a essa sociedade da informação atual. A tecnologia faz parte do dia a dia do homem 

contemporâneo, o que exige das pessoas cada vez mais conhecimento no manuseio com as 
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tecnologias e suas interfaces e instiga até mesmo a curiosidade científica. Dentro dessa nova 

configuração, observa-se uma mudança do estereótipo de nerd para um termo que abrange um estilo 

de vida (roupas, aparência, cultura) como em sua associação ao consumo, e não mais 

exclusivamente resultado da inadequação social (MATOS, 2013). 

E sobre o k-pop? Na contemporaneidade é possível observar cada vez mais cenários que 

estimulam o indivíduo a ser diferente de alguns sendo igual a outros, criando espaços em que a 

pessoa não é julgada e nem repreendida pelo gosto, mas sim incentivada a aprofundar no que se tem 

afeto (DOMINGOS & SOUZA, 2016). E na busca de afeto, identificação e diferenciação surgem 

espaços para múltiplas culturas e caracterizações. E neste contexto se pode observar, por exemplo, a 

gama de produtos culturais que tem sido amplamente consumida em todo mundo, a cultura asiática, 

em especial, a coreana. 

O k-pop, que é a abreviação de korean pop, é um termo que hoje designa não apenas músicas 

e bandas, mas também formas de falar, vestir e consumir. O consumo do k-pop, e da cultura oriental 

de modo geral, chega ao Brasil de forma intensa (PASQUALIN, 2015). O tema k-pop, por exemplo, 

também faz sucesso no Twitter Brasil, em que figura como o sétimo país que mais conversou sobre 

o K-Pop em 2018. O grupo BTS também causou euforia no país. O grupo iria fazer apenas uma 

apresentação no Brasil, mas como os ingressos esgotaram em 1 hora e 15 minutos, foi oferecido 

outro dia de show. As apresentações foram realizadas em São Paulo nos dias 25 e 26 de maio de 

2019, com todos os ingressos vendidos. 

Ao longo da pesquisa foi observado um comportamento semelhante: não basta ser nerd ou 

kpopper, tem que participar. Observou-se que pessoas analisadas são participativas, colaborativas e 

gostam de se envolver em tudo. Não é vergonhoso para eles, por exemplo, entrar no palco, 

envolver-se, ser visto, desde que seja para representar o seu gosto e estar-junto daqueles que 

possuem gostos semelhantes. E é neste ponto de encontro que entra o Master Nerd. 

O Colégio Master promove o Master Nerd em Cuiabá/MT desde a sua primeira edição, em 

2015, sendo a instituição não apenas o local de realização do evento, mas também a responsável por 

bancar os custos, organizar e divulgar a ação. O Master Nerd é hoje um evento destaque na região 

para aqueles que gostam do universo nerd e da cultura pop. O “maior evento de cultura pop nerd de 

Mato Grosso”, como o evento é denominado pelos organizadores, esteve na sua quinta edição em 

2019. A edição analisada é a quarta edição, realizada em 2018 nos dias 9 e 10 de junho de 2018 

(sábado e domingo). 

Em 2018 o evento contou com diversas atrações, entre elas: competições de games; jogos 

como RPGs (Role-playing game) que é um jogo de interpretações de papéis, Board e Card Games 

(jogos de cartas e baralho); exposição de actions figures e demais itens colecionáveis considerados 
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raríssimos para os amantes da cultura pop (com placas espalhadas por diversos pontos escrito ‘Não 

Toque’); trocas, confecção e exposição de quadrinhos e mangás; gincanas; feira nerd; música; artes 

urbanas; desfile cosplay; apresentação de taiko (uma variedade de instrumentos japoneses de 

percussão); espaço para a prática do airsoft (simulações de luta com armas de pressão); jogo 

swordplay (luta medieval); concurso e espaço para apresentações sobre o k-pop; feira de artesanato 

mato-grossense. 

CONSTRUINDO UM PERCURSO METODOLÓGICO 

Como metodologia, optei por realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa, buscando 

efeitos de sentidos, com multiplicidade de procedimentos. A pesquisa se deu off-line e online.  

Primeiramente pela pesquisa netnográfica, porque a internet é um dos palcos principais de atuação 

das pessoas (FRAGOSO et al., 2011). Paralela à pesquisa netnográfica, a pesquisa bibliográfica 

possibilitou aporte teórico para as análises e o embasamento para ressignificações conceituais.  

A pesquisa etnográfica (BANDEIRA & FREIRE, 2010) foi primordial para participar do 

Master Nerd, sendo essencial para pesquisar as diversas características do evento e dos 

participantes. Seria pouco provável que eu compreendesse sobre os nerds e os kpoppers e tivesse 

material suficiente para responder aos questionamentos e às curiosidades que surgiram sem que 

participasse do evento.  

Com as informações coletadas pela revisão bibliográfica, a netnografia e a etnografia do 

evento, foi criada uma rede de contatos que me permitiu aplicar questionários e realizar entrevistas 

com 23 pessoas, sendo três organizadores do Master Nerd e de outros eventos, oito participantes do 

Master Nerd e doze fãs/consumidores da cultura pop coreana. Os questionários foram aplicados 

para traçar perfis, o que corroborou nas análises das entrevistas, que foram feitas à luz da Análise de 

Discurso, considerando-a mais adequada quando se pretende verificar efeitos de sentidos 

(ORLANDI, 1988; 1999). 

O QUESTIONÁRIO 

Algumas características podem ser identificadas pela análise dos questionários com os 

organizadores de eventos nerds e k-pop. Tomando a amostra, pode-se relacionar a questão da 

juvelinização, em que até então a idade biológica definia os gostos e atitudes de um adolescente ou 

adulto. Com o poder do consumo, e até mesmo a venda da juventude por meio de produtos, adultos 

passam a adotar características até então consideradas de adolescentes, como colecionar, se 

fantasiar, dançar em um grupo de cover, entre outros.  
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O consumo é outro ponto confirmado nas respostas, principalmente quando se refere a itens 

tecnológicos, como celular, notebook, vídeo game, e também aplicativos com acesso à internet, 

como Facebook, Instagram e Whatsapp. Ambos não citaram o Twitter, que é uma rede social 

amplamente usada. A tecnologia da comunicação e informação já faz parte do dia a dia dessas 

pessoas, e de grande parte dos nerds e kpoppers de modo geral, que se atualizam a todo o momento 

pelo celular, por exemplo. 

Outra questão importante identificada é a família enquanto um ponto de apoio nas ações dos 

organizadores Thiago e Karolaine. Ambos citam que os familiares, os pais (no caso da Karol) e os 

cônjuges (esposa no caso do Thiago e namorada no caso da Karol), os acompanham nas atividades. 

Tal característica mostra que a ação de ser nerd ou kpopper não é vista “com maus olhos”, 

diferentemente de alguns grupos juvenis segundo senso comum, mas, sim, um espaço para diversão 

e estar junto.  

Pode-se apontar que o público do Master Nerd que respondeu aos questionários é bem 

heterogêneo na formação e também no mercado profissional. Pontuando: é um grupo com uma 

média de idade que supera a conhecida juventude, usa muito da tecnologia e acessa várias redes, 

sites e aplicativos online e normalmente tem uma família que apoia ou acompanha nas ações. 

De forma sucinta, pode-se observar que o grupo de fãs/consumidores k-pop entrevistado é 

muito jovem, mesclando as atividades que envolvem a cultura pop e eventos com os estudos. 

Muitos ainda se apoiam nos pais financeiramente, principalmente pela questão da idade. O 

envolvimento de pessoas mais velhas com o k-pop também é notável na questão em que os 

familiares os acompanham nos eventos/gostos da cultura. Dentro da amostra, nota-se que o k-pop 

parece ser um hobby que encanta a família e não é um problema quando amplamente adotado pelos 

jovens, ao contrário, são incentivados como formas de estar junto.  

AS ENTREVISTAS 

 

Realizei as entrevistas e selecionei as quatro mais relevantes dentro do proposto pela pesquisa 

para analisar à luz da Análise de Discurso. A AD possui como principais características “uma 

preocupação com o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem como construtiva (criadora) e 

construída; uma ênfase no discurso como uma forma de ação; e uma convicção na organização 

aleatória do discurso” (GILL, 2013, p. 247). Estuda-se o discurso para compreender as formações 

que compreendem o homem, e compreender como se dão os nerds e kpoppers dentro de uma 

sociedade contemporânea. 
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Entrevistei o Roberto Benjoino da Silva, conhecido como Bidu, um dos organizadores do 

Master Nerd. Ele tem um discurso que é característico de colecionador, que é a ideia de posse, 

demonstrando a todo o momento o que ele possui que outros fãs não possuem. Desse discurso 

também identifiquei o medo e apreço típico de colecionadores. Ele demonstra medo de que seja 

roubado ou de estar sendo vigiado, que é muito nítido nas falas que ele traz sobre não querer dar 

entrevista em sua casa para que as pessoas não saibam de seu acervo. Mas, ao mesmo tempo, não 

esconde que possui muitos itens valiosos, tanto financeiramente como simbolicamente, mostrando o 

orgulho e distinção que ele possui com relação a outros fãs/colecionadores. 

Outro ponto interessante que identifiquei foi a relação do professor, organizador do evento, 

com a instituição Colégio Master da qual trabalha. Ele faz uma defesa institucional do colégio, 

mostrando a sua admiração pela instituição, o quanto ela é moderna, descolada e traz o evento para 

que os fãs tenham onde se encontrar. Todavia, isto deságua num discurso mercadológico: fazer com 

que os alunos que estão no Colégio Master se sintam atraídos pelo evento e permaneçam. Da 

mesma forma, os não alunos possam se interessar pelo Colégio, a partir do Master Nerd. 

E a atração para participar e divulgar o colégio não se restringe aos adolescentes entre 15 e 25 

anos que é o público da instituição, mas também aos pais, responsáveis e ex-alunos, para criar um 

círculo de divulgação. Neste bojo, o evento conta com itens que tem o objetivo de atrair estas 

pessoas que ultrapassam os 40 anos, como os itens retrô, tão em voga no evento. 

Acredito que, pelo discurso, para ele, o evento possui um aspecto fortemente mercadológico e 

de divulgação do próprio trabalho enquanto dono de um blog, um canal do Youtube e um 

organizador de eventos, mas também se pode teorizar em suas falas a ideia do evento enquanto um 

refúgio para aqueles que são fãs ou consumidores da cultura pop, servindo como território para um 

estar-junto sem ser julgado. 

Observa-se no geral, em seu discurso, que ele se apresentou muito à vontade durante a 

entrevista, mostrando certo desconforto no momento em que foi questionado sobre o motivo do 

Colégio custear o evento. É notável que ele queira dar ao evento a noção de ser algo feito com um 

único objetivo: atender os fãs. Os discursos, desse modo, trazem efeitos de sentidos que apontam 

para um discurso mercadológico, comercial e financeiro, que pode, assim, desdobrar-se em social, 

indicando marketing pessoal e institucional, importância de uma realização pessoal e outros 

sentidos. 

O Thiago Alberto, conhecido como Kakashi, também é um dos organizadores do Master 

Nerd. De modo sucinto, observa-se no discurso do Thiago alguém que busca ter uma visão menos 

mercadológica que a do Bidu, mas um discurso de fã. No entanto, ao longo de sua fala ele se 
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contradiz e reforça o quanto a sua atuação é importante para que o evento aconteça e mesmo que a 

cultura oriental continue tendo espaço em Cuiabá. Observa-se aí uma vontade de conquistar uma 

visibilidade. 

O Colégio é citado por ele com muito afeto, até mesmo com um tom de merchandising, mas 

não deixa de ser palco de oportunidade. Em vários momentos ele chama a escola de Master Nerd. 

Apesar de reconhecer a importância, Thiago também não esconde a importância que ele tem para 

que o evento seja um sucesso. 

O discurso de fã, em muitos momentos, está atrelado a ideia de que um evento produzido de 

fã para fã é muito mais interessante, mas pela AD ele em alguns momentos não se encaixa dentro 

das características de ser um fã na cultura oriental, segundo a sua própria fala. Tal ideia é muito 

observável no trecho que ele discute sobre os gêneros no evento, não se enquadrando dentro do 

discurso ao citar que os fãs não se apegam a dogmas, religiões e tradições. Na verdade, o Thiago 

aparenta ter uma visão de uma pessoa mais velha, que organiza e coordena os consumidores da 

cultura oriental. Os efeitos de sentido estão atrelados à responsabilidade de organizador, de fã e, 

também, de uma pessoa que conquista visibilidade com o hobby. 

A Vitória Antunes de Campos e Silva, uma das fãs de k-pop, mostra ser uma jovem que é fã e 

consumidora dos itens k-pop, em que ela está o tempo todo sorrindo e gesticulando. Ela demonstra 

muito conhecimento sobre a Coreia do Sul, tanto na parte cultura, política e mesmo nas estratégias 

de comercialização adotadas pelos ídolos k-pop. O discurso dela é um reflexo do sucesso do 

national branding proposto pela Coreia do Sul. 

O seu conhecimento sobre k-pop, e a idade um pouco superior aos demais entrevistados, lhe 

possibilitam ser porta-voz, de fã-líder, daquela que fica responsável por explicar e discursar sobre o 

quanto o k-pop é importante e diferenciado. Inclusive ela traz em sua fala diversas lembranças do 

passado, para mostrar que, independentemente do tempo, ela gosta do k-pop e possui certa 

maturidade para falar sobre o assunto. O conhecimento é percebido quando ela usa os termos em 

inglês utilizados pelos fãs/consumidores k-pop e, logo em seguida, os traduz A entrevistada 

também reforça o quanto a internet, em destaque para o Youtube, é importante para que os jovens 

de Cuiabá, por exemplo, possam ter acesso aos conteúdos do k-pop. Ela ainda aproveita para 

destacar que o k-pop aqui, diferentemente do que acontece na Coreia do Sul, não tem aspecto de 

resistências, mas sim, como uma forma de conhecer pessoas, de tecer amizades.  

Vê-se na Vitória um exemplo de fã que não vê problemas em consumir, mostrando álbuns, 

mochila, cabelo pintado, até como forma de ter visibilidade por fazer parte de um grupo cover 

muito famoso na capital. No entanto, em seu discurso é perceptível que ela tenta justificar que 
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mesmo mais velha, lembrando-se da TekPix e Rouge por exemplo, gosta do k-pop e que tem certa 

experiência e conhecimento crítico no assunto.  

Outro entrevista é o Luiz Miguel de Faria Junior, considerado nerd e Batman Cuiabano, por 

ser um cosplay do desenho. O Luiz, de modo geral, tem um discurso de quem vive o personagem 

em grande parte do tempo, e por se dedicar tanto a ele, pesquisar tanto para ficar ainda mais 

parecido com o Batman, ele se “tornou” um nerd. Dentro desse contexto, Luiz conceitua o termo 

nerd como aquele que se aprofunda em um assunto, tal como ele com o Cavaleiro das Trevas. Nas 

falas, ele mostra a importância da sua atuação para o Master Nerd, elogiando a todo o momento o 

evento e o seu próprio esforço para que o personagem Batman Cuiabano ganhe a visibilidade que 

hoje tem. 

Apesar de falar que no Master Nerd ele faz amizades e revê os amigos, Luiz expõe durante as 

falas o quanto “trabalha” para que o personagem e os seus itens de colecionismo façam parte do 

evento. Além de amigos, ele ganha muita visibilidade, sai na mídia e viaja para vários lugares. Ser 

um cosplay para ele é um hobby e também “trabalho”, como ele mesmo fala. 

No geral, ele ficou bem nervoso durante a entrevista, mostrando-se mais à vontade no 

momento que divulga o seu carro e sua ação como cosplay após ser reconhecido na entrevista. Os 

discursos, desse modo, trazem efeitos de sentidos que apontam para um marketing pessoal e de 

realização social, que pode, assim, desdobrar-se visibilidade e também ganhos financeiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Adotar uma metodologia com diversos instrumentos foi de grande valia para compreender o 

universo nerd e kpoppers, atrelado ao Master Nerd de 2018, e também me deu respaldo para 

responder a problematização e cumprir o que foi proposto nos objetivos específicos. As dificuldades 

ficaram mais restritas à parte da referência teórica sobre os nerds e kpoppers, mas que logo puderam 

ser resolvidas se atentando aos referenciais indicados pelas obras citadas ao longo da pesquisa, que 

serviram como base científica para muitos temas propostos. 

Tantos os nerds pesquisados quanto os kpoppers utilizam a internet, principalmente a 

plataforma de vídeos Youtube e das redes sociais, como meio de se informarem sobre os produtos 

voltados para as tribos, como lançamentos de games e os clipes das boy bands coreanas. Os meios 

de comunicação considerados de massa, como TV e rádio, são pouco lembrados pelos pesquisados, 

até mesmo porque a internet permite um acesso ao conteúdo especializado de acordo com a busca 

do internauta. 
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A internet também é cenário de socialidade, de estar-junto, em que os kpoppers e nerds 

conhecem outras pessoas que possuem gostos semelhantes, podendo assim compartilhar 

informações e conquistar um status social por meio do conhecimento adquirido e mesmo pela 

quantidade de perfis/pessoas/páginas que passa a ter/seguir/ser seguido. A interação e a 

interatividade são potencializadas com a internet, porque os grupos pesquisados utilizam muito a 

rede para compartilhar conteúdos produzidos por eles, como vídeos covers das bandas favoritas.  

As novas tecnologias também são pontuadas como motivos de explicação do sucesso do k-

pop e de itens da cultura nerd no Brasil. Reforça-se que tal característica não é exclusiva da internet, 

a exemplo dos milhares de fãs brasileiros do Beatles em uma época que a internet estava longe de 

ser comercial. No entanto, a internet facilitou e ampliou a troca de informações vindas de outros 

países. Para se ter acesso à conteúdo nerd, kpopper e outros, basta estar conectado a uma rede. 

Reconhecendo a facilidade em divulgar informações, países como a Coreia do Sul, Japão e 

EUA adotam um national branding e soft power, investindo na venda de produtos pop. Nesse 

contexto, os produtos pop, como filmes da Marvel e boy bands sul-coreanas são pensadas para 

atender um público mundial, adotando para isso muitas cores, tecnologias, movimentos e demais 

estratégias de atração do mercado. O k-pop é um grande exemplo de adaptação para venda, como os 

álbuns exclusivos e multicoloridos que acompanham os CDs e também as palavras estrangeiras 

utilizadas na divulgação de alguns termos-chave como idol, boy e girl band, fandons e outros 

citados. 

As estratégias adotadas trazem resultados e alcançam fãs em diversas partes do mundo, 

inclusive em Cuiabá/MT. É notável o conhecimento que os jovens pesquisados possuem sobre os 

itens simbólicos e físicos consumidos, compreendendo a história, política, cultura, informações dos 

países de origem e tudo mais que envolve o item de afeto. Aliás, nota-se que possuir muito 

conhecimento do que se gosta é uma característica marcante dos jovens pesquisados. Inclusive, 

muitos afirmam que este é um conceito de ser nerd na atualidade, gostar muito de algo a ponto de 

pesquisá-lo a fundo. Alguns jovens, por exemplo, sabiam muito sobre o contexto político da Coreia 

do Sul e mesmo as condições precárias com que vivem seus ídolos, informações mais facilmente 

encontradas graças ao acesso à internet. 

Outro ponto observado é o consumo, tratado pelos jovens pesquisados como uma 

possibilidade de se ter acesso a algo de que se gosta e, a partir disso, construir laços de amizade e 

diferenciação. O consumo não é visto, pelo menos não em um primeiro momento, como algo a ser 

criticado, mas sim como uma oportunidade de conhecer outras pessoas que possuem gostos/afetos 

parecidos e, ao mesmo tempo, diferenciar-se daqueles que não têm. Possuir um action figure ou 

mesmo assistir o lançamento do filme são exemplos de consumo muito citados pelos entrevistados. 
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O estar-junto, tão discutido e pontuado ao longo da pesquisa, é muito marcante. O importante 

é conhecer pessoas, estar próximo de outros que possuem os mesmos afetos sobre determinados 

produtos. Tal importância parece explicar o momento pela busca do lazer e afeto, características que 

se mostram potencializadas pelo uso das novas tecnologias, possibilidades de consumo e também 

pelas identidades mais flutuantes. 

Como consequência, observam-se no Master Nerd frequentadores que ultrapassam uma faixa 

etária dos 24 anos, mostrando que não apenas adolescente frequentam estes eventos. O Master 

Nerd, inclusive, é voltado para um público amplo, envolvendo adolescentes e também uma 

juventude com mais idade, refletida, inclusive, pela grande quantidade de produtos ditos 

retrôs/vintages no evento.  

Os produtos retrôs são amplamente consumidos principalmente pelo público nerd e também 

estão atrelados à noção de juvenização discutida. E não só a isso, como também pelas 

possibilidades ampliadas pela internet, espaço esse que serve como repositório de memórias 

facilmente acessadas por pessoas com interesse em se informar e se entreter.  

De modo geral, o Master Nerd veio confluir e atender aos pilares dessa nova juventude 

contemporânea estudada, uma vez que representou um espaço de consumo, com as feiras, os 

concursos kpopper e cosplay, com o amplo uso das novas tecnologias tanto pela organização do 

evento quanto pelos participantes, e também se tornou um ponto de reunião de pessoas que possuem 

os mesmos interesses. 

O evento estudado reflete uma juventude nem tão nova assim, que busca o lazer, a informação 

e a participação além da tecnologia. Os jovens pesquisados, inclusive, reforçam que o estar-junto 

das tribos vai além de conversar pela rede. Eles marcam muitos encontros, ensaios e reuniões, e o 

Master Nerd é um exemplo do compromisso firmado por eles de estar-junto fisicamente. 

A busca por diferenciação do outro é muito marcante no evento. Até mesmo para entender os 

significados das atrações é necessário um mínimo conhecimento do universo pesquisado. As 

músicas tocadas são em coreano, os cosplayers se vestem de personagens de animes e mangás e a 

feira vende games de RPG. O Master Nerd é um evento no mínimo curioso para quem não consome 

os produtos nerds e kpoppers. O mais interessante foi notar que a feira cuiabana, uma das atrações 

do evento, parecia estranha aos participantes. Ali, o universo não compreendia Cuiabá em si, mas 

produtos vindos de outros países. 

O Master Nerd também se torna espaço para ver os outros e ser visto, divulgar o 

conhecimento adquirido para os pares, ganhar amizade e mesmo conquistar certo status dentro do 

grupo. Tais noções estão muito presentes nas falas dos entrevistados. Esta possibilidade de ser visto 
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reflete como uma fonte de renda para alguns kpoppers e nerds, que vendem seus trabalhos ou 

conquistam cursos, fama e outros. 

De modo amplo, pode-se teorizar que o Master Nerd propicia a todos os envolvidos uma construção 

colaborativa, refletida na maneira como o evento é organizado e mesmo como ele é vivenciado 

pelos participantes, características essas da juventude atual. É importante destacar que no caso do 

evento em si, e também dos nerds e kpoppers estudados, não há sinais claros de cultura de 

resistência, apenas espaços de vivências de alegrias e prazer. O estar-junto é muito importante, seja 

pelo por meio do consumo, por meio das novas tecnologias, por itens do passado ou pelo afeto de 

por produtos da cultura pop. 

 

NOTA 

 
a Os termos k-pop, kpopper, nerd, cosplay, otaku são grafados sem itálico. O itálico só será usado em 

palavras estrangeiras que em português mantem a grafia estrangeira. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca realizar uma breve crítica aos atuais modelos de preservação do patrimônio 

cultural cuiabano, tomando como referência uma análise do projeto da Orla do Porto, que compõe uma das 

maiores intervenções urbanas sob o discurso da valorização turística em Cuiabá nos últimos anos. O trabalho 

busca conceituar noções de Patrimônio Cultural e Turismo para avaliar se os discursos defendidos pelos 

gestores estão de acordo com as premissas da produção da atividade turística, além de entender uma 

perspectiva histórica da área apontada, juntamente com uma avaliação das últimas intervenções que foram 

realizadas. Analisando a partir contradição da valorização fundiária nos espaços urbanos promovidos para o 

turismo, o artigo busca questionar os valores reproduzidos na suposta promoção do turismo a partir políticas 

urbanas entre os períodos de realização da Copa do Mundo FIFA de Futebol de 2014 e a comemoração dos 

300 anos da cidade em 2019.  

 

Palavras-chave: Turismo. Patrimônio cultural cuiabano. Políticas urbanas. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to develop a brief critique around the current models of preservation of the cultural heritage 

in Cuiabá, taking as reference an analysis of the Orla do Porto project, which is one of the largest urban 

interventions under the discourse of tourism valuation in Cuiabá in recent years. The paper seeks to 

understand the notions of Cultural Heritage and Tourism to assess whether the discourses defended by public 

managers are in accordance with the premises of the promotion of tourism, as well as understanding a 

historical perspective of the area, along with an evaluation of the latest interventions that were made. 

Analyzing from the contradiction of the land valorization in urban spaces promoted for tourism, the article 

seeks to question the values reproduced in the supposed promotion of tourism from urban policies between 

the 2014 FIFA World Cup and the celebration of the 300th years anniversary of the city in 2019. 

 

Keywords: Tourism. Cuiabá’s cultural heritage. Urban policies. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cuiabá, centro geodésico da América do Sul, cidade tricentenária, capital de um estado 

inserido entre 3 dos maiores biomas naturais brasileiros (cerrado, pantanal, e floresta amazônica); 

de que forma ela - rica em história, natureza, de riquíssimo patrimônio cultural e natural - tem 

produzido suas políticas para o turismo e a cultura? 

Em uma década (2010 - 2020) de grandes intervenções urbanas e fortes discursos a favor do 

patrimônio cultural cuiabano e supostos interesses na promoção da atividade turística na capital, 

como a cidade assistiu a realização de suas políticas culturais em meio a realização da Copa do 

mailto:anavfrigeri@gmail.com
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Mundo (2014) e aniversário de 300 anos de Cuiabá (2019)? Como esses grandes eventos têm 

moldado o atual modelo de promoção da cultura e turismo?  

Fantasiada de políticas para cultura e turismo, a cidade espetacularizada tem tomado conta de 

Cuiabá. Imagens de uma cidade “moderna”, “global” onde discursos sobre a ideia de patrimônio, 

paisagem cultural, cultura e turismo aparecem como justificativas para grandes operações urbanas, 

em que os gestores que se apropriam da ideia de cultura e seu componente ideológico para intervir 

no espaço público e valorizar a terra urbana, que cidade está produzindo? Que imagens dessa cidade 

estamos promovendo? Quais leituras de patrimônio estamos construindo? 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E TURISMO: PREMISSAS E CONTRADIÇÕES 

Construir uma discussão atualizada acerca da promoção e incentivo da atividade turística 

enquanto alternativa de desenvolvimento se faz, sem dúvidas, atravessando-se questões que 

extrapolam o entendimento do turismo enquanto possibilidade de crescimento econômico. Discutir 

a promoção do turismo, hoje, é fazê-la a partir da importância da sustentabilidade nas políticas para 

o crescimento econômico e, principalmente, adota como premissa a promoção e preservação do 

patrimônio - tanto o patrimônio natural quanto o cultural (material e imaterial). Ou seja, incentivar a 

atividade turística tem se consolidado, ao mesmo tempo, enquanto alternativa sustentável de 

crescimento econômico e estratégia para preservação e valorização do patrimônio. 

O turismo não envolve apenas o setor econômico de uma sociedade. Ele atua em 

outras esferas como: a cultura, o meio ambiente, o social, isso demonstra como o 

fenômeno é abrangente e multidisciplinar, permitindo verificar, estudar outros 

fenômenos sociais seja na academia ou mercado.  (FIGUEIREDO, 2008). 
 

Para o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), o conceito de patrimônio 

inclui tanto a dimensão natural quanto cultural do ambiente, incluindo paisagem, lugares históricos, 

entre outros, assim como a diversidade e a continuidade das práticas culturais, conhecimento e 

modos de viver. Segundo a carta de turismo cultural publicada em outubro de 1999, os objetivos 

principais da preservação do patrimônio são de comunicar a sua importância e necessidade de 

conservação, tanto para as comunidades inseridas quanto para visitantes, assumindo que o 

desenvolvimento cultural é tanto um direito quanto um privilégio (ICOMOS, 1999). Dessa forma, a 

carta tem como objetivo:  

Facilitar e promover o diálogo entre os interesses de conservação e a indústria 

turística sobre a importância e a natureza frágil do patrimônio, coleções e culturas 

vivas, incluindo a necessidade de alcançar um futuro sustentável para estes. 

(ICOMOS, 1999, p.2, tradução nossa)i. 
 

Fica expressa no documento do ICOMOS a leitura de que patrimônio se constitui enquanto 

possibilidade de criação de atrações turísticas, desde que estas beneficiem tanto as comunidades 

quanto os ocasionais turistas. Assim, a valorização do patrimônio como meio de promoção do 
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turismo, segundo as premissas do ICOMOS, deveria se realizar de forma a transmitir a importância 

e motivar cuidado e manutenção do patrimônio e das práticas culturais, além de construir uma 

gestão sustentável e compartilhada do patrimônio, pensando na conservação de forma continuada a 

fim de garantir sua permanência para as futuras gerações. Dessa forma, devemos analisar se os 

atuais modelos de gestão do patrimônio e do turismo estão promovendo a sua permanência ou a sua 

destruição, descaracterização e desapropriação. 

O turismo excessivamente ou má gerido e o desenvolvimento relacionado ao 

turismo podem ameaçar a sua natureza física, a integridade e características 

significativas. A configuração natural, a cultura e modos de vida das comunidades 

anfitriãs também podem ser degradados, juntamente com a experiência que o 

visitante tem do lugar. (ICOMOS, 1999, p.2, tradução nossa)ii. 

E mais: 

O conceito do desenvolvimento sustentável e aquele do turismo sustentável estão 

intimamente ligados à proteção do meio ambiente. Entretanto, encontrar o 

equilíbrio entre os interesses econômicos que o turismo estimula, e um 

desenvolvimento da atividade que proteja o meio ambiente não é tarefa fácil, 

principalmente porque o seu controle depende de critérios e valores subjetivos e de 

uma política ambiental e turística adequada que, lamentavelmente, ainda não se 

encontrou plenamente no Brasil e em outros países (RUSCHMANN, 1999, p. 82). 
 

E quais de fato são os valores promovidos nas atuais políticas culturais e de turismo no 

Brasil? E quando transferimos essa discussão para a promoção do turismo e preservação do 

patrimônio para os contextos das cidades?  Como as gestões municipais dão conta (ou não dão 

conta) de construir políticas sustentáveis e compartilhadas de desenvolvimento a partir da atividade 

do turismo?  É evidente nos atuais processos de planejamento da atividade turística nos ambientes 

urbanos uma série de contradições entre os discursos promovidos de patrimônio cultural e os 

modelos de intervenção urbana na construção (e até invenção) de lugares de interesse turístico, visto 

que valores individuais e ideologias se apropriam do discurso da cultura e do turismo para a 

exclusiva valorização da terra urbana.  

Nesse sentido, destaca-se aqui o contexto da cidade de Cuiabá que entre os anos de 2012 a 

2019 sofreu uma série de intervenções - em função da realização da Copa do Mundo FIFA de 

Futebol em 2014 e da comemoração dos 300 anos da capital em 2019 - que se pautaram nos 

discursos da promoção do turismo e valorização da cultura e patrimônio cuiabanos. No entanto, 

presenciou-se ações de gestores com uma leitura de patrimônio voltada a questões exclusivamente 

econômicas, promovendo a cidade enquanto mercadoria e desenvolvendo políticas direcionadas à 

valorização da terra, à concessão dos espaços públicos à esfera privada e uma ausente articulação 

com os agentes locais - comunidades e moradores das áreas que sofreram intervenções. Assistiu-se 

a práticas de remoção (de pessoas e de vegetação) para a realização de grandes operações urbanas - 

em que interesses privados, a corrupção e a péssima qualidade dos projetos se disfarçaram nesse 

discurso de promover a cultura e o turismo na cidade. 
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Desse período (2012 - 2019) em que Cuiabá, a capital do estado de Mato Grosso, passou por 

intensas intervenções em nome do turismo e da cultura, em que medida seu patrimônio cultural foi 

preservado? E o turismo, em que medida foi promovido? Uma das intervenções realizadas pela 

prefeitura de Cuiabá foi a construção da “Orla do Porto”, que fazia parte do conjunto de obras 

oficiais para a Copa do Mundo FIFA de Futebol de 2014, inaugurada em 2016, e localizada à 

margem do Rio Cuiabá, no Bairro Porto.  

A construção da orla, segundo o então prefeito, tinha o objetivo de “resgatar e valorizar o 

patrimônio histórico e cultural daquela região. Transformá-la no principal centro de entretenimento 

e turismo de Cuiabá, além de incentivar a prática de esportes e lazer” 1. Mas o que se realizou foi 

uma obra de atitude higienista que ignorou os problemas sociais da região, destruiu a paisagem 

natural do Rio Cuiabá, não inseriu os moradores do bairro no processo e promoveu uma visão de 

patrimônio desconectada do contexto urbano, da história e culturas cuiabanas e que simplesmente 

ignorou a atual problemática do abandono do patrimônio edificado cuiabano. Esse modelo de 

apropriação dos discursos do turismo e do patrimônio cultural pelos gestores cuiabanos, que persiste 

há quase uma década já, só produz novos espaços sob a lógica privada e deixa claro o processo do 

qual diversas cidade brasileiras têm passado quando tratam de grandes operações urbanas: a 

mercantilização espetacular da cidade.  

Os discursos de “resgate” e “valorização” do patrimônio da região se fizeram, na verdade, a 

partir de imagens simuladas da cidade, construindo-se um espaço midiático e espetacularizado, em 

que o espaço público se tornou cenário, uma espécie de peça publicitária para o consumo imediato 

dos consumidores (e não mais habitantes). Afastou-nos da importância e do cuidado dos nossos 

patrimônios culturais e impediu a plena realização do direito ao desenvolvimento cultural e o 

privilégio de acessá-lo como é a princípio proposto pela promoção de uma atividade turística 

sustentável e participativa.    

 

PATRIMÔNIO CULTURAL CUIABANO: O PORTO VS A ORLA DO PORTO 

Destacando-se nesse contexto de obras e intervenções urbanas que ocorreram entre 2013 e 

2019, a “Orla do Porto”, esse problemático exemplo de centro de lazer e atividades culturais em 

Cuiabá, se localiza no Bairro do Porto, uma área de importante interesse histórico já que foi uma 

das primeiras áreas de ocupação de Cuiabá, “um rico e representativo patrimônio de cunho 

histórico, que possibilita a retomada dos valores ligados à cultura local, ao imaginário da população 

e às raízes da própria cidade” (ROMANCINI, 2005).  

 
1 Entrevista disponível em reportagem do G1, de agosto de 2013. Disponível em: (http://g1.globo.com/mato-

grosso/noticia/2013/08/projeto-para-revitalizar-regiao-do-porto-de-cuiaba-deve-custar-r-28-milhoes.html) 
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A região se originou como um povoado formado em função da navegação pelo Rio Cuiabá. 

Denominado de Porto Geral desde o início do século XVIII, ligava o primeiro distrito de Cuiabá 

(centro de Cuiabá) ao porto fluvial e tornou-se o segundo distrito no século XIX. O bairro teve, 

desde o seu princípio, uma paisagem fortemente marcada pela presença do rio, antiga fonte de lazer 

e alimento. Até meados do século XX, o Porto manteve o seu contato com a navegação até que, em 

função do rápido crescimento da capital - intensas transformações na paisagem e grandes fluxos 

migratórios - na década de 1970 a navegação começou a declinar (ROMANCINI, 2005). 

 

             Imagem 1: Vista aérea da ponte sobre o Rio Cuiabá (MT), 1953  

            Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=426015 

A área vem sendo marcada por intensas tentativas de “requalificações” e “projetos de 

reurbanização”, muitas vezes atravessados pelos discursos da valorização da paisagem (e 

recuperação do contato com o rio) e, principalmente a valorização do patrimônio cultural que a 

região representa. No entanto, persiste o caráter contraditório dessas intervenções; as primeiras 

foram realizadas em função de uma grande enchente que aconteceu no ano de 1974, nesse 

momento, o que se realizou foi a remoção das comunidades ribeirinhas que ocupavam as margens 

do rio Cuiabá e a demolição de parte do casario antigo que existia no entorno. Na década de 1980 

havia a intenção de inclusão da área para tombamento, no entanto o tombamento oficial do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não a incluiu, ficando restrita apenas a 

algumas áreas do centro antigo de Cuiabá - tombado oficialmente enquanto Conjunto 

Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico em 1987 (ROMANCINI, 2005). Na década de 1990 a 
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região passou por mais uma série de intervenções, numa tentativa de “revitalização” do espaço 

retirou-se a feira que acontecia em frente a uma importante edificação histórica do bairro: o 

mercado do peixe (Imagem 2). Esse contexto foi marcado por várias modalidades de concessão de 

uso do espaço público: o mercado se transformou em Museu do Rio (Museu do Rio Cuiabá Hid 

Alfredo Scaff) e foi construído o Aquário Municipal, a feira foi transferida para outro lugar, o 

Mercado Municipal, construído numa região próxima, além da construção de quiosques para a 

ocupação por bares e restaurantes na beira do rio. Além dessas medidas, deu-se início à recuperação 

da mata ciliar para a proteção e recuperação das margens do rio - medida que promoveu novamente 

retirada das moradias que ocupavam esse espaço (ROMANCINI, 2005). 

 

Imagem 2: Recorte de jornal “Meirelles vistoria hoje Feira do Porto”, sobre a mudança da feira que ocorria 

em frente ao Mercado do Peixe, hoje Museu do Rio. 

Fonte: Diário de Cuiabá, jornal de 30 de agosto de 1994. 
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Num contexto mais recente, outras intervenções se realizaram em função da copa do mundo 

de 2014 e a comemoração dos 300 anos de Cuiabá em 2019. Agora, as obras compunham um 

conjunto de obras na cidade sede da copa do mundo de futebol e a gestão municipal aprovou 

diversas intervenções que se ancoravam sob os discursos da valorização da cultura cuiabana, 

promoção de infra-estrutura urbana, promoção de espaços de lazer e com intenso foco na atividade 

turística, com a produção de espaços de interesse turístico. A Orla do Porto foi um dos maiores 

empreendimentos resultantes desses investimentos. O projeto, em linhas gerais, tinha como 

objetivos: 

● Requalificação urbana da região do Porto de Cuiabá; 

● Promoção da reintegração do Rio Cuiabá ao convívio dos munícipes; 

● Valorização do patrimônio histórico e cultural presente na região; 

● Promoção do convívio social e da prática de esporte e lazer 

● Transformação do local no principal centro de entretenimento do municípioiii 

Esse projeto de “revitalização” da região do Porto contou com um orçamento de 

aproximadamente 28 milhões de reais em que o discurso mais forte era o da promoção de um ponto 

de visitação turística para a Copa do Mundo de 2014, em que Cuiabá foi sede, a partir da promoção 

de um espaço para realização de atividades de lazer e cultura, além da recuperação do contato com 

o Rio Cuiabá. Segundo o então secretário de governo: 

Hoje, as pessoas têm muito menos contato com o rio. Não há mais restaurantes 

nem aquelas rampas de acesso, a região está abandonada, dominada por usuários de 

drogas, pela prostituição e o rio está inacessível. A cidade se desenvolveu a partir 

do rio, mas foi se virando e hoje está de costas para ele.iv 

 

Imagem 3: Localização dos quiosques na apresentação do projeto da Orla do Porto. 

Disponível em: http://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/apresentacaoporto.pdf 

Nessa nova etapa de propostas de intervenções, tinha-se como objetivo instalar cerca de 1,3 

km de ciclovia, quiosques, bares, um novo aquário, praças, estacionamento com mais de 900 vagas 

para automóveis e centros de produção artísticas e culturais (Imagem 3). No entanto, o que 

assistimos foi o total desmatamento da margem do rio (Imagens 4 e 5) e aterramento para a 

construção de uma orla impermeabilizada, sem árvores e com precários equipamentos urbanos.  
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Apesar do inicial sucesso e ativa ocupação da região pela população e pelos turistas, a 

proposta foi bem desarticulada com as comunidades e moradores do entorno, e as grandes 

problemáticas acionadas pelos gestores: o problema da preservação do rio e da ocupação da área 

por pessoas em situação de rua e por usuários de drogas claramente foi ignorado no processo de 

implantação do projeto - sem dúvidas arbitrário e impositivo. 

 

 

Imagem 4: Imagem satélite da área de implantação da “Orla do Porto” em 12 de novembro de 2013. 

Imagem 5: Imagem satélite da área de implantação em 04 de agosto de 2015. 

Fonte: Google Earth Pro 

Para exemplificar a total desconexão dos discursos promovidos e a realidade das intervenções, 

destaca-se a construção de um grande cenário - supostamente permanente - que foi implantado na 

Orla do Porto. Este cenário, construído com um orçamento de aproximadamente 1,5 milhões de 
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reais e sem processo licitatóriov, é composto pela réplica de algumas edificações históricas 

originalmente localizadas no centro de cuiabá (Imagem 6).  

 

Imagem 6: Cenário “Vila Cuiabana” na orla do porto  

Disponível em: http://blog.plaenge.com.br/05/04/2018/orla-do-porto-e-opcao-para-lazer-em-cuiaba/ 

Uma réplica que ignora as escalas das edificações originais - edificações estas que não estão 

contempladas nas políticas da atual gestão do município e que algumas estão em preocupante estado 

de abandono. Ou seja, não há de fato preocupação com a promoção da cultura e turismo em Cuiabá, 

visto total desinteresse em promover a preservação do patrimônio edificado, muito menos promover 

sustentabilidade, participação comunitária nessa proposta espaço em que se propõe a realização de 

atividades turísticas e culturais. E o estado atual de destruição do cenário, que tem um orçamento 

proposto entre 600 mil e 800 mil para reforma (provenientes da Secretaria de Turismo)vi, só ilustra 

o atual andamento das políticas culturais e turísticas em Cuiabá (Imagens 7 e 8). 

Além da construção do cenário, a região foi palco para a promoção de diversos eventos, 

onde se realizou algumas festas de carnaval, com a exclusividade de vendas de bebidas para uma 

empresa só. Em entrevista, o secretário municipal de cultura diz:  

A ideia é fazer eventos para movimentar a região, fazer daqui uma vitrine turística. 

Fazer desta margem da orla, junto com Várzea Grande uma zona de impacto 

turístico, onde os empreendimentos que tiverem vocação para o turismo tenham 

incentivo do Município, seja no IPTU, ISS, aquilo que for pra potencializar e trazer 

bares, pousadas, atividades ligadas ao turismo para incrementar a Orla e virar Cuiabá e 

Várzea Grande para o rio. 2 

 
2 Reportagem publicada pelo jornal O Bom da Notícia em julho de 2019. Disponível em 

http://www.obomdanoticia.com.br/variedades/secretrio-quer-transformar-a-regio-da-orla-do-porto-em-uma-vitrine-

turstica/18927 
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Imagens 7 e 8: Atual estado da “vila Cuiabana”.  

Foto: Maria Bárbara Thame Guimarães, novembro de 2019 

 

Os discursos: turismo, desenvolvimento, reaproximação com o rio, mobilidade, o que seja que 

os gestores estão especulando, a realidade é a má qualidade dos projetos e uma péssima gestão da 

cultura e turismo, é um olhar para a cidade enquanto mercadoria. A tentativa de se (re) conhecer as 

paisagens cuiabanas e seu rico patrimônio cultural se resume na (má) representação da arquitetura 

antiga cuiabana, uma réplica falsa que valoriza mais a foto a “instagramabilidade”, enquanto os 

reais casarões estão caindo. Dessa forma é preciso alertar: a cidade do espetáculo, a cidade-

mercadoria só promove a destruição, a descaracterização, a privatização e a desigualdade no acesso 

do patrimônio cultural e natural- direito fundamental e importante princípio de promoção da 

atividade turística no espaço urbano.  

Além desse total distanciamento da obra com a realidade do entorno que sofreu tamanha 

intervenção, o atual andamento das políticas de preservação do patrimônio arquitetônico de Cuiabá 

também sofre com a postura e a leitura de patrimônio dos últimos gestores de Cuiabá. Enquanto o 

interesse é a promoção desses espaços “espetaculares” essa criação de cenários, miniaturas e 

imitações da cidade, as edificações históricas em sua inserção no contexto urbano, suas 

problemáticas e atual estado de abandono só irão se perpetuar, desaparece. Ou seja, uma cidade que 

pensa preservar o patrimônio a partir da ótica da espetacularização e promoção de espaços públicos 
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simulados e em aparente imagem sem conflito, ao patrimônio natural e ao patrimônio edificado só 

resta a ruína (Imagens 9 a 12). 

 

 

 

Imagens 9 e 10:  “Casa de Bem-bem” localizada no centro de Cuiabá em 2014 (Imagem 9) e em 2017 

(Imagem 10). 

Disponíveis em: http://g1.globo.com/mato-grosso/fotos/2014/04/construcoes-contam-parte-dos-295-anos-

de-historia-de-cuiaba.html e https://www.midianews.com.br/cotidiano/chuvas-destroem-parte-da-casa-de-

bem-bem-em-cuiaba/313569 
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Imagens do casarão que abrigava a antiga gráfica pepe, também no centro tombado de Cuiabá em 2018  

(Imagem 11) e em 2019 (Imagem 12) 

Disponíveis em: https://www.midianews.com.br/cotidiano/primeira-grafica-de-cuiaba-esta-abandonada-e-

em-ruinas/319899 e https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=454418&noticia=do-triunfo-

ao-desabamento-conheca-a-historia-da-grafica-pepe 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tempos de intensas intervenções em nome dos 300 anos de Cuiabá, pautadas nos supostos 

discursos de valorização da cultura regional e promoção da atividade turística, é preciso questionar: 

quais são, de fato, os valores culturais que estão se reproduzindo nas políticas para cultura - e, 

portanto, para o patrimônio e para o turismo - na capital? Qual a imagem (ou imagens) dessa cidade 
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os gestores estão (re) produzindo? Olhando para uma cidade que celebra sua história tricentenária 

com a reprodução de cenários e uma série de descasos com o seu patrimônio edificado, uma cidade 

que briga constantemente com o seu passado colonial versus um projeto distópico de metrópole, 

percebe-se uma política desconexa e insensível à cultura urbana cuiabana e, consequentemente, 

despreocupada tanto com a preservação da memória quanto com um desenvolvimento sustentável 

da cidade. 

É preocupante os valores que estão se reproduzindo pelos atuais gestores de Cuiabá, 

principalmente no que dizem a respeito do patrimônio cultural cuiabano e as suas políticas 

desconexas da realidade. As atuais políticas urbanas que buscam promover a atividade turística e a 

preservação do patrimônio não admitem o turismo enquanto consequência do planejamento - 

sustentável e participativo -, mas pensa o turismo exclusivamente sob uma perspectiva econômica, 

na promoção de espaços sem valor cultural construídos apenas para a promoção de eventos. Gera-se 

uma porção de espaços desinteressantes, espetacularizados tanto para a população quanto para os 

ocasionais turistas, de fato essas políticas estão ainda muito longe de promoverem a atividade 

turística na capital. 

A atual situação das coisas só confirma a instabilidade dos discursos promovidos nos 

processos de intervenção urbana ultimamente. Uma noção equivocada de patrimônio está se 

reproduzindo. A promoção dos espaços sob a perspectiva exclusiva do citymarketing não 

contribuem para a valorização do da paisagem cultural cuiabana. A promoção de parques, atrações 

turísticas, entre outras, que não contam com uma política de gestão sustentável nem participativa 

desses espaços só se distanciam da realidade vivida na cidade, deixando claro o jogo de interesses 

particulares nas políticas de intervenção no espaço público.  

No entanto, será que não existem outras chances de se promover o patrimônio cultural 

cuiabano? A área tombada ainda aguarda por políticas de preservação, o Rio Cuiabá possui diversas 

áreas em que se mantém o contato com o rio e a tradição do modo de vida ribeirinho. Porque não 

promover uma política descentralizada de preservação do patrimônio? É preciso pensar o turismo e 

seu caráter exclusivamente sustentável e participativo, pois implica na participação dos agentes 

locais para a promoção e manutenção do patrimônio cultural de um lugar - para essa e para as 

futuras gerações. E não exclusivamente na criação ou simulação de imagens da cidade em espaços 

públicos sob uma ótica perversa da cultura e do turismo. 

 

NOTAS 

 
i To facilitate and encourage a dialogue between conservation interests and the tourism industry about the importance 

and fragile nature of heritage places, collections and living cultures, including the need to achieve a sustainable future 

for them. (ICOMOS, 1999, p.2) 
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ii Excessive or poorly-managed tourism and tourism related development can threaten their physical nature, integrity 

and significant characteristics. The ecological setting, culture and lifestyles of host communities may also be degraded, 

along with the visitor's experience of the place.(ICOMOS, 1999, p.2) 
iii Objetivos apontados pelo grupo de arquitetos que desenvolveu o projeto urbanístico de requalificação do Porto. 
iv Entrevista concedida pelo Secretário de Governo da prefeitura de Cuiabá, em 2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/08/projeto-para-revitalizar-regiao-do-porto-de-cuiaba-deve-custar-r-28-

milhoes.html 
v Dados publicados pelo jornal Olhar Direto, em 28 de novembro de 2019. Disponível em: 

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=464579&edt=25&noticia=cinco-anos-apos-inauguracao-vila-

cuiabana-passara-por-reforma-de-meio-milhao-de-reais 
vi Idem. 

 

REFERÊNCIAS 

DIÓZ, René. Projeto para revitalizar a região do Porto de Cuiabá deve custar R$ 28 milhões. G1, 27 

de agosto de 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/08/projeto-para-

revitalizar-regiao-do-porto-de-cuiaba-deve-custar-r-28-milhoes.html Acesso em: 28 nov. de 2019. 

FIGUEIREDO, Franciele Bandeira. Conceitualizações e Relação com o Turismo Cultural. V 

Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL. Turismo: Inovações da Pesquisa na América 

Latina, Caxias do Sul, RS. 27 e 28 de junho de 2008. 

 

INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER. Managing Tourism at Places of 

Heritage Significance. ICOMOS International Cultural Tourism Committee, 1999. 

 

JACQUES, Paola Berenstein. Notas sobre espaço público e imagens da cidade. Vitruvius, 10 de jul. 

de 2009. Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.110/41. 

 

MERCURI, Isabela. Quase três anos após inauguração, ‘Vila Cuiabana’ passará por reforma de 

mais de meio milhão de reais. Olhar direto, Cuiabá, 28 de nov. de 2019. Disponível em: 

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=464579&edt=25&noticia=cinco-anos-apos-

inauguracao-vila-cuiabana-passara-por-reforma-de-meio-milhao-de-reais Acesso em: 28 de nov. de 

2019. 

 

ROMANCINI, Sônia Regina. Cuiabá: paisagens e espaços da memória. Cuiabá, CATHEDRAL 

publicações, 2005. 

 

RUSCHMANN, Doris Van de Meene. A experiência do turismo ecológico no Brasil: um novo 

nicho de mercado ou um esforço para atingir a sustentabilidade. Turismo - Visão e Ação. Ano 2, n. 

5, out.-1999/mar.-2000. p. 81-90. 

 

SANTOS, Giordanna Laura da Silva; FRIGEI, Ana Vittori. Cuiabá 300 anos: a cidade, o espaço 

público e o patrimônio cultural. In: MAGALHÃES, Fernando et al (Org.). Museologia e 

Património. Leiria: Instituto Politécnico de Leiria, 2019. p. 232-254. 

 

SECRETÁRIO quer transformar a região da Orla do Porto em uma vitrine turística. O bom da 

notícia, Cuiabá, 18 de julho de 2019. Disponível em:  

http://www.obomdanoticia.com.br/variedades/secretrio-quer-transformar-a-regio-da-orla-do-porto-

em-uma-vitrine-turstica/18927 Acesso em: 28 nov. de 2019. 
 

 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.110/41


255 
 

PROBLEMATIZAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA DA DIDÁTICA NO 

CURSO NORMAL EM PARANAÍBA/MT (1967-1971): uma disciplina ausente? 

 

 

Noely Costa Dias Garcia 

Doutoranda em Educação – UNESP/Marília  

Bolsista CAPES 

Licenciada em Pedagogia – UEMS/Paranaíba  

noelycdgarcia@terra.com.br 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a trajetória da disciplina Didática no Curso Normal do estado 

de Mato Grosso, no município de Paranaíba-MT, no período entre 1967 e 1971. Foram utilizados 

documentos localizados nos arquivos da escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, bem como 

acervos pessoais. Empregaram-se também entrevistas semiestruturadas com a ex-professora que ministrou a 

disciplina e uma ex-aluna do Curso Normal no período em estudo. O referencial teórico pautou-se nos 

estudos de Chervel (1990), Bittencourt (2003) e Pessanha (2010). Com o intuito de investigar quais eram as 

orientações sobre a Didática no Curso Normal, no espaço em tela, foi possível constatar que essa disciplina 

não é mencionada nos documentos analisados, incluindo as narrativas obtidas por meio das entrevistas. Ao 

contrário, apurou-se que existia, na grade curricular do Curso Normal, no período abordado, a disciplina 

Metodologia, que se mostrou bastante similar à disciplina Didática. 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores. Escola Normal. Disciplina Didática. 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the trajectory of the Didactics course in the Normal Course in the state of 

Mato Grosso, in the municipality of Paranaíba-MT in the period between 1967 and 1971. Documents located 

in the archives of the Aracilda Cícero Corrêa da Costa State School were used, as well as personal 

collections and official publications of the Education Departments of the State of Mato Grosso and Mato 

Grosso do Sul. Semi-structured interviews were also used with the former teacher who taught the subject and 

a former student of the Normal Course during the period under study. The theoretical framework is based on 

Chervel (1990), Bittencourt (2003), Pessanha (2010). In order to investigate what were the guidelines on 

Didactics in the Normal Course, on the screen, it was possible to verify that this discipline is not mentioned 

in the analyzed documents, including the narratives obtained through the interviews. On the contrary, it was 

found that in the curriculum of the Normal Course in this period there was the discipline Methodology, 

which is very similar to the Didactics discipline. 

 

Keywords: Teacher Training. Normal School. Teaching discipline. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto traz resultados finais da monografia intitulada O ensino da disciplina 

Didática no curso Normal em Paranaíba (1967-1971), apresentada à Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS), na Unidade Universitária de Paranaíba, no Curso de Especialização 

em Educação. O interesse de investigação nesse trabalho foi analisar a disciplina Didática no Curso 

mailto:noelycdgarcia@terra.com.br
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Normal em Paranaíba-MSi, e o seu papel na formação do professor para o exercício da sua prática 

docente. 

Essa pesquisa de cunho histórico utiliza a fundamentação teórica de trabalhos sobre as disciplinas 

escolares, especialmente os estudos de Bittencourt (2003), Chervel (1990), Galvão e Souza Junior 

(2005), Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004), Pessanha (2010), entre outros. 

Foram utilizados documentos localizados nos arquivos da escola Estadual Aracilda Cícero 

Corrêa da costa, bem como acervos pessoais. Empregaram-se também entrevistas semiestruturadas 

com a ex-professora que ministrou a disciplina e uma ex-aluna do Curso Normal no período 

analisado. 

As pesquisas empreendidas por Chervel (1990) e Julia (2001) contribuíram para 

redimensionar os estudos das disciplinas escolares, sobretudo para entender quais são os aspectos 

políticos, econômicos, sociais e culturais que as cercam, pois é fato que qualquer disciplina tem 

uma história singular cuja existência precisa ser descerrada. Desse modo, uma disciplina é o 

resultado de interesses amalgamados no processo de escolarização direcionado pelos Estados-

Nações, configurando todas as representações encontradas nos currículos escolares. 

Desse modo, as problemáticas de estudo podem ser expostas nas seguintes questões: Como 

estava estruturada a grade curricular do Curso Normal na cidade de Paranaíba-MS no período de 

1967 a 1971? Por que a disciplina Didáticaii recebeu outra nomenclatura, passando a ser intitulada 

Metodologia? Houve uma supressão daquela disciplina ou ela foi diluída nesta, como mostra o 

Quadro 1?  

 

DISCIPLINAS ESCOLARES: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Estudos sobre a História das Disciplinas Escolares, de acordo com Bittencourt (2003, p. 15), 

pretendem identificar “[...] a gênese e os diferentes momentos históricos em que se constituem os 

saberes escolares, visando perceber a sua dinâmica, as continuidades e descontinuidades no 

processo de escolarização”. No Brasil, nos últimos anos, houve aumento de estudos sobre os 

saberes escolares. Galvão e Souza Junior (2005, p. 393) explicam que as razões dessa profusão de 

pesquisa sobre as disciplinas escolares encontram-se na 

[...] sua potencialidade em fornecer um novo olhar para a escola do passado, 

permitindo perceber que a história da educação vai além da história dos ideários e 

dos discursos pedagógicos. Estudos nesse campo permitem, ainda, complexificar a 

noção de tempo, na medida em que o estudo das transformações de um saber se 

torna escolar não obedece a uma linearidade lógica, mas resulta de uma série de 

injunções que assumem características específicas em cada espaço social e em cada 

época. 
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Nesse contexto, as pesquisas voltadas às disciplinas escolares no Brasil têm sido importantes, 

em virtude da ampliação da concepção de documento histórico, já consolidada na historiografia, 

mas não na escola, cuja produção intangível de conhecimentos escolares, como as práticas docentes, 

saberes e culturas educacionais encerrava-se com o fim de uma geração docente, não obstante, 

ficando latente no espaço escolar, assimilada pelas novas gerações de professores, sem que 

houvesse registros históricos para sistematizar o processo de constituição dessa cultura escolar, sua 

força de continuidade, as tensões de rupturas e, sobretudo, a maneira com as disciplinas escolares 

foram engendradas, constituídas ou redefinidas nesse processo. 

O aumento das pesquisas em história das disciplinas, na concepção de Bittencourt (2003), 

deve-se ao processo de transformações curriculares dos anos de 1970 e decorrer de 1980, período 

em que se repensava o papel da escola em suas especificidades, como espaço de produção do 

conhecimento e não lugar apenas de reprodução de conhecimentos.  

Para Forquin (1992 apud GALVÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005, p. 393-394), esse campo de 

pesquisas em história das disciplinas escolares “[...] possibilita obter informações acerca da seleção 

cultural que faz a escola, identificando o que é, em determinada época, compreendido como deve 

ser ensinado [...]”.  

Na concepção de Bittencourt (2003), cada disciplina escolar faz parte de um currículo e 

estabelece saberes, caracterizado como naturais no cotidiano da sala de aula, no entanto, as 

disciplinas escolares não têm, a rigor, uma única origem, muito menos se constituem numa 

vulgarização de um saber universitário, já que as instituições de ensino, seja a escola seja a 

Universidade, possuem históricas deformações diacrônicas, veiculando conhecimentos diferentes 

em muitos casos, e, o mais importante: o tempo de produção e maturação dos saberes é distinto. 

De acordo com Chartier (2012), a ideia de Copyright remonta ao início do século XVIII, 

consubstanciado que tanto a autoria quanto a crença na ciência, advinha das descobertas, são 

historicamente determinadas, depreendendo-se que as disciplinas escolares nunca formam, em sua 

origem, subordinadas aos desígnios de um saber superior. 

Desse modo, essa historiografia construiu um novo paradigma de reflexão ao apontar, não 

obstante as diferenças de abordagens, o processo histórico de constituição das disciplinas escolares, 

bem como os saberes inerentes, desenvolvidos pelos docentes, conforme argumenta Dominique 

Julia (1993 apud BITTENCOURT, 2003, p. 14) ao estabelecer que a cultura escolar é: 

Um conjunto de normas que definem os saberes a serem ensinados e de condutas a 

serem inculcadas e um conjuntos de práticas que permitem a transmissão destes 

saberes e a incorporação desses comportamentos, normas e práticas ordenadas de 

acordo com as finalidades que podem variar segundo as épocas (religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
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Nesta concepção apresentada pelo autor, a cultura escolar é determinada pelo conjunto de 

normas e práticas educacionais e as relações de poder inerentes a qualquer sociedade já que ela 

perpassa todas as ações do cotidiano escolar, seja na influência sobre seus rituais, seja nas formas de 

organização e de gestão, seja na constituição dos sistemas curriculares. Pelo mesmo prisma, Viñao 

Frago (2008) considera a cultura escolar como aquele conjunto de práticas, normas, ideias e 

procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola ao:   

[...] fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações – 

amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, 

servem a uns e a outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo 

acadêmico-educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como às 

exigências de outros membros da instituição, de outros grupos e, em especial, dos 

reformadores, gestores e inspetores. (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 100).  

 

Como se pode notar, os sujeitos e suas práticas são fundamentais para o entendimento da 

cultura escolar, sobretudo no que se refere à formação desses sujeitos, à sua seleção e ao 

desenvolvimento de suas carreiras profissionais. Assim, os discursos, as formas de comunicação e 

as linguagens presentes no cotidiano escolar constituem um aspecto fundamental de sua cultura.  

 

A CONSTITUIÇÃO DA DIDÁTICA COMO DISCIPLINA 

 

Há muitas definições de didática, a rigor, com abordagens discursivas nas quais estão ausentes 

o modo como determinados docentes verbalizam suas práticas de ensino. Como se existisse uma 

dissociação entre a teoria e a prática, mas, na verdade, são saberes docentes que devem ser 

entendidos como reduzidos à prática. A esse respeito, Oliveira (2011, p. 154) pontua: 

De Comênio até o princípio do século XIX, predominou, na área da didática, um 

conteúdo cujas preocupações principais eram as questões das finalidades da 

educação e do ensino dos conteúdos culturais a serem dominados pelos homens. 

No entanto, do século XIX até a primeira metade do século XX, esse conteúdo vai, 

pouco a pouco, reduzindo-se a métodos e técnicas para ensinar e apresentar 

informações aos alunos, em salas de aula, desvinculando de ênfases sobre as 

finalidades do processo do ensino [...]. 

 

No entanto, é preciso entender que a Didática sofreu alterações em razão da forma como a 

instituição escolar passou a ser organizada. As injunções da modernidade e do capitalismo em sua 

fase globalizada revelam um aspecto importante. Atenta-se para o papel nada desprezível da 

formação do Estado-Nação, cuja produção de unidade linguística e cultural engendrou uma 

escolarização de massa, e com ela concepções de ensino antagônicas existentes e nem sempre 

normatizadas pelo Estado. 

Não serviria a qualquer pessoa ser o mestre, seria necessária uma pessoa capaz de propiciar o 

conhecimento de fato, mas para isso teria que ter toda uma capacitação a fim de que pudesse 
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exercer a sua função. Diante das mudanças, começam a ser criados cursos de formação docente, nos 

quais os alunos aprenderiam como ministrar e conduzir as suas aulas. 

Segundo Farias et al. (2009, p. 17), “[...] no Brasil, quando a Didática foi instituída como 

curso de licenciatura (1939) e, mais tarde, transformada em uma disciplina dos cursos de formação 

de professores (1946)”. Em consonância com essa argumentação, Candau (1983 apud FARIAS et 

al., 2009, p. 17-18) afirma que, no ano de 1946, passou a prevalecer o enfoque prescritivo, 

normativo e instrumental, ou seja, “o momento da afirmação do técnico e o silenciar do político”. 

Para a autora, a Didática passou a se restringir ao como ensinar, ficando situada na transferência de 

normas e regras do lecionar, uniformizando o trabalho dos professores em sala de aula, mas um 

pensamento acerca da sociedade, da educação, da escola e do ensino/aprendizagem do aluno. 

Seguindo a mesma linha, Oliveira (2011, p. 167) argumenta que: 

Do ponto de vista da prática do ensino da disciplina didática, há a tendência de se 

defender a posição de que mais do que ensinar formas de planejar, orientar e 

avaliar a aprendizagem a partir de modelos a priori, importados de outras áreas do 

saber, ou mesmo construídos no interior da teoria pedagógica, a disciplina deve 

propiciar a reflexão dos professores-alunos sobre a realidade do ensino, buscando 

compreendê-la e problematizá-la. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o ensino da disciplina Didática nos cursos de formação de 

professores não pode ser encarado apenas como maneiras de planejar, nortear e avaliar o ensino 

como base em outros campos do conhecimento. Ao contrário, a Didática deve ampliar as reflexões 

no sentido da relevante importância do seu papel nas atividades docentes. 

Portanto, a Didática, na qualidade de disciplina escolar, tem a função de investigar os 

fundamentos, as condições e maneiras de oportunizar ao professor a organização e execução do seu 

trabalho pedagógico e educativo na sua sala de aula, e ainda atua como mediadora entre a teoria e a 

prática docente. 

 

A DIDÁTICA NO CURSO NORMAL EM MATO GROSSO 

 

A história de formação de professores em Mato Grosso, de acordo com Garcia (2015), está 

relacionada com a expansão do ensino primário no estado, além de estar ligada às reformas 

educacionaisiii e políticas do Brasil, pois tais reformas foram iniciativas para melhor organizar a 

educação e, assim, alcançar a instrução pública almejada.  

A primeira tentativa para criação da primeira Escola Normal, em Mato Grosso, segundo Sá 

(2008), ocorreu na cidade de Cuiabá, capital do estado, no ano de 1840, e perdurou até o ano de 

1843. Para a autora, o curto período de permanência dessa escola foi resultado da falta de recursos, 

da mudança de governo, de interesses políticos e, também, da pouca procura pelo curso por parte da 
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população, sendo reaberta somente mais tarde, após 28 anos. Ainda de acordo com Sá (2008), entre 

1896 e 1910 houve muitas interrupções de iniciativas relacionadas ao ensino primário, pois 

atenções, naquele momento, estavam direcionadas para as disputas por poder no estado.  

Até 1961, no estado de Mato Grosso havia 15 Escolas Normais, distribuídas nas cidades de: 

Aquidauana (1), Bela Vista (1), Campo Grande (2), Cáceres (1), Corumbá (2), Cuiabá (2), 

Dourados (1), Ponta Porã (1), Poxoréo (1), Rondonópolis (1), Três Lagoas (1), Guiratinga (1). 

Dessas 15 Escolas Normais, apenas uma era municipal, sete eram particulares, e outras sete 

estaduais. Vale ressaltar que o estado de Mato Grosso, dos 64 municípios nessa época, apenas 

18,75% ofereciam o Curso Normal (GARCIA, 2015). 

Em Paranaíba, o Curso Normal foi criado no dia 3 de agosto de 1966, amparado pela Lei 

Estadual nº 2.635, no governo de Pedro Pedrossian (GARCIA, 2013), logo, seu funcionamento se 

deu em 1º de janeiro de 1967.  

O currículo implantando nas Escolas Normais em Mato Grosso, conforme esclarece Simões 

(2014, p. 109), acompanhou 

[...] as diretrizes da legislação nacional, exceto no que diz respeito à disciplina 

Metodologia do ensino primário e prática do ensino, que na Lei Orgânica eram 

duas disciplinas diferenciadas e na reforma estadual juntou-se em apenas uma. 

Porém, tal medida provisória foi revogada no mesmo ano, mediante o Decreto n. 

590, de 31 de dezembro de 1948. 

 

No entanto, em 1958, de acordo com Simões (2014), o currículo das Escolas Normais do 

segundo ciclo retornou à configuração de três anos, permanecendo nesta organização até a sua pela 

Lei Nacional n. 5.691 de 1971. Nesse sentido, as disciplinas escolares ofertadas no currículo do 

Curso Normal em Paranaíba, entre 1967 e 1969, são apresentadas no Quadro 1.  

Quadro 1 - Disciplinas Escolares do Curso Normal Estadual (1967-1969) 

DISCIPLINAS 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

Português X X X 

Matemática X X X 

História X X ---- 

Geografia X X ---- 

Ciências X ---- ---- 

Biologia ---- X X 

Metodologia X X X 

Psicologia ---- ---- X 

Sociologia  ---- ---- X 

Filosofia ---- ---- X 

Inglês X X ---- 

Desenho X X X 

Educação Artística X X X 
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Educação Cívica ---- ---- X 

Educação Física X X X 

Fonte: Escola Normal de Paranaíba (1969). 

Com base nos dados apresentados no Quadro 1, na primeira e na segunda série foram 

oferecidas dez disciplinas, e na terceira onze. Poucas dessas disciplinas foram ministradas nos três 

anos do curso e outras eram oferecidas apenas no último ano. É o caso da disciplina de 

Metodologia, ofertada nos três anos.  

De acordo com a grade curricular do Curso Normal, a disciplina de Metodologia contemplava 

os seguintes conteúdos: Metodologia e Prática de Ensino; Metodologia Específica; e Estágio 

Supervisionado. Entende-se, desse modo, que a disciplina apresentava um aspecto mais 

informativo, com métodos e técnicas de aprendizagem, pois o seu conteúdo sugeria, ao futuro 

docente, o que ensinar, assinalando técnicas e saídas para exercer sua prática em sala de aula. 

 

A DISCIPLINA DIDÁTICA NO CURSO NORMAL EM PARANAÍBA/MT 

 

Para Araújo (1997), a configuração da disciplina Didática e dos manuais de Didática da 

Escola Normal Joaquim Murtinho, no município de Campo Grande, sul de Mato Grosso, durante a 

década de 1930 do século XX, e dos manuais de Didática corroboraram como uma tentativa de 

conferir a marca da ordem e do controle. Por sua vez, Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004), 

também observaram este fenômeno e verificaram que tanto a disciplina Didática como os manuais 

de didática tinham como função, nesse período, estabelecer a ordem e o progresso nas escolas, os 

quais propiciavam normas a serem seguidas e metas a serem atingidas. Nesse contexto, a figura do 

professor permaneceu sendo o cerne do processo de aprendizagem. 

Com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Normal nº 8.530 de 2 de janeiro de 1946, no 

Brasil, os estados passaram a organizar novamente os seus sistemas de ensino, desde que 

obedecessem às normas estabelecidas pela União. Muitos estados acabaram acatando a referida Lei 

para a reorganização dos seus cursos de formação de professores, exceto os estados de São Paulo e 

da Bahia, que preferiram criar suas próprias normas de ensino.  

No caso de Mato Grosso, o currículo só foi alterado de acordo com Simões (2014), a partir do 

Decreto estadual nº 410, de 1948. Antes, porém, o currículo implantado nas Escolas Normais do 

estado seguia as diretrizes da Lei Orgânica do Ensino Normal, logo, a disciplina Metodologia do 

ensino primário e prática do ensino, na referida Lei, eram duas disciplinas diferenciadas e na 

reforma de Mato Grosso aglutinou-se. Em consonância, Garcia (2013) enfatiza que pouca coisa 

alterou as disciplinas curriculares entre 1951 e 1956, nos cursos de formação de professores, em que 

a Metodologia vinculou-se à Prática de Ensino no currículo dos Cursos Normais.  
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Desse modo, procuramos investigar nos documentos encontrados nos arquivos da escola 

Aracilda Cícero Corrêa da Costa, indícios que pudessem apontar as finalidades da disciplina Didática 

no Curso Normal a partir de sua implantação até a mudança proporcionada pela Lei de Diretrizes e 

Bases nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), que altera o antigo Curso Normal para o curso Magistério. 

Assim, o período inicial (1967) compreende o momento de criação do Curso Normal em Paranaíba-

MS, e o ano de 1971 a modificação da nomenclatura do curso para o Magistério.  

Tomando-se por base a análise dos documentos localizados nos arquivos da escola Estadual 

Aracilda Cícero Corrêa da Costa, bem como os acervos pessoais, verificou-se que, até 1971, não 

houve mudanças quanto ao oferecimento ou retirada de disciplinas. Somente em 1975 a disciplina 

Didática aparece pela primeira vez, conforme observado no Livro de Atas de Resultados Finais, 

encontrado no arquivo da escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa.  

Figura 1 - Diploma de Formandos do Curso Normal (1967-1969) 

 
Fonte: Freitas (1970).  
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Com base nos documentos analisados, bem como nos estudos de Simões (2014), observou-se 

que a disciplina de Didática não aparecia nos currículos do estado de Mato Grosso, logo, a 

disciplina de Metodologia era a única presente na grade curricular. 

Portanto, a disciplina Didática esteve presente nos currículos dos Cursos Normais, na década 

de 1930, em Mato Grosso, conforme foi observado nos resultados apresentados por Araújo (1997). 

Após esse período subentende-se que essa disciplina tenha passado a ser chamada Metodologia até 

1975, sendo essa a responsável pela fundamentação e qualificação da formação docente, 

contribuindo, assim, com o pensar e agir do professor, na construção da sua prática profissional. 

 

HISTÓRIA ORAL: REPRESENTAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA DIDÁTICA 

 

A análise dos documentos localizados deixou algumas lacunas sobre a finalidade da disciplina 

Metodologia no Curso Normal: Ela teria o mesmo caráter da disciplina Didática? Por que se optou 

por essa disciplina e não por Didática? Como eram conduzidas essas aulas de Metodologia? Desse 

modo, recorreu-se à História Oral, por se tratar de um método que busca um reencontro com o 

passado, conforme esclarece Freitas (2006), com base na memória se reconstrói o passado. Com 

isso, entende-se que por meio da história oral os indivíduos podem testemunhar sobre 

acontecimentos, instituições, modos de vida, entre outros aspectos, tornando-se indispensável em 

pesquisas históricas para a compreensão do passado.  

Nessa linha de pensamento, Lucien Febvre (1989 apud FREITAS, 2006, p. 42) ressalta que: 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando eles existem. Mas 

ela pode fazer-se sem documentos escritos, se os não houver. Com tudo o que o 

engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar para fabricar o seu mel, à falta das 

flores habituais. Portanto, com palavras. Com signos. 

 

Em consonância, Allan Nevis (1985 apud FREITAS 2006, p. 18) assevera que “[...] a História 

Oral é uma fonte, um documento, uma entrevista gravada que podemos usar da mesma maneira que 

usamos uma notícia do jornal, ou uma referência em um arquivo, em uma carta”. 

Halbwachs (1990 apud SARAT 2002, p. 136), pontua que “[...] a memória é seletiva e nos faz 

lembrar acontecimentos vividos que, por alguma razão, foram significativos e marcaram nossa 

existência num determinado período”. Nesse sentindo, pode-se verificar que trabalhar com a 

memória torna-se uma alternativa importante e indispensável para a elaboração de trabalhos 

escolares, acadêmicos e pesquisas, numa perspectiva histórica. 

Do mesmo modo, Freitas (2006, p. 60) alerta que “[...] a seletividade e o esquecimento estão 

presentes no processo da memória”. Ou seja, o indivíduo deixará vivo em sua memória apenas fatos 

que foram mais marcantes em sua vida, podendo ser momentos tristes ou felizes. Nesse aspecto, a 

autora continua argumentando que “[...] selecionar ou esquecer são manipulações conscientes ou 
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inconscientes, decorrentes de fatores diversos que afetam a memória individual” (FREITAS, 2006, 

p. 60). 

À vista do exposto, foram realizadas duas entrevistas, mediante roteiro elaborado com base 

em modelo localizado no site do Centro de Referência em Educação Mário Covasiv. A primeira 

entrevista aconteceu no dia 09/02/2013, com a professora Joana Dar’c dos Santos, professora que 

ministrou a disciplina Metodologia no período em estudo. Joana nasceu no dia 6 de janeiro 1949, na 

cidade de Paranaíba-MS, e relatou que não queria fazer o Curso Normal, já que sonhara ser atriz; 

porém, na época, o único curso oferecido era o de professora, então, cursou o Normal na cidade de 

Araçatuba/SP.  

Joana foi uma das primeiras professoras a ministrar aulas no Curso Normal em Paranaíba, 

pois, segundo ela, havia uma escassez de professores e muitos não tinham formação adequada. De 

acordo com seu depoimento, ela atuou como professora nas disciplinas de Metodologia e Estágios. 

Entretanto, não soube explicar por que não era oferecida a disciplina Didática e sim Metodologia no 

Curso Normal. Ela apenas disse: “era Metodologia, foi a que eu lecionei, eu não lecionei Didática 

foi Metodologia...”. 

Questionada a respeito do que era ensinado nesta disciplina, Joana Dar’c descreve: 

 

[...] como eu lecionava Metodologia então nós confeccionávamos. Para cada aula 

que ia dar aquilo, eram umas aulas linda e muito bem motivada, com muito 

material, com um material bem pobrinho [...] Olha o palavreado, mas eu quero falar 

de verdade, bem pobrinho porque nós não tínhamos em Paranaíba papelaria, mas 

tinha aquilo que chamava atenção do aluno, muito. 

 

Esta professora não se recordou de nenhum livro em especial, apenas mencionou alguns 

materiais e cadernos que foram emprestados e nunca foram devolvidos. Por fim, sua fala apresenta 

indícios de que a disciplina Metodologia, ministrada por ela, tinha relação com as disciplinas que 

deveriam ser ensinadas pelas normalistas, como Português e também se aproximava dos estágios, 

conforme ela mesma relata: 

 

[...] Nós fazíamos estágios... eu levei grupos. Naquela época era nos centros rurais 

Tamandaré, Alto Santana, nós íamos de madrugada passamos o dia trabalhando 

com o professor do campo, trabalhando o campo, trabalhando a parte pedagógica 

e observando ele a fazer a merenda, ele cuidar da criança... o menino que tinha 

que sair mais cedo porque o pai veio buscar porque tinha que ajudar a plantar, 

ajudar a colher. São coisas que se viu da vivência de se ver. Eu fazia aqui à noite 

palestras como acudir, naquela época não tinha tanta criança gestante, a coisa era 

mais segura, mas a mãe gestante... quantas vezes eu e o Paulo... quando eu 

lecionava ali em cima, nos tínhamos que acudir menino queimado, era tudo filhos 

de prostituta, de bêbado, a gente tinha que socorrer a família... então isso bem 

antes quando eu voltei, fazia estágios com médicos, dava palestra, trazia tudo, 

para que você saísse preparada acudir nossos alunos de volta. Então essas coisas 
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eram as coisas diferenciadas que tinham que hoje não tem... A metodologia você 

ensinava como que era... esse bimestre nós vamos trabalhar metodologia de 

Português, a gente trabalhava só Português, ali se sanava tudo, isso nos primeiros 

anos. Aí no outro bimestre, quando você entrava no 2º e 3º você entrava nos 

estágios de assistir a aula depois ministrar a aula bem por disciplina, que aquilo 

que você viu, você voltou e não sanou, falei: Faz assim e assim e você não fez, 

vamos retomar... 

 

Conforme o relato da professora, a finalidade da disciplina de Metodologia era preparar as 

normalistas para a realidade da sala de aula, em especial nas questões que envolvem aspectos 

metodológicos e práticos por meio dos estágios. Ficou evidenciado que, durante as aulas, as alunas 

aprendiam a confeccionar o material pedagógico para o uso em sala de aula. 

Na busca de reposta sobre a ausência da disciplina Didática no Curso Normal em Paranaíba, 

realizei a entrevista com Fausta Garcia Ferreira e Freitas, ex-aluna do Curso Normal. Fausta nasceu 

em Paranaíba, no ano 1944. A primeira questão colocada para Fausta foi sobre quais professores 

marcaram sua formação no Curso Normal. Ela respondeu:  

 

Aqui no Normal? A gente tinha Filosofia... eu não lembro nem as disciplinas 

direito... tinha Filosofia, Geografia, Português, Desenho, Metodologia... várias 

matérias. O comum que a gente já havia estudado no Ginásio. De novidade para 

gente tinha as aulas de Metodologia, porque era aquilo que a gente tava 

aprendendo referente ao curso né... porque Geografia e História não davam. Pois 

a Metodologia era a que dava apoio na sala de aula, né... porque na época do 

Magistério a gente já trabalhava... Estudava e trabalhava, então era bom porque a 

gente pegava e enriquecia um pouco as dificuldades que a gente tinha, pegava a 

teoria e levava para a prática. Então eu acho que tenho que considerar essa 

matéria de Metodologia e os Estágios. 

 

Durante a entrevista, Fausta menciona que não teve a disciplina Didática. Tomando-se por 

base a sua narrativa, verifica-se que a disciplina de Metodologia permitia ao aluno do Curso Normal 

aprender, de fato, algo relativo à formação para o magistério. Dona Fausta se recorda dos 

professores de várias áreas que lecionavam no Curso Normal, assim como sua professora de 

Metodologia e Estágio, que também foi entrevistada. Conforme sua fala, esses professores eram 

escolhidos e já possuíam formação em determinada profissão. 

 

Catava os que tinha aí... mas a maioria dos professores também tinha o curso de 

Magistério completo... tinha outros assim médico, farmacêutico... a Drª Lígia era 

professora de Biologia, ela era médica, o Matinho da Palma Mello era de 

Francês... (risos). Ele era professor de Francês, assim esse pessoal que estava por 

aí. José Álvaro Agi deu aulas de Português, que eu lembro muito bem de passar 

uma lista de título para gente fazer redação, e ele punha assim uns temas meio 

abstratos... escreve... eu lembro ainda ‘folhas secas’... a gente fazia as redações, 

mas era bom fazer aquilo, eu adorava fazer redação.. (risos). O Bitião é meu 

cunhado, ele era advogado, ele também deu aula de Português, deu aula na minha 
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sala. Ele dava umas aulas assim mais teórica, mas ele também dava redação, 

(risos).  

 

Com relação às aulas de Metodologia, foi perguntado como eram ministradas as aulas no 

curso Normal, o que era ensinado e quais livros eram utilizados. A resposta de Fausta diante desses 

questionamentos foi a seguinte: 

 

Metodologia a gente não tinha livro, mas ela dava... ela passava alguma coisa na 

lousa, alguma explicação e a gente montava plano de aula... ela corrigia os planos 

de aulas... eu não lembro assim se tinha um caderno de plano de aula isso eu não 

me lembro, mas eu sei que tinha um dia para entregar para ela corrigir e a gente 

dava aula prática lá na escola José Garcia Leal, todo mundo tinha que dar aula, 

todo mês a gente tinha que ir da aula prática... a gente ficava apurada para dar 

aula prática... até que não era muito não porque eu já dava aula... então as outras 

iam para assistir e uma ia dar a aula prática, era direitinho até, é para você ver, 

aprendia a dar aula. A Joana Dar’c que era a professora de Estágio... a gente 

tinha a professora vendo a gente dando aula.  

 

Evidentemente, nas palavras de Fausta, no período do Normal não existia nenhum livro 

utilizado pelas alunas, logo, a professora passava o conteúdo na lousa, mas não citava o referencial 

teórico no qual ela se pautava.  

Além de ceder a entrevista para a pesquisa, Fausta nos forneceu seu diploma do Curso 

Normal. A Figura 1 ilustra o ano em que se formou, além das disciplinas que fizeram parte da sua 

formação. Ela é da primeira turma de formandos do Curso Normal. 

Portanto, a análise dos documentos localizados e das narrativas permitiu concluir que a 

disciplina Didática não consta da grade curricular do Curso Normal de Paranaíba no período de 

1967 a 1971, sendo inserida a disciplina Metodologia como responsável em introduzir na formação 

dos alunos os métodos e as técnicas que fundamentam os procedimentos de ensino e aprendizagem, 

oferecendo às normalistas condições para desenvolver, aperfeiçoar e atuar na sala de aula como 

professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste trabalho evidenciam que a disciplina Didática não foi uma disciplina 

ausente no Curso Normal na cidade de Paranaíba-MS, entre os anos de 1967 e 1971. Nesse período, 

a disciplina que tinha como objetivo propiciar aos alunos métodos e técnicas para atuarem em sala 

de aula tinha a nomenclatura de Metodologia.  

Como ficou evidenciado, na entrevista realizada com uma egressa e com a ex-professora da 

disciplina, a disciplina Metodologia era a que oportunizava às normalistas uma formação voltada 
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para sua prática, porque nas aulas dessa disciplina aprendia-se a fazer planejamentos e também 

eram realizados os estágios. Além disso, a prática de ensino no período de estudos era voltada para 

a função real da prática profissional das alunas normalistas, ou seja, ensinava o professor a ministrar 

uma boa aula. Todas as informações coletadas levam a concluir que se dava mais ênfase à prática 

do que à teoria. 

Nas aulas de Metodologia, conforme observado nas narrativas, os professores ensinavam e 

exigiam até a postura física diante de uma turma de alunos. As normalistas deveriam ser criativas e 

elaborar todo o material utilizado como recurso na sala de aula. Ao realizarem as aulas práticas, elas 

eram assistidas pela professora e pelos colegas de sala, e as falhas decorrentes nessas aulas eram 

corrigidas pela professora. 

Ficou evidenciado que a disciplina de Metodologia no Curso Normal de Paranaíba-MS era 

voltada para um aspecto mais que informativo, pois o seu conteúdo indicava ao futuro docente o 

que ensinar, apontando técnicas e recursos para exercer sua prática pedagógica em sala de aula. Os 

resultados assinalam que a disciplina Metodologia, registrada na grade curricular de 1967 a 1971, 

do referido Curso Normal, corresponde à disciplina Didática. O que se alterou foi a nomenclatura, 

uma vez que ambas as disciplinas possuem o mesmo caráter de formação. 

 

NOTAS 

 
 

i   No período em estudo, a cidade de Paranaíba pertencia ao estado de Mato Grosso que, em 1977, foi dividido em dois 

estados: Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT). 

 

ii  No presente trabalho, optou-se em manter o nome Didática para a disciplina que tinha a função de formação 

didático/pedagógica, mas que na época tinha o nome Metodologia. 

 

iii   Vale ressaltar que até 1930 as políticas educacionais para a educação primária no Brasil eram estaduais.  

 

iv  O Centro de Referência em Educação Mário Covas (CRE) tem como objetivo ser um referencial pedagógico de 

excelência na disseminação da informação educacional. Para isso, conta com um acervo documental que pode ser 

consultado fisicamente, na sede do CRE, ou virtualmente. Endereço para acesso on-line: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/. 
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RESUMO 

Pretendemos, com este artigo, narrar uma experiência vivenciada com o cinema numa turma de 

primeiro ano no curso de Direito, durante o primeiro semestre de 2019. O projeto intitulado 

Leitura sobre a diversidade em filmes buscou compreender a recepção dos acadêmicos acerca 

das discussões sobre diversidade elegendo as temáticas étnico-raciais, de gênero e classe. Com 

base numa pesquisa qualitativa (pesquisa-ação) apoio a teorização desenvolvida no âmbito dos 

estudos culturais, a partir dos quais situamos a experiência acadêmica inovadora e que privilegia 

o trabalho centrado em cinema.   

Palavras-chave: Cinema. Diversidade. Educação.   

   

ABSTRACT 

With this article, I intend to narrate a lived experience with cinema in a first year class in law 

school, during the first semester of 2019. The project entitled Reading on diversity in films 

sought to understand the reception of academics about the discussions about diversity by 

choosing ethnic-racial, gender and class themes. Based on qualitative research (action research), 

I support the theorizing developed in the field of cultural studies, from which I place the 

innovative.  

Keywords: Cinema. Diversity. Education.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho reflete sobre uma experiência de aproximação entre cinema e 

educação pelo viés da experiência com acadêmicos do curso de Direito. O curso conta 

com uma disciplina teórica denominada Humanidades, cujo propósito objetiva discutir 

questões teóricas e práticas acerca do conhecimento humanístico, englobando as áreas 

de Filosofia, Antropologia e Sociologia, dentre outras. No primeiro semestre de 2019, 

idealizamos a construção de um projeto de trabalho com cinema e direitos humanos, 

objetivando pensar politicamente o cinema em diálogo com a diversidade, numa turma 

de primeiro ano do curso de Direito.   
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O projeto intitulado Leituras sobre a diversidade em filmes objetiva discutir 

questões relativas às temáticas de gênero, classe e relações étnico-raciais. Os temas 

centrais colocados no campo da corrente pós-critica são aqueles relativos às diferenças, 

à diversidade.  Segundo Silva (2012) “as questões do multiculturalismo e da diferença 

tornaram-se, nos últimos anos, centrais na teoria educacional crítica e até mesmo nas 

pedagogias oficiais” (SILVA, 2012, p. 73).  

Atualmente, tem emergido debates e discussões em âmbito nacional e 

internacional, acerca de uma educação voltada para a incorporação da diversidade nas 

práticas educativas. Assim, buscamos problematizar as relações do cinema com a 

diversidade, além de, com auxílio da educação, apresentar questões relativas aos 

processos subjetivos. A ideia do projeto surgiu sobre a necessidade de pensar uma 

pedagogia voltada para a multiplicidade e a diferença, apontando possibilidades para a 

produção de novos sentidos, de educação e da constituição de uma cultura dos direitos 

humanos.      

Com esse espírito, a questão central de que tratamos neste artigo é a que segue: 

como a experiência com o cinema pode contribuir para a ampliação de um olhar estético 

e educativo sobre a diversidade? Uma outra questão levantada consiste em perceber 

quais os sentidos construídos por acadêmicos do curso de Direito sobre a diversidade no 

que se refere a direitos humanos e suas implicações no campo jurídico? O objetivo foi 

pensar o cinema como estratégia de tecer novas formas de olhar a diferença, igualdade e 

subjetividade.  

Cabe mencionar que o projeto desenvolvido encontra-se em sintonia com as 

diretrizes oficiais em interface com os aspectos éticos e jurídicos no tratamento dado as 

questões da diversidade, a citar: a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 2006; a Lei 

10.639/2003 e outros significativos documentos divulgados pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.  

Neste trabalho, narramos o projeto de pequenas dimensões, mas que permitiu aos 

acadêmicos a vivência de uma experiência singular e significativa, abordando a temática 

da diversidade com a imagem. Nesse sentido, o projeto se constitui como uma proposta 

educacional eficaz de aprendizagem, pois criou um espaço plural para a vivência, 

reflexão, troca de experiências e construção sobre a temática junto aos acadêmicos do 

curso de Direito.     

Da análise de dados surgiram descrições de experiências de interação entre 

professor e acadêmicos em sala de aula, as quais foram denominadas experiências 
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diretas, compostas de teor cognitivo, social e afetivo. Em síntese, a atividade com foco 

na experiência busca compreender questões de natureza diversa vivenciadas por 

professores e acadêmicos.  

Para o projeto, selecionamos filmes que na sua totalidade pudessem dialogar com 

as seguintes temáticas: gênero, classe, sexualidade e raça, buscando junto aos 

acadêmicos fomentar uma leitura criativa, analítica e crítica. A ideia era pensar o 

cinema ligado à educação. São discutidos no interior da disciplina, múltiplos olhares 

acerca da dimensão educativa do cinema, com destaque as questões ligadas ao campo 

jurídico.     

Assim, para investigar a relação entre o tripé educação, diversidade e cinema em 

um contexto de ensino, este estudo baseou-se em Morin (2003); Silva (2011); Hall 

(2002); Woodward; Hall e Silva (2012), Moita Lopes (20013), Freire (1987, 1996) e 

outros. Na pretensão de trazer à tona o olhar para a diversidade e a diferença em sala de 

aula, num contexto do curso de Direito, questionando os discursos homogeneizadores e 

normativos que regulam a sociedade o espaço acadêmico e a sociedade.  

Com base numa discussão sobre a lógica monocultural/intercultural, Moita Lopes 

destaca que a lógica monocultural se baseia em um processo de homogeneização e 

simplificação de quem somos ou ainda de busca de uma essência de quem somos feitos. 

Por outro lado, a lógica multicultural opera na direção da heterogeneização e da 

diferença. O autor destaca que o século XX, “começa mais enfaticamente a 

problematizar essa lógica monocultural, notadamente, por meio dos movimentos sociais 

feministas, GLBTs e negros, cujas narrativas colocam em xeque um mundo proveniente 

de tal visão que os apagava” (MOITA LOPES, 2013, p. 135).  

Considerando que a sala de aula constitui-se como espaço onde se produzem 

identidades e diferenças, é que objetivamos colocar o dedo no cerne da questão acerca 

dos discursos sobre diferenças culturais e práticas pedagógicas. Na condição de 

professor, cabe-nos associar o trabalho à transformação e a fomentar o desenvolvimento 

de um olhar crítico e reflexivo para a realidade. O referencial teórico freireano tem sido 

essencial, pois desde a publicação de Pedagogia do oprimido (1987) dá ênfase em 

aspectos, por exemplo, o papel da escola como espaço para transformar a realidade. A 

sua preocupação nesta obra consiste em apresentar aquilo que ele chama de Pedagogia 

do oprimido 

Aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto 

homens e povos, na luta incessante de recuperação de sua 
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humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto 

de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento 

necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e 

refará.   (FREIRE, 1987, p. 17).        

          

Um aspecto central do pensamento de Freire é que educar significa politizar. Sua 

proposta assenta-se numa postura crítica e reflexiva. Nesse sentido, Gadotti (2001), 

numa reflexão sobre a proposta de Freire, refere: “numa época de educação burocrática, 

formal e impositiva, ele (Freire) se contrapôs a ela, levando em conta as necessidades e 

problemas da comunidade e as diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero e os 

diferentes contextos” (GADOTTI, 2001, p. 49), propondo uma pedagogia 

contextualizada, problematizadora e libertadora, sustentando-se numa relação dialógica.  

Na obra em questão, Freire se opõe a ideia daquilo que designa por “educação 

bancária”, para propor uma teoria pedagógica dialógica que contribua para a 

transformação da consciência, Freire afirma (1987), “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

1987, p. 44). É neste quadro que elegemos práxis educativa dialógica de Freire, 

geradora de reflexividade e criticidade.  

Com o projeto Leituras sobre a diversidade em filmes em diálogo com a proposta 

de leitura freireana e outros autores discutidos, pretendemos propor uma ação reflexiva 

e dinâmica no terreno educativo e social com os acadêmicos do curso de Direito, 

implicados a partir de uma aproximação com a educação e a estética, visando um 

movimento de transformação social sustentado pela igualdade, vivência cidadã, 

emancipatória e participativa.     

Além de Paulo Freire e outros teóricos elencados, destacamos as contribuições de 

Jorge Larrosa em seus estudos sobre a experiência, presentes nas obras Pedagogia 

Profana: danças, piruetas e mascaradas (2017) e Linguagem e Educação depois de 

Babel (2004), buscando pensar a relação entre linguagem, experiência e formação e sua 

possível articulação pedagógica. Sobre o conceito de experiência, Larrosa (2004), diz: 

“a experiência é o que nos passa, ou o que nos acontece, ou o que nos toca. Não o que 

passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que nos acontece ou nos 

toca” (LARROSA, 2004, p. 154). 

Ao nos envolvermos com o pensamento de Larrosa, procuramos pensar na função 

educativa do cinema. Diante dessa perspectiva, o caráter da experiência depende de que 

o acadêmico seja um sujeito da experiência, que seja receptivo ao potencial estético 

despertado pelo cinema. Compreendemos que a experiência estética do cinema é 
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concebida neste trabalho como um ato de sensibilidade, introspecção e compreensão de 

si e do outro.       

 Como docente, julgamos ser necessário um trabalho que se comprometa com o 

repúdio a toda e qualquer forma de discriminação, preconceitos e desigualdades. Cabe a 

qualquer espaço de ensino viabilizar um trabalho que reconheça e valorize as diferenças 

presentes no cotidiano acadêmico e escolar. Com a convicção da importância de se 

debater em espaços acadêmicos a defesa dos valores e dos direitos humanos, é que 

elegemos o cinema como possibilidades educativas.        

Para abordar questões sobre diversidade através do cinema, selecionamos os 

seguintes filmes: Que horas ela volta? (2015); Grandes olhos (2014); Milk – a voz da 

igualdade (2008) e Homens de honra (2000), que tratam respectivamente das seguintes 

abordagens: diferença de classe, gênero, questões queer e preconceito racial.    

Em A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2003) Morin 

destaca que: 

A segunda revolução científica do século XX pode contribuir, 

atualmente para formar a cabeça bem-feita. Essa revolução, iniciada 

em várias frentes dos anos 60, gera grandes desdobramentos que 

levam a ligar, contextualizar e globalizar os saberes até então 

fragmentados e compartimentados, e que, daí em diante, permitem 

articular as disciplinas, umas às outras, de modo mais fecundo. 

(MORIN, 2003, p. 26).    
 

Destaca que a “contribuição da cultura das humanidades para o estudo da 

condição humana continua sendo fundamental” (p.43). Trata-se, enfim, de demonstrar 

segundo o autor, que “em toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de 

música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana” 

(p. 45). A exemplo do que propõe Morin, fiz uso da produção acadêmica sobre a 

temática abordada, bem como de diferentes fontes e linguagens (literatura, música, 

imagens), com especial destaque, ao cinema.    

A esse respeito Silva (2007) destaca que o “cinema traz possibilidades infinitas, 

no sentido de promover a contemplação de valores, a partir dos pontos de vista político, 

estético e ético” (SILVA, 2007, p. 53).    

Filme exibido 

Título do filme Que horas ela volta?  

Gênero Drama 

Ano 2015 
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Direção Anna Muylaert 

Duração 1h52 min 

Local de lançamento e idioma original Brasil/português 

 

Título do filme Grandes olhos 

Gênero Drama/Biografia 

Ano 2014 

Direção Tim Burnton 

Duração 1h47 min 

Local de lançamento e idioma original EUA/inglês 

 

Título do filme Milk – a voz da igualdade  

Gênero Drama/Romance 

Ano 2008 

Direção Gus Van Sant 

Duração 2h8 min 

Local de lançamento e idioma original EUA/inglês 

 

Título do filme Homens de honra  

Gênero Drama 

Ano 2000 

Direção George Tillman Jr.  

Duração 2h9 min 

Local de lançamento e idioma original EUA/inglês 

 

O projeto foi dividido em três etapas temáticas: 1). Classe; 2). Gênero e 

diversidade, a partir dos filmes Grandes olhos e Milk – a voz da igualdade; 3). Relações 

étnico-raciais. Em cada etapa, aconteceram palestras, debates e socialização de 

atividades. Por um lado, as atividades têm como proposta discutir com os acadêmicos 

noções introdutórias de classe, raça e gênero, buscando a diminuição da discriminação e 

dos preconceitos no espaço acadêmico.  
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O objetivo da exibição do filme Que horas ela volta? Foi o de abordar a questão 

sobre as relações de poder entre classes. O filme foi premiado no Festival Sundance 

(EUA) e no Festival de Berlim (Alemanha).  O filme narra a história da pernambucana 

Val que se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de 

vida para a filha, Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a 

cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém 

o seu comportamento complica as relações na casa. 

 No segundo encontro, o objetivo da exibição de Grandes olhos foi o de abordar 

a questão da discriminação da mulher. O filme narra a história da pintora e defensora 

das causas feministas, a norte-americana Margaret Keane enfrenta um de seus maiores 

desafios ao levar ao tribunal o próprio marido. Em um período em que o 

reconhecimento de um trabalho feminino era difícil, a artista aceita assinar com o 

sobrenome do marido e tem sua obra usurpada pela ganância dele. Uma batalha judicial 

parece ser a única saída para recuperar a dignidade dela.  

 No terceiro encontro, o objetivo da exibição de Milk – a voz da igualdade foi o 

de abordar a questão das lutas e discriminação ao gay. Em 1972, Harvey Milk e seu 

namorado Scott Smith, mudam-se de Nova York para São Francisco. Milk, determinado 

a fazer algo importante em sua vida, abre uma loja de câmeras no distrito de Castro e 

ajuda a transformar a área em um ponto de encontro para gays e lésbicas. Em 1977, ele 

se torna o primeiro homossexual assumido em um cargo público, eleito para o Conselho 

de Supervisores. Milk logo estabelece uma difícil relação profissional com Dan White, 

o homem que iria acabar com sua vida.   

E por fim, no quarto encontro, o objetivo da exibição de Homens de honra foi o 

de abordar a questão da discriminação racial. Carl Brashear, um jovem negro, entra para 

a Marinha americana nos 50, época em que o racismo prevalecia no país. O jovem 

enfrenta o preconceito de seus colegas brancos e de seu instrutor, mas sua coragem e 

determinação conquistam o respeito de todos.  

 

A Escolha dos Grupos Subalternizados (Classe, Negro, Gay e Mulher)  

 

A diversidade é própria da pessoa humana. Questões de classe, mulheres, gays e 

negros estão entre os grupos sociais mais sofrem discriminações que, com o decorrer do 

tempo, vão sendo produzidas, reproduzidas no seio social. Desta forma, optamos pelo 
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debate sobre os grupos subalternizados em destaque, por estes serem alvos, de forma 

bastante arraigada, do preconceito e da intolerância. Acreditamos ainda que o debate 

sobre a condição daqueles que sofrem algum tipo de preconceito remete a temas mais 

amplos, tais como a ética, a política, os direitos humanos, dai a sua relevância.  

Com o projeto Leituras sobre a diversidade em filmes procuramos encaminhar 

junto aos acadêmicos do curso de Direito uma experiência de fruição e de educação 

estética diferenciada com júri simulado, debates, rodas de conversa. A intervenção 

ocorre por meio da exibição do filme seguida de um roteiro prévio para o debate. Os 

encontros tinham duração de 4 horas com o intuito de produzir uma ressignificação do 

olhar dos acadêmicos para questões como gênero, orientação sexual, violência e 

diferenças na sociedade.     

As oficinas por nós ministrado fundamentou-se nas teorias sobre identidade e 

diferença para estimular a percepção e a reflexão sobre os estudos feministas e de 

gênero, raça e sexualidade enquanto construtos histórico-culturais.   

A disciplina conta com uma carga horária de 60h, em que 16h foram dedicadas a 

exibição dos filmes e debates. As 4 h restantes foram utilizadas para finalização do 

projeto, bem como a construção de um portfólio reflexivo a partir das experiências 

vivenciadas e dos saberes trazidos pelos acadêmicos.   

A metodologia centrou-se mais ao debate, principalmente autocrítico, sobre 

algumas inquietações sobre a diversidade e as possibilidades de transformação, sempre 

partindo dos pontos de vista expressados pelos acadêmicos para a reflexão crítica e 

desconstrução de preconceitos.   

Diante dessa reflexão, consideramos importante possibilitar atividades/práticas 

voltadas para que o acadêmico tenha postura e consciência crítica. Além de poderem 

expressar-se livremente, devem ter a oportunidade de ampliar a reflexão sobre as 

próprias opiniões. Esse modo de conceber a criticidade no âmbito pedagógico situo meu 

propósito, a partir do viés crítico do legado de Paulo Freire e de sua formulação de uma 

Pedagogia Crítica.  

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a 

qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de 

classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando 

vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que 

assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que 

discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Quão 

ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas de negros 

porque, certamente, negros não têm alma. Negros não rezam. Com sua 
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negritude, os negros sujam a branquitude das orações... A mim me dá 

pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de 

sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros se 

apresenta ao mundo como pedagoga da democracia. Pensar e fazer errado, 

pelo visto, não têm mesmo nada que ver com a humildade que o pensar certo 

exige. Não têm nada que ver com o bom senso que regula nossos exageros e 

evita as nossas caminhadas até o ridículo e a insensatez. (FREIRE, 1996, p. 

17).  

Nesse caso, a teoria desenvolvida por Paulo Freire destaca que toda prática 

educativa [...] “demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro 

que, aprendendo, ensina [...] daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática 

educativa de ser política, de não poder ser neutra” (FREIRE, 1996, p. 77).   

As reflexões que tecemos, portanto, neste artigo sobre educação e cinema, estão 

relacionadas à afirmação de que é muito importante discutir questões sobre diversidade 

em todas as suas manifestações de diferença.   

 

A abordagem teórico-metodológica 

Um primeiro aspecto a ser trabalho no projeto, que consideramos de especial 

relevância, diz respeito a proporcionar debates que favoreçam a tomada de consciência 

da construção da identidade cultural. Tendo presente as reflexões colocadas 

anteriormente, proponho dar destaque a discussões sobre identidade e diferença a fim de 

encaminhar na direção de práticas pedagógicas que contemple uma perspectiva 

humanista e plural, num contexto marcado de crise.       

Em nossa atividade docente temos proposto em várias ocasiões exercícios 

orientados a esta tomada de consciência, elegendo ora o cinema, ora a literatura 

reconhecendo essas e outras manifestações artísticas como necessária à existência 

humana. Esses são temas fundamentais que estamos desafiados a trabalhar nas relações 

sociais e, particularmente, na educação.    

Três eixos foram utilizados como referência para o aprofundamento teórico-

metodológico da discussão focalizada. O primeiro aborda ideias sobre a identidade 

cultural, partindo das contribuições de Stuart Hall (2002). O segundo, está centrado na 

problematização entre identidade, diferença, diversidade e tem como principais 

interlocutores Hall, Woodward, Silva (2012) e Silva (2011), procuramos penetrar nas 

teias que configuram a relação entre identidade e diferença, numa perspectiva 

multidimensional. Além disso, trazemos as vozes dos acadêmicos acerca da proposta 
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idealizada, associando a dados de um projeto de recepção ao cinema, por acadêmicos do 

curso de Direito.     

A discussão envolvendo identidade tornou-se emblemática, nos últimos anos, 

devido, em especial, à fragmentação do indivíduo moderno, não mais percebido como 

uma unidade, assim, a identidade, compreendida como conjunto de características 

próprias de um sujeito sofre forte abalo em suas bases. Dessa forma, uma vez que o 

sujeito se torna problemático, a identidade não é mais um elemento fixo e estável.  

Segundo Hall (2002) 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando 

as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 

também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que 

temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perde de um 

“sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos 

indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos – constitui uma” crise de identidade”. (HALL, 2002, p. 9).      

 

O autor trabalhará então com três concepções de identidade: do sujeito iluminista; 

do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. O primeiro estava baseado num 

indivíduo centrado, unificado cujo centro consistia num núcleo interior.    

Hall identifica cinco avanços na teoria social que acabaram por contribui para o 

descentramento do sujeito moderno: as contribuições de Marx; as contribuições de 

Freud; de Saussure; de Foucault; o feminismo e os novos movimentos sociais. O autor 

destaca que essas mudanças tem profundo impacto na questão da identidade.   

É importante ressaltar que a identidade se associa intimamente com a diferença. 

As afirmações sobre diferença só fazem sentido se compreendidas em sua relação com 

as afirmações sobre identidade. Ou seja, “a identidade depende da diferença, a diferença 

depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis” (SILVA, 2012, p. 

75).    

O lugar da pesquisa-ação    

 

Para ser coerente com os propósitos traçados na intervenção e os objetivos 

estabelecidos na proposta, o presente estudo se inscreve numa abordagem qualitativa, 

nos moldes propostos por Ludke e André (1986), pois o que interessa é conhecer o 

posicionamento dos sujeitos envolvidos em face das situações criadas e vividas. 
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Pretendi com o estudo aprofundar o rol de significados: recepção, posicionamentos 

assumidos, processo de mudança e/ou de resistência. 

A pesquisa qualitativa aborda um universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 

1994, p. 21-22).  

Consideramos um estudo qualitativo, também, porque a situação de pesquisa é 

geradora do corpus que se pretende descrever e analisar: “o estudo qualitativo é rico em 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 18).  

Desenvolvemos, portanto, um estudo em ambiente natural, envolvendo 

acadêmicos do primeiro ano do curso de Direito. No contexto da investigação, a 

pretensão era a de levar os estudantes ao reconhecimento de alguns princípios universais 

voltados para a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. 

Para garantir tal incursão, optamos pela pesquisa-ação, estratégia de pesquisa que 

integra vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se institui uma 

estrutura coletiva, participativa e ativa no nível da captação da informação.  

De acordo com Michel Thiollent (1996, p. 7) “a pesquisa-ação consiste em uma 

linha de pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva e é orientada em função 

da resolução de problemas ou de objetivos de transformação”. Assim sendo, a proposta 

tem um embasamento teórico que objetiva transformar a sala de aula em um ambiente 

de pesquisa onde se busca soluções para problemas reais com a cooperação de todos os 

envolvidos nesse processo de transformação.   

Com o propósito de ampliar a compreensão dos fenômenos (como os acadêmicos 

foram impactados pelas experiências vividas e que posturas assumiram a partir delas), 

indicamos uma proposta de produção escrita (portfólio reflexivo) a fim de que os 

acadêmicos denotassem suas opiniões, visões e sentimentos acerca dos temas propostos 

nos filmes.   

 

O debate sobre a diversidade, cinema e educação: os sentidos de uma 

experiência. 

Nesta seção, evidenciamos um panorama do que foi a experiência do referido 

projeto. Analisamos a organização das discussões e as respostas/argumentações dos 

acadêmicos diante das problemáticas colocadas, os relatos obtidos junto aos acadêmicos 
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trouxeram contribuições significativas. As anotações foram feitas na forma de portfólio 

reflexivo ao término da disciplina. Os acadêmicos debruçaram sobre tais questões e 

construíram respostas distintas, a partir de suas trajetórias e da apropriação da atividade 

sugerida.  

Este trabalho rendeu bons frutos no que se refere ao processo de relevância ao 

trabalho de educação para a diversidade, e muitas falas nos portfólios refletem isso, 

expressam uma nova postura e consciência crítica. As vozes dos acadêmicos 

demonstram que é necessário um trabalho dentro de espaços acadêmicos que debata 

questões sobre diversidade, diferenças e direitos humanos. A seguir algumas falas:  

Minha visão foi expandida com o projeto. A partir das discussões e 

exibição dos filmes fui construindo uma visão crítica acerca do tema 

e, de alguma forma, instigando esse olhar para além do espaço 

acadêmico. (KMD, 2019) 

Tratar e problematizar a temática da diversidade no espaço acadêmico 

consiste em assumir uma postura política. O preconceito contra o 

pobre, mulher e gays no Brasil ainda é muito recorrente. Propostas 

como essas que vivenciamos com os filmes e discussões implica 

combater as discriminações decorrentes de motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero, de linguagem e outros. (AL, 2019). 

Diante das leituras, debates, palestras e filmes reconheço que foi 

relevante e útil em nossa formação como futuros operadores do campo 

jurídico. Vejo o quanto aprimorei minha visão em relação a 

problemática discutida. Pensar em ações como essas implica dar 

visibilidade os direitos fundamentais dos sujeitos marginalizados. 

(BVB, 2019) 

Sinto-me muito grato e privilegiado por participar deste projeto. Atuo 

como escrivão da polícia deparo-me sempre com casos dessa natureza, 

principalmente de violência contra a mulher. Em nossa sociedade 

existem muitas diferenças sociais entre brancos/negros, homens e 

mulheres, pobres e ricos. A busca pela igualdade deve postular como 

ponto de partida a superação das desigualdades ainda tão fortemente 

presente na sociedade. Diante desse contexto, considero, então, tal 

proposta relevante aos acadêmicos do Direito. (LM, 2019).  

A escola e a universidade, como espaços sociais e de aprendizagem, 

devem, obrigatoriamente, pensar em um trabalho sistemático de 

trabalho com as diferenças sociais, étnicas, raciais e de gênero. (MLC, 

2019).   

É prática rotineira de ódio, aversão e discriminação ao pobre, ao 

migrante, e, principalmente, alimentado por preconceito a mulher e 

orientação afetivo-sexual. Os números de violência contra a mulher e 

os homossexuais são alarmantes. Por isso, falar sobre a questão da 

diversidade e da diferença nos espaços acadêmicos recai sobre a 

necessidade de repensar a construção de políticas efetivas de 

permanente visibilidade e garantia dos direitos constitucionais, 

especialmente na área jurídica. O estímulo ao debate acadêmico em 

torno das questões étnico-raciais, diversidade de gêneros, lutas 
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feministas, diferenças de classe, foram úteis, sensíveis e realizados em 

profundidade, com vistas ao respeito à diversidade e proteção aos 

direitos humanos. (EFN, 2019).  

Achei pertinente a abordagem discutida. Os filmes retratam a questão 

do preconceito racial, de classe e de gênero. Abordam os obstáculos 

que são impostos ao diferente. Me senti agoniada, chocada com os 

dramas vivenciados. Essa dura realidade ainda está muito presente em 

nosso dia a dia. Percebi que nenhum obstáculo pode impedir alguém 

de alcançar seus objetivos. Todos os filmes exibidos passam uma lição 

para nós, uma certa lição de vida. (GAC, 2019).  

 

O projeto Leituras sobre a diversidade em filmes oportunizou aos acadêmicos 

várias reflexões, debates e discussões coletivas. No conjunto, as falas, constitui uma 

amostra significativa da repercussão da temática e, por que não dizer do efeito que os 

filmes tiveram entre os acadêmicos, um impacto evidente pelas narrativas carregadas de 

sentimentos, conflitos, ilusões, encantamento e reflexões. Nesse sentido, as vivências 

promovidas no decorrer da disciplina contribuíram para a ampliação de uma consciência 

crítica que contribua para a mudança de paradigmas, que envolva uma prática 

emancipatória e que supere a discriminação.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste texto, procuramos discutir a importância da abordagem dos temas  

diversidade e diferença em diálogo com o cinema. Para tanto, apresentamos relatos de 

uma experiência desenvolvida junto a acadêmicos do curso de Direito. Em linhas gerais, 

notamos que os participantes, após terem contato com os filmes exibidos, passaram a 

enxergar a questão da diversidade como uma oportunidade de problematizar e 

desconstruir discursos e práticas hegemônicas vigentes.  

Além disso, ao perceberem como as categorias gênero, classe, sexualidade, raça 

operam em suas vidas, alguns acadêmicos se sentiram fortalecidos para agir mais 

criticamente dentro e fora da sala de aula. Pelo trabalho desenvolvido ao longo do 

primeiro semestre de 2019, destacamos que proposta desenvolvida se configura como 

um grande desafio para o professor e os acadêmicos. É, no entanto, importante 

reconhecer que tal abordagem possibilita vislumbrar a construção de uma perspectiva 

crítica, transgressora e humanizadora pelo viés estético.  

Assim, portanto, um olhar crítico-reflexivo sobre a diversidade a partir do diálogo 

com o cinema e outras manifestações artísticas podem ser significativas para o ensino 
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dado que elas remetem à noção de humanização e conscientização, elementos 

importantes em qualquer processo educativo.  
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RESUMO 

 
O Brasil se mostrou exitoso nos últimos vinte anos no cumprimento das metas do Milênio para a pobreza. 

No entanto, apesar da pobreza ainda existir no país, há um comprometimento em erradicá-la até 2030. Este 

estudo visa avaliar a distribuição espacial da pobreza no estado do Mato Grosso do Sul, e os fatores 

associados a esta condição, visando um melhor delineamento de políticas públicas. Pode-se observar que a 

pobreza é mais frequente nos municípios fronteiriços, principalmente com elevada proporção de populações 

indígenas. Além disto, escolaridade, inatividade e desemprego foram variáveis que se mostraram bastante 

correlacionadas com a pobreza. Desta forma, além dos tradicionais mecanismos de transferência de renda, o 

estado precisa endereçar políticas de longo prazo para a educação, o trabalho e a geração de renda para que a 

erradicação da pobreza possa ocorrer em tempo. 

 

Palavras-chave: Pobreza. População indígena. Políticas públicas. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Brazil has been successful on meeting the poverty Millenium Goals over the past twenty years. However, 

despite the commitment to eradicate it by 2030, poverty still persists in the country. This study aims to assess 

the poverty distribution across the Mato Grosso do Sul state, and the factors associated with it, for better 

public policy designs in the future. We could observe that poverty is more frequent along the border with 

Paraguay and Bolivia, especially in municipalities with higher rates of indigenous populations. Hence, the 

state needs to go further than establishing the traditional income transfers, addressing  long run policies on 

education, labor, and income, so poverty eradication could be met in time.  

 

Keywords: Poverty. Indigenous population. Public policy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pobreza é um problema social altamente relevante para análise da qualidade de vida de uma 

sociedade e, por este motivo, tem sido objeto de estudo em todo o mundo, tanto nas universidades, 

quanto nas esferas governamentais e organismos internacionais. 
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Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), da Organização das 

Nações Unidas (ONU) “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 

a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis [...]” (ONU, 2009, p.13). No entanto, este direito tem sido violado, 

diante da quantidade de pessoas vivendo em condições de pobreza e extrema pobreza no mundo 

todo, sem condições de assegurar a si e a suas famílias nem mesmo alimentação, tampouco 

vestuário, habitação, cuidados médicos e outros.  

Um relatório do Banco Mundial (World Bank, 2016, p.37) apontou que, desde o início da 

década de 1990, até 2013, mais de um bilhão de pessoas, no mundo, saíram da condição de pobreza. 

Entretanto, ainda assim, cerca de 770 milhões de pessoas continuavam incapazes de suprir suas 

necessidades básicas para subsistência, representando 10,7% da população mundial. 

No Brasil, Barros, Henriques e Mendonça (2001) afirmam que o país apresentou elevados 

níveis de pobreza nas últimas décadas e que a herança histórica de injustiça social “excluiu parte 

significativa de sua população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania” 

(BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2001, p.1). Ao comparar o grau de pobreza no Brasil 

com o de outros países com renda per capita similar, concluíram que “o grau de pobreza no Brasil é 

significativamente superior à média dos países com renda per capita similar à brasileira, sugerindo a 

relevância da má distribuição dos recursos para explicar a intensidade da pobreza nacional” 

(BARROS et al., 2001, p.6). 

No entanto, o Brasil mostrou capacidade de articulação para enfrentar o problema via 

políticas públicas. A política de combate à pobreza estabelecida na Declaração do Milênio em 2002, 

da qual o Brasil foi um dos signatários, possuía como meta de reduzir pela metade, até 2015, a 

proporção da população pobre existente em 1990. Kageyama e Hoffmann (2006, p.109) 

consideravam que dificilmente esta meta poderia ser alcançada, se as tendências observadas entre 

1992 e 2004 se mantivessem. Havia uma considerável parcela da população pobre cuja renda se 

correlacionava com as variações cíclicas da economia, e o histórico de crescimento econômico do 

período também suscitava desconfiança. 

Contudo, o período de 2005 a 2009 foi de bastante crescimento econômico, o que favoreceu a 

renda desta parcela da população mais pobre também, fazendo com que o Brasil se saísse bastante 

exitoso nesta diretriz das Metas do Milênio. De acordo com os Indicadores dos Objetivos do 

Milênio para o Brasil (ONU, 2015), a meta era reduzir a população pobre de 16,2% em 1990, para 

menos de 8,1% em 2015. Em 2012, a proporção da população pobre já era de 3,75%. 

Contudo, a questão da pobreza não se restringe somente à renda. Por exemplo, Moreira 

(2012) – em um estudo visando estudar a pobreza no estado do Mato Grosso do Sul (MS) – faz 

referência à renda, saúde, educação, mercado de trabalho e políticas sociais focalizadas de combate 
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à pobreza, como variáveis de influência à pobreza. A autora identificou, por exemplo, que, no 

período de 2001 a 2009, a taxa de ocupação foi significativamente mais baixa entre os pobres e 

afirma que isto demonstra que os pobres têm desvantagens relativas aos não pobres na inserção 

produtiva. Além disso, observou, na distribuição de ocupados por faixa etária, que há um número 

maior de ocupados jovens entre os pobres e considera que isto “prejudica sua escolaridade e tende a 

perpetuar o mecanismo da pobreza” (2012, p.58). 

Aqui nota-se que a autora atribui outras dimensões à pobreza, no caso, a desvantagem no 

mercado de trabalho. Neste sentido, Hoeckel, Casagrande e Santos (2016, p. 06) afirmam que os 

conceitos de pobreza abordam diferentes dimensões, sendo elas, divididas em: “unidimensional, em 

que, a pobreza está relacionada às variáveis econômicas como a renda; e a multidimensional, em 

que, além das variáveis econômicas consideram-se também variáveis culturais e políticas”. 

Lima (2005, p.243) salienta que, atualmente, a pobreza tem sido compreendida como um 

fenômeno multidimensional relacionado à situações em que as necessidades humanas não são 

suficientemente satisfeitas. O termo ‘multidimensional’, aplicado à pobreza, sugere que a pobreza 

pode ser observada sobre vários aspectos e para cada uma das formas de observá-la adota-se um 

parâmetro específico. Dada esta característica da pobreza, Lima (2005) fez um levantamento da 

trajetória do pensamento científico sobre o assunto e identificou quatro aspectos principais de se 

observar a pobreza, são estes: 

 Aspecto da subsistência (pobreza absoluta) – vinculada a questões de sobrevivência 

física, definida como o não atendimento de necessidades mínimas vitais. Lima (2005) 

aponta que a principal crítica ao uso da abordagem de pobreza absoluta é a de que a 

privação causada pela pobreza não se restringe a reposição de energias corporais;  

 Aspecto das necessidades básicas (pobreza como privação de necessidades básicas) – 

entendida no contexto de independência nacional, da dignidade de indivíduos e povos e 

de suas liberdades para seguir a vida adiante sem impedimentos (TOWNSEND, 1993, 

p.31-32 apud LIMA, 2005, p. 24). Em contrapartida à crítica a abordagem de pobreza 

absoluta, a principal dificuldade desta abordagem está na mensuração e 

operacionalização de análises; 

 Aspecto da privação relativa (pobreza como privação relativa) – definida em função do 

contexto social em que se vive a partir da consideração de um padrão de vida e da forma 

como necessidades são supridas em determinada realidade socioeconômica. Por este 

conceito, “ser pobre significa não ter os meios necessários para agir de modo 

satisfatório no conjunto social em que se vive” (LIMA, 2005, p.27); 

 Aspecto da privação de capacidades (pobreza como privação de capacidades/liberdades) 

– voltada ao campo da justiça social, trata sobre igualdades e desigualdades, e entende a 
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pobreza como compreendendo desde a carência de necessidades fundamentais de 

natureza física, até aspectos mais complexos como participação dos indivíduos da vida 

em comunidade. Um dos expoentes desta vertente é o economista Amartya Sen. 

 

Em geral, as análises de pobreza, dependem do estabelecimento de um índice objetivo que 

defina o que é pobreza, mesmo quando considerando a pobreza multidimensional, baseando-se, 

portanto, na renda como um dos pontos de partida. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), por exemplo, utiliza a ótica das 

necessidades calóricas, como veremos adiante, para o estabelecimento de uma linha de pobreza. 

Com este critério, e a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), o IPEA (2016) estimou o número de brasileiros com renda domiciliar per capita 

inferior à linha de pobreza em 25.888.565 pessoas, no ano de 2014. Este número representava 

13,29% da população do país. Um número bem diferente, portanto, do calculado pela ONU (2015), 

pelo fato de adotar um critério diferente. 

Em relação à região Centro-Oeste e o estado do Mato Grosso do Sul, Moreira (2012), em 

análise realizada a partir dos dados da PNAD, mostra ter havido uma redução no percentual de 

pobres entre os anos de 2001 e 2009. Segundo o IPEA (2016), na região centro-oeste do Brasil o 

número de pessoas vivendo na pobreza, em 2014, era estimado em 708.100 – 4,74% da população 

da região. No estado de Mato Grosso do Sul esse número era de 98.191 pessoas, ou 3,75% da 

população do estado. 

Desta forma, este estudo utiliza a insuficiência de renda para mensurar a pobreza utilizando os 

dados do Censo Demográfico 2010 para o estado do Mato Grosso do Sul, visando avaliar a 

distribuição espacial da pobreza pelo território sul-mato-grossense, além de avaliar características 

populacionais que possam estar associadas a esta condição. Além desta introdução, este trabalho 

tem mais três seções. A seção 2 apresenta a metodologia adotada e os dados utilizados para o 

cálculo da pobreza no mato grosso do sul. A seção 3 apresenta os resultados obtidos e faz a análise 

destes resultados. A seção 4 apresenta as considerações finais. 

 

METODOLOGIA E DADOS 

  

Conforme classificação de Silveira e Córdova (2009), a presente pesquisa pode ser 

classificada como de caráter quantitativo-qualitativa, com natureza aplicada, visando a 

compreensão de uma realidade local a partir de dados estatísticos. Em relação aos objetivos, trata-se 

de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, visando um maior entendimento do 

problema, das caraterísticas da população estudada e possíveis fatores de influência. 
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Para atingir os objetivos do trabalho utilizou-se dados da PNAD de 1976-2014, e os 

microdados do Censo Demográfico de 2010, por ser o mais recente à disposição. Ambas as 

pesquisas são amostragens probabilísticas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Para mensuração do nível de pobreza, é preciso determinar um critério para determinar o que 

é pobreza. Para tanto, utilizou-se a abordagem da pobreza absoluta, ou unidimensional, em que se 

utiliza um único indicador para delimitar a linha de pobreza. Dentro desta abordagem 

unidimensional, duas óticas podem ser adotadas: a ótica de necessidades calóricas e a ótica da 

renda. 

A ótica das necessidades calóricas é a utilizada na análise dos dados da PNAD pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), estabelecendo a linha de pobreza e de extrema pobreza 

(ou indigência, ou miséria). A extrema pobreza é determinada por uma estimativa do valor de uma 

cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, 

com base nas recomendações da Organização das Nações Unidas. A linha da pobreza é o dobro da 

linha da extrema pobrezai. 

Já a ótica da renda, estabelece uma linha de pobreza internacional, elaborada pela Banco 

Mundial em 1990. Em sua primeira versão não havia distinção entre pobreza e pobreza extrema. 

Sua medida é expressa em dólares PPCii. 

A Tabela 1 demonstra a evolução da linha de extrema pobreza internacional desde a sua 

criação em 1990 até o valor utilizado atualmente de US$ 1,90 (PPC 2011) per capita que foi 

atualizado em 2015. 

 

Tabela 1: Evolução da linha de pobreza internacional 

  1990 2008 2015 

Pobreza 

 US$ 1,00/dia (PPC 

1985)  

 US$ 1,25/dia 

(PPC 2005)  

 US$ 1,90/dia (PPC 

2011)  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Banco Mundial. 

 

Como este trabalho utiliza dados do Censo Demográfico de 2010, a linha de pobreza utilizada 

para a análise foi obtida multiplicando-se o valor mais próximo de 2010 (USD 1,9/dia) pelo fator de 

conversão PPC BR 2010 – disponibilizado pelo Banco Mundial – de 1,60465939iii, que nos daria, 

aproximadamente, R$ 3,05/dia ou R$91/mês. 

Os dados foram analisados utilizando o software Stata e os gráficos foram gerados pelo 

software Geoda. 

 

RESULTADOS 
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Observando os dados da PNAD, de 1976 a 2014, o Brasil reduziu bastante o seu nível de 

pobreza e extrema pobreza iv. A Figura 1 traz a proporção de indivíduos em extrema pobreza nas 

diferentes regiões brasileiras. 

 

Figura 1: Proporção de indivíduos em situação de extrema pobreza no Brasil e Regiões 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PNAD, disponíveis do endereço eletrônico do Ipeadata. 

Nota: Brasil – BR; Centro Oeste – CO; Nordeste – N; Sul – S; Sudeste – SE. 

 

Nota-se um importante efeito de redução a partir da estabilidade monetária, em 1994, e uma 

acentuação deste efeito a partir de 2004, possivelmente em virtude dos programas de combate à 

pobreza e o crescimento econômico do período. Nota-se que a região Centro-Oeste, tem 

tradicionalmente a segunda menor prevalência de extrema pobreza do país. A Figura 2 traz estes 

dados para os estados da região Centro-Oeste. 

 

Figura 2: Proporção de indivíduos em situação de extrema pobreza nos Estados da Região Centro-Oeste. 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da PNAD, disponíveis do endereço eletrônico do Ipeadata. 

Nota: Distrito Federal – DF; Goiás – GO; Mato Grosso do Sul – MS; Mato Grosso - MT. 
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Desde 2001, os estados apresentam um comportamento homogêneo de declínio na extrema 

pobreza, o que não ocorria nas décadas de 70, 80 e 90. Nota-se que, em 2014, o Mato Grosso do Sul 

apresenta um índice inferior a 2% na incidência de extrema pobreza, o que pode ser considerado um 

índice baixo nacionalmente, cuja média é de 4%. 

Passamos então a analisar a pobreza dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Para tal, é 

necessário utilizar microdados e a informação das rendas individuais de cada habitante. Conforme 

dados do Censo 2010 a população de MS em 2010 era de 2.449.024 pessoas (1,28% da população 

nacional). Destas, não foi possível identificar a renda de 11.939 pessoas. Desta forma, a população 

disponível para análise de pobreza do Censo 2010 é de 2.437.085 pessoas. Foram considerados 

pobres, indivíduos com renda domiciliar per capita inferior ou igual a R$ 91,00 mensais. Da 

população total analisada de 2.437.085 pessoas 6,47%, o equivalente a 157.692 pessoas, estavam 

em situação de pobreza em 2010.  

A Figura 3 apresenta o mapa de distribuição dos indivíduos em situação de pobreza por 

municípios. Os 78 municípios do estado foram divididos em decis, ou seja, 10 partes de 7 ou 8 

municípios em que o primeiro agrupa o grupo de 10%  dos municípios com a menor quantidade de 

pessoas em situação de pobreza, variando de 44 pessoas no município de Figueirão, região Norte do 

estado, até 304 pessoas em Caracol, região oeste do estado.  

 
Figura 3: Número absoluto de indivíduos pobres por Município MS. 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010.  

 



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

 

291 
 

O último grupo, por sua vez, é composto de 10% dos municípios que têm a maior quantidade 

de pessoas em situação de pobreza, variando de 4.645 pessoas no município de Amambai, região 

Oeste do estado, até 23.442 pessoas em Campo Grande, capital do estado. Por se tratar de números 

absolutos, devido à maior concentração populacional em Campo Grande era esperado que o número 

de indivíduos em situação de pobreza na capital fosse também maior. 

Já a Figura 4 traz o mapa de distribuição da proporção de indivíduos em situação de pobreza 

em relação à população total dos municípios. Os 78 municípios do estado foram divididos em decis 

de 7 a 8 municípios. O primeiro decil agrupa os 8 municípios com menor proporção de pessoas em 

situação de pobreza em relação a população total municipal, variando de 1,5% dos indivíduos no 

município de Figueirão, no norte do estado, até 3% dos indivíduos em Campo Grande. Nota-se, 

portanto, que Campo Grande, que tem o maior número absoluto de pessoas pobres tem um dos 

menores porcentuais de pobreza relativa. 

 

Figura 4: Percentual da população em situação de pobreza por Município. 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010.  

 

O último decil, por sua vez, agrupa os 8 municípios com maior proporção de indivíduos em 

situação de pobreza em relação à população total dos municípios, variando de 17,47% das pessoas 

no município de Antonio João, região oeste do estado, até 47,89% dos indivíduos em Japorã, região 

Sul do estado, município com maior percentual de pobres do estado.  
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Espacialmente, nota-se que tanto em quantidade quanto em proporção as regiões Nordeste e 

Leste do estado apresentam menores indicadores de pobreza, enquanto nas regiões Oeste e Sul estes 

indicadores são maiores. 

A Tabela 2 abaixo apresenta o Ranking da Pobreza por quantidade e por proporção de 

indivíduos. Como esperado, os municípios mais populosos também são os municípios com maior 

número de indivíduos na pobreza, dentre eles, destacam-se Campo Grande (23.442), Corumbá 

(8.926), Ponta Porã (7.759) e Dourados (7.176). Ressalta-se, entretanto, a ausência do município de 

Três Lagoas entre os dez municípios com maior número de pobres do estado. Pois, mesmo sendo o 

quarto município mais populoso do estado com 101.379 habitantes é o 17º município no ranking de 

pobreza (2.783).  

 

Tabela 2: Ranking dos 10 munícipios com maiores indicadores de Pobreza de MS em 2010 

 
Quantidade 

Indivíduos na 

Pobreza 

  % População 

Pobreza 
 

1º Campo Grande 23.442 1º Japorã 47,89% 

2º Corumbá 8.926 2º Paranhos 40,79% 

3º Ponta Porã 7.759 3º Tacuru 26,84% 

4º Dourados 7.176 4º Coronel Sapucaia 23,19% 

5º Sidrolândia 5.618 5º Itaquiraí 21,98% 

6º Aquidauana 5.190 6º Nioaque 19,58% 

7º Paranhos 5.033 7º Juti 17,81% 

8º Amambai 4.645 8º Antônio João 17,47% 

9º Itaquiraí 4.089 9º Aral Moreira 17,14% 

10º Miranda 3.746 10º 
Dois Irmãos do 

Buriti 
17,07% 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010.  

Nota: Ranking completo no anexo A. 

  

Com relação ao percentual de indivíduos na pobreza, em relação à população total do 

município, surpreende observar que um município como Japorã com apenas 7.731 habitantes tenha 

quase 50% da sua população em situação de pobreza.  

Desta forma, procurou-se verificar outros fatores que possam estar relacionados a esta 

incidência de pobreza em alguns municípios. Portanto, passamos a avaliar as características da 

população em pobreza. O primeiro fator é o gênero, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Gênero da População 

  População em geral¹ Pobres Não Pobres 

Sexo Total % Total % Total % 

Masculino 1.209.941 49,65 77.011 48,84 1.132.930 49,70 

Feminino 1.227.144 50,35 80.681 51,16 1.146.462 50,30 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 
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Nota: ¹População em geral com renda conhecida. 

 

Nota-se que existe uma pequena diferença na prevalência da pobreza entre homens e 

mulheres, mas não parece ser um fator determinante da pobreza municipal. 

Na Tabela 4, observa-se a distribuição da pobreza por faixa etária. 

 

Tabela 4: Faixa etária da População 

  População em geral¹ Pobres Não Pobres 

Faixa etária² Total % Total % Total % 

0 a 10 433.246 17,78 46.494 29,48 386.752 16,97 

11 a 20 446.518 18,32 34.833 22,09 411.685 18,06 

21 a 30 433.228 17,78 22.197 14,08 411.032 18,03 

31 a 40 371.938 15,26 19.367 12,28 352.571 15,47 

41 a 50 313.473 12,86 16.351 10,37 297.123 13,04 

51 a 60 218.935 8,98 12.001 7,61 206.933 9,08 

61 a 70 127.170 5,22 4.647 2,95 122.523 5,38 

71 a 80 66.786 2,74 1.309 0,83 65.477 2,87 

81 a 90 22.193 0,91 430 0,27 21.762 0,95 

91 a 100 3.447 0,14 64 0,04 3.383 0,15 

101 a 110 151 0,01 0 0,00 151 0,01 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 

Nota: ¹ População em geral com renda conhecida; ² Faixa etária em anos de idade. 

 

Nota-se que a pobreza está concentrada em domicílios com crianças e jovens de até 20 anos. 

De todos os indivíduos pobres, 26,3% são crianças e jovens de até vinte anos. As crianças de até 10 

anos são o grupo que mais chama a atenção. Somam 17,8% da população do estado, mas têm 

aproximadamente 30% do total de pobres. 10,7% delas são pobres, enquanto a taxa de pobreza 

estadual é de 6,47%. 

Um fator que também pode explicar isto é a maior taxa de natalidade entre pobres, 

aumentando o risco de perpetuação da pobreza. Dado que, o enquadramento na pobreza é 

determinado pela renda domiciliar per capita, pode-se deduzir que quanto menor a renda domiciliar 

e maior o número de filhos de uma família, mais próxima da pobreza está a mesma. Verifica-se 

também que à medida em que se aumenta a faixa etária diminui a quantidade e percentual de 

pobres. Isto pode ser reflexo do ingresso no mercado de trabalho e aumento da renda proveniente do 

aumento do tempo de experiência no mercado de trabalho.  

Um dos maiores preditores da renda é a escolaridade. A Tabela 5 traz a escolaridade da 

população adulta, acima de vinte anos. Nota-se que aproximadamente 46% da população não 

completou o ensino fundamental: um porcentual muito elevado. Todavia, entre os pobres este 

percentual se eleva a 70% - 24,1 pontos percentuais a mais que a população em geral e 25,4 pontos 

percentuais maiores que os não pobres. 
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Tabela 5: Escolaridade da População Adulta (acima de 20 anos) 

 

 

  

População em 

geral¹ Pobres Não Pobres 

% 

pobres 

Escolaridade Total % Total % Total %  

Sem instrução e Fund. 

Incompleto 816.284 45,90 63.495 70,00 752.789 44,60 

7,78 

Fund. Comp. e Médio 

Incompleto 322.184 18,12 13.929 15,36 308.255 18,26 

4,32 

Médio Comp. e Sup. 

Incompleto 452.117 25,42 10.929 12,05 441.188 26,14 

2,42 

Superior Completo 182.303 10,25 2.097 2,31 180.205 10,68 1,15 

Indeterminado 5.543 0,31 253 0,28 5.290 0,31 4,56 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 

Nota: ¹ População em geral com renda conhecida; ² Faixa etária em anos de idade. 

 

Nota-se que, à medida em que a escolaridade aumenta, o porcentual da população adulta em 

situação de pobreza diminui bastante, mostrando uma grande correlação entre escolaridade do 

indivíduo e pobreza. A nível municipal, a Figura 5 apresenta o porcentual de adultos que não 

completou o ensino fundamental contra o porcentual de pobres no município, com uma reta de 

regressão ajustada. 

 

Figura 5: Regressão do Percentual da População na Pobreza contra o percentual da população que não 

completou o Ensino Fundamental. 
Nota: elaboração próprio no software Geoda, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 
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Pelo resultado obtido, a cada ponto porcentual de aumento na população adulta sem ensino 

fundamental aumenta em 0.632 o porcentual da população em situação de pobreza v . Isto é, 

municípios com dez pontos porcentuais a mais da população adulta sem ensino fundamental terão, 

em média, 6.32 pontos porcentuais a mais da população em pobreza. Isto representa uma relação 

forte e elevada. 

Outro corte que se pode fazer é em relação ao trabalho. Estar ou não no mercado de trabalho 

afeta diretamente a renda domiciliar, afetando a variável pobreza. A Tabela 6 traz que o porcentual 

de inativos entre os pobres é maior. 

Tabela 6: População Economicamente Ativa (PEA) 

  População em geral¹ Pobres Não Pobres 

Atividade Total % Total % Total % 

Economicamente ativas 1.254.713 51,48 35.091 22,25 1.219.622 53,51 

Não-economicamente ativas 793.456 32,56 80.629 51,13 712.827 31,27 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 

Nota: ¹ População em geral com renda conhecida. 

 

Este resultado é condizente com o da literatura, em que para baixos níveis de escolaridade, e 

portanto, com maior probabilidade de pobreza, a inatividade é maior, principalmente entre mulheres 

(Cf. Oliveira, Scorzafave, Pazello, 2009, p.318). 

 Com uma prevalência maior de pobreza entre os inativos, é possível verificar nos dados que 

a inatividade passa de 21% dos 41 aos 50 anos para 34% na faixa dos 51 a 60 anos, e para 62% na 

faixa dos 61 aos 70 anos. Portanto a inatividade é uma questão preponderante aos idosos. Mas a 

idade em si, e supondo que cada idoso recebesse um salário mínimo de aposentadoria, não seria 

suficiente para colocá-lo na pobreza. Desta forma, a composição domiciliar passar a ser um fator 

relevante, indicando que os domicílios com idosos têm mais moradores, reduzindo a renda per 

capita. 

Dentre as pessoas economicamente ativas, temos aquelas em desemprego – o que teria uma 

grande influência na renda domiciliar e na pobreza. A Tabela 7 mostra que 6,23% da PEA estava 

desempregada. Entre os pobres, 36% estavam desempregados frente 5,36% entre os não-pobres.  

Tabela 7: Emprego e Desemprego da População Economicamente Ativa (em %) 

 Não-Pobres Pobres Total PEA 

Empregados 94,64% 63,46% 93,77% 

Desempregados 5,36% 36,54% 6,23% 

Total 100% 100% 100% 

Fonte: elaboração própria a partir dos microdados do Censo 2010, IBGE. 
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Desta forma, o trabalho aparece como uma característica determinante para a condição de 

pobreza. Dentre os que trabalham, a taxa de pobreza é de 1,89%. Já entre os desempregados a taxa 

de pobreza é de 16,4% e entre os inativos a taxa de pobreza é de 10,16%. 

Um último corte para se fazer na distribuição da pobreza é o da etnia. A Tabela 8 demonstra a 

distribuição étnica da população estadual em geral, dividida em pobres e não pobres. Observa-se 

que a maior parte da população é branca ou parda, tanto para a população em geral, como para a 

população pobre e não pobre. A maior parte dos indivíduos na pobreza é de etnia parda (43,59%) 

seguido de brancos (32,17%) e indígenas (19,59%). É importante salientar que o percentual de 

indivíduos indígenas se destaca na população pobre apesar se ser pouco expressivo na população 

em geral (2,95%) e na população de não pobres (1,80%). 

Tabela 8: Etnia da População 

  População em geral¹ Pobres Não Pobres 

Etnia Total % Total % Total % 

Branca 1.142.582 46,88 50.736 32,17 1.091.846 47,90 

Preta 118.289 4,85 6.167 3,91 112.122 4,92 

Amarela 29.314 1,20 1.155 0,73 28.159 1,24 

Parda 1.074.993 44,11 68.743 43,59 1.006.250 44,15 

Indígena 71.869 2,95 30.892 19,59 40.977 1,80 

Ignorado 39 0,00 0 0,00 39 0,00 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 

Nota: ¹População em geral com renda conhecida. 

  

Já a Tabela 9 demonstra o número de indivíduos pobres e não pobres por etnia, bem como a 

proporção de indivíduos pobres e não pobres por etnia.  

Tabela 9: Pobreza por Etnia 

 Pobres Não Pobres 

Etnia Total % Total % 

Branca 50.736 4,44% 1.091.846 95,56% 

Preta 6.167 5,21% 112.122 94,79% 

Amarela 1.155 3,94% 28.159 96,06% 

Parda 68.743 6,39% 1.006.250 93,61% 

Indígena 30.892 42,98% 40.977 57,02% 

Ignorado 0 0,00% 39 100,00% 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010. 

Nota: ¹População em geral com renda conhecida. 

 

Observa-se que, a proporção de pobres entre pessoas de etnia branca, preta, amarela e parda 

varia de 3,94% a 6,39%. Já na etnia indígena 42,98% dos indivíduos vivem em situação de pobreza 

– o que demonstra uma profunda discrepância em relação aos demais grupos étnicos da mesma 

unidade federativa. 
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Desta forma, um município com muitos indígenas tenderia a ter elevado índice de pobreza. A 

Figura 6 mostra o mapa com o porcentual de indígenas na população em cada município. Vemos 

que a distribuição é muito parecida com a distribuição da pobreza apresentada na Figura 4.  

 

Figura 6: Percentual de Indígenas na População, por município. 

 

Ao estimarmos a relação entre o percentual de indígenas ao percentual de pobreza no 

município, fica claro, pela Figura 7, que esta relação é muito forte no estado do Mato Grosso do 

Sul.  

 

Figura 7: Regressão do Porcentual da População Municipal na Pobreza contra o Porcentual de Indígenas na 

População Municipal 
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A relação estimada é tal que a cada ponto porcentual de aumento na população indígena, 

aumenta-se o nível de pobreza municipal em 0.715 pontos porcentuais, sendo, portanto, a variável 

analisada que mais prediz a prevalência da pobreza vi . Para se ter uma ideia deste efeito da 

composição étnica do município sobre a pobreza municipal, faz-se o exercício de se retirar a 

população indígena dos municípios, refazendo o ranking municipal de pobreza. A Figura 8 

apresenta estes resultados, mantendo a mesma escala da Figura 4, com a qual é diretamente 

comparável.  

 

 
 

Figura 8: Porcentual da população municipal na pobreza, exceto indígenas. 

 

É notável a diferença na coloração do gráfico, com muitos municípios que tinham uma cor 

bastante escura – indicando muita pobreza – passam a ter uma cor mais clara, mesmo que ainda 

mantendo um nível elevado da população na pobreza. 

Os decis da distribuição da pobreza da Figura 4, continham em torno de 8 municípios por 

decil. Nesta distribuição da Figura 8, nota-se que os dois “decis” superiores da pobreza perderam 4 

municípios cada. Portanto, a presença dos indígenas no município tem um efeito relevante no 

cálculo da população abaixo da linha da pobreza, especialmente para municípios pequenos. 

A Tabela 10 apresenta o novo ranking da pobreza municipal, ao se fazer este exercício de 

retirar a população indígena do cálculo. 
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Tabela 10: Ranking dos 10 munícipios com maiores indicadores de Pobreza de MS em 2010 

(excluindo população indígena) 

. 

 

 
 

Fonte: 

Elaboração própria, a partir dos dados do Censo IBGE 2010.  

 

Nota-se que para alguns municípios, o porcentual da população na pobreza cai pela metade ao 

se retirar a população indígena, em comparação à Tabela 2. Tratando-se, em geral, de pequenas 

populações, a exclusão dos indígenas tem efeito relevante na pobreza municipal de pequenos 

municípios. Porém, para outros municípios, o nível de pobreza praticamente não se altera. É o caso, 

por exemplo, do primeiro colocado: Itaquiraí, e de outros municípios no ranking dos dez mais 

pobres, como Nioaque, Terenos, Sete Quedas e Sidrolândia. 

Isto mostra o elevado nível de pobreza em alguns municípios sulmatogrossenses – com ênfase 

nas cidades fronteiriças -, e em especial, das populações indígenas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve uma expressiva redução tanto de quantidade como de proporção de indivíduos em 

situação de pobreza no período de 1976-2014, em especial de 2002-2014, período em que MS 

acumulou uma redução de 19,72 pontos percentuais na proporção de indivíduos pobres. Estudos 

como o de Rocha (2012) apontam para a influência das políticas públicas de combate à pobreza no 

desempenho do período.  

Ao comparar o MS com os demais estados brasileiros, nota-se que tanto o número quanto a 

proporção de indivíduos pobres no MS está entre os menores em relação aos estados da região 

Centro-Oeste e é significativamente inferior aos volumes apresentados por estados da região 

nordeste, por exemplo. Estas disparidades nacionais podem ter relação com o clima, a 

produtividade do solo, a densidade demográfica, produtividade dos indivíduos, escolaridade, 

ambiente de negócios, dentre variados outros fatores. 

No que tange à caracterização dos indivíduos na pobreza, foi possível identificar que as 

crianças representam grande parte dos indivíduos em situação de pobreza no estado. A maior 

Colocação Município  % Pobreza 

1º Itaquiraí 22,04% 

2º Paranhos 21,71% 

3º Japorã 20,50% 

4º Nioaque 17,48% 

5º Terenos 15,99% 

6º Sete Quedas 15,45% 

7º Tacuru 15,37% 

8º Coronel Sapucaia 14,66% 

9º Aral Moreira 13,43% 

10º Sidrolândia 13,40% 
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natalidade nas famílias em pobreza impacta também este resultado. Quanto à escolaridade, os 

indivíduos em situação de pobreza, em sua maioria (70%), não têm nenhum nível de instrução ou 

possuem apenas o Ensino Fundamental Incompleto. 85% dos indivíduos em situação de pobreza 

não completou o ensino médio – o que dificulta muito a emergência destes indivíduos desta 

situação. Quanto à etnia, concluiu-se que entre os indígenas a pobreza é mais proeminente: 42,98% 

deste grupo étnico estão nesta condição, uma realidade muito diferente da dos outros grupos. Isto 

impactou a pobreza de vários municípios com uma relevante parcela indígena da população. 

Da população total analisada de 2.437.085 pessoas, 6,47%, o equivalente a 157.692 pessoas, 

estavam em situação de pobreza em 2010. A atual meta da ONU para 2030 é erradicar a pobreza 

para todas as pessoas em todos os lugares – medida como pessoas vivendo com menos de US$ 

1,90/dia (PNUD, 2020) equivalente à R$ 91,01/mês per capita BR 2010, e reduzir pela metade a 

proporção de pobres de acordo com as definições nacionais. 

O questionamento que poderia ser levantado é: como gerar R$ 14.351.548,92/mês, 

equivalente à R$ 172.218.587,04/ano, em renda para estas populações, para erradicar a pobreza no 

MS? É um questionamento difícil de responder. Entretanto, conforme o Portal da Transparência 

(MATO GROSSO DO SUL, 2020), Mato Grosso do Sul arrecadou em 2019 R$ 14.924.103.512,21. 

O volume de recursos anuais para erradicar a pobreza equivale a 1,15% da receita arrecadada pelo 

estado no ano de 2019 vii . No entanto, ainda que tenha ocorrido uma redução na receita 

recentemente, o valor necessário para erradicação da pobreza dificilmente ultrapassaria 2,5% do 

montante arrecadado pelo estado. Observa-se que a magnitude da pobreza perante os recursos 

arrecadados pelo estado é pequena.  

Todavia, a simples concessão de renda via instrumentos de transferência seria uma política 

insuficiente frente aos outros problemas diagnosticados, em especial, a baixa escolaridade média da 

população. Além disto, pode-se observar que o trabalho é um fator de grande impacto em retirar os 

indivíduos da pobreza.  

Desta forma, o espectro de políticas pelas quais o estado deveria atuar para a eliminação da 

pobreza é amplo e complexo, passando por criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de 

negócios (segurança jurídica, estabilidade fiscal, facilitação estrutura tributária etc.), elaboração de 

políticas educacionais (manter os jovens na escola e educação que prepare efetivamente o jovem 

para inserir-se no mercado de trabalho), políticas de saúde, uma política para a fronteira (muita 

pobreza nos municípios fronteiriços), dentre outras. E nenhuma destas questões tem resultados 

rápidos, sendo, portanto políticas essencialmente de Estado, e não de governo. Resta saber se há 

tempo hábil para o cumprimento das metas até 2030. 

 Não se poderia deixar de mencionar também a questão indígena, de mais difícil trato, uma 

vez que envolve competências compartilhadas entre as diferentes esferas governamentais e, 
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também, envolve outros aspectos culturais e antropológicos que demandam maior especificidade no 

desenho de políticas públicas voltadas ao aumento de sua renda. Todavia, pela gravidade do 

observado, esta questão não pode ser deixada de lado. 

NOTAS 

 
i No Brasil, apesar do IPEA não divulger os valores monetários, alguns trabalhos (do próprio IPEA) utilizam a definição 

estabelecida pela lei do Bolsa Família, por exemplo, e cujo valor é sempre reeditado. É, portanto, uma linha 

administrativa.  (ver Soares, 2009). O governo federal (BRASIL, 2020), para o Bolsa Família, define como pobres os 

indivíduos em famílias com rendimento até R$ 178/mês per capita. 
ii Paridade de Poder de Compra. Elaborado pelo International Comparison Program, do Banco Mundial, calcula o valor 

do dólar que compraria a mesma quantidade de bens e serviços que nos Estados Unidos. Ver: World Bank, 2020. 
iii PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $), para o ano de 2010. Fonte: WORLD BANK, 

2020. 
iv Calculados pela ótica de necessidades calóricas. 
v Estatisticamente significativo a 1%. O grau de ajustamento da reta é de R2= 0.346 
vi R2=0.731 
vii Não foi possível identificar a receita do estado em 2010, pois não consta no Portal da Transparência informações 

anteriores à 2012. 
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RESUMO 

A economia está em constante movimento, tendo seus altos e baixos, indo de acordo com as políticas 

econômicas implantadas pelo governo visando o seu bom desenvolvimento para a melhoria da 

sociedade. Um dos indicadores de desempenho da economia é o PIB (Produto Interno Bruto) que é o 

calculado a partir do somatório dos bens e serviços produzidos em um determinado local, sendo eles 

municípios, estados e o país como um todo. Englobando esse PIB temos a chamada demanda agregada 

que é a demanda dos bens e serviços produzidos que influenciam diretamente na economia, em 

determinado momento e a certo valor de preços. A demanda agregada está diretamente ligada ao PIB 

quando os estoques são fixos, quanto ao consumo geral, quanto aos gastos do governo, quantos aos 

investimentos, as exportações e importações. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre 

esses indicativos da demanda agregada usando como base os regimes de demanda wage-led, profit-led 

e export-led, mostrando quais políticas econômicas tiveram maior influência nos indicadores da 

demanda agregada consequentemente sobre o PIB no período de 1999 a 2018. 

Palavras-chave: PIB. Demanda agregada. Wage-led. Profit-led. Export-led. 

 

ABSTRACT 

The economy is in constant motion, having its ups and downs, in line with the economic policies 

implemented by the government aiming at its good development for the betterment of society. One of 

the indicators of economic performance is the GDP (Gross Domestic Product) which is calculated 

from the sum of the goods and services produced in a given location, being municipalities, states and 

the country as a whole, this calculation is usually made. Quarterly and annually. Including this GDP, 

we have the so-called aggregate demand, which is the demand for the goods and services produced 

that directly influence the economy at a given time and at a certain price value. Aggregate demand is 

directly linked to GDP when inventories are fixed, for general consumption, for government spending, 

for investments, exports and imports. This paper aims to analyze these indicators of aggregate demand 

using the wage-led, profit-led and export-led demand regimes, showing which economic policies had 

the greatest influence on aggregate demand indicators, consequently on GDP in the period from 1999 

to 2018. 

Keywords: GDP. Aggregate demand. Wage-led. Profit-led. Export-led. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os países em desenvolvimento estão sempre à procura de políticas econômicas que 

possibilitem o crescimento da economia, almejando um aumento do bem-estar dos seus 

cidadãos e, consequentemente, com isso fazer com que a economia cresça concomitante com 

um processo de equidade em termos de renda.  

A macroeconomia abrange a economia de um país juntando todos os indicadores que 

atuam diretamente sobre a economia do mesmo, cuja sua maior aplicação é tida como sendo 

de políticas públicas. São vários termos que abrangem o produto total da economia, sejam 

elas a taxa de crescimento do produto, a taxa da inflação, as mudanças nas taxas de emprego e 

desemprego nos períodos de recessão e apreciação, e também a depreciação das taxas de 

câmbio.  

Um dos aspectos de análise da economia é o Produto Interno Bruto (PIB) que tem como 

base a produção de bens e serviços nos estados e municípios do país, quando considerado pelo 

lado da oferta. No entanto o PIB também é calculado pelo lado da demanda, cuja composição 

é determinada pelo consumo das famílias, os gastos do governo, os investimentos públicos e 

privados, bem como as exportações e importações feitas no país. O cálculo dessa análise 

normalmente é feito trimestralmente e anualmente, e a partir de seus resultados é possível 

saber como está a economia do país, se ela vai estar indicando crescimento ou decrescimento.  

Este artigo tem como objetivo analisar os componentes da demanda agregada no 

período de 1990-2018, dentro de uma perspectiva dos regimes de demanda wage-led, profit-

led e export-led, observando mais detalhadamente em quais períodos esses regimes podem ser 

identificados. 

Esse trabalho se divide em mais cinco seções, além desta introdução. A primeira e 

segunda seções mostram o referencial teórico, que será a base de informações sobre o olhar 

do princípio da demanda efetiva e dos regimes de demanda meokaleckianos. Inicialmente 

aborda-se o princípio da demanda efetiva em Keynes e em Kalecki, para em seguida 

descrever os regimes de demanda. A metodologia é descrita brevemente na terceira seção, 

bem como a forma de coleta de dados. A quarta seção tem por objetivo analisar os 

componentes da demanda agregada e identificar o regime de demanda em cada período 

analisado. Por fim, na última seção, têm-se as considerações finais. 
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O PRINCÍPIO DA DEMANDA EFETIVA: KEYNES VERSUS KALECKI 

 

Esta seção tem por objetivo descrever o princípio da demanda efetiva na perspectiva de 

Keynes e na de Kalecki, tendo por propósito mostrar a diferença fundamental entre os dois 

autores e que passaram a constituir novas teorias contemporâneas no arcabouço teórico 

neokaleckiano que será discutido na próxima seção. 

O princípio da demanda efetiva foi anunciado por Keynes (1936[1982]), em 

contraposição a lei de Say que diz que toda oferta cria sua própria procura. Keynes nega a 

validade desse princípio e o inverte, mostrando que é a demanda que cria a sua própria oferta. 

A origem do princípio da demanda efetiva se encontra na grande depressão de 1929, 

causada por um excesso de oferta. Essa crise permitiu questionar alguns princípios da teoria 

dominante, a neoclássica.  

Primeiro esta teoria considera válida a chamada lei de Say. Isto é, o nível de emprego e 

renda é determinado pelo lado da oferta, uma vez que a produção gera renda e essa, por sua 

vez, cria demanda. Portanto, de acordo com esse princípio não pode haver crise pelo lado da 

demanda, uma vez que basta se produzir para se gerar a demanda necessária para adquirir a 

oferta realizada. Segundo, no caso de uma situação de excesso de oferta, levaria ao 

funcionamento de um mecanismo de mercado que tenderia levar ao equilíbrio entre a oferta e 

a demanda via flexibilidade de preços e salários1. 

Não obstante, a crise de 1929 permitiu questionar a teoria econômica dominante, uma 

vez que nem a lei de Say e nem o mecanismo de mercado estava funcionando, de modo que a 

crise pelo excesso de oferta permanecia. Isso se devia ao fato de que ao invés de baixar os 

preços dos bens para eliminar o excesso, as empresas estavam mantendo os preços em alta e 

fazendo estoques de produtos. A consequência desses estoques foi a redução do nível de 

produção e, portanto, de emprego da economia. Isso fez com que a crise se agravasse ainda 

mais, levando a quebra da bolsa de Nova York em 19292. 

Diante disso, Keynes em sua Teoria Geral rejeita tais princípios da teoria neoclássica e 

passa a adotar o princípio da demanda efetiva. Keynes mostra que a atividade econômica é 

determinada pela demanda agregada e não pela capacidade produtiva de se produzir 

determinado bem. Contudo, trata-se de uma demanda esperada e não uma demanda realizada, 

de modo que o nível de renda em uma economia fechada é dado pelo gasto esperado em 

consumo e pelos gastos esperados em investimento. A renda corrente determina os gastos em 

 
1 Vide Amadeo (1986). 
2 Vide Carvalho (1988). 
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consumo enquanto as expectativas de rendimento do capital ao longo de sua vida útil 

determinam os gastos de investimento (MARGLIN & BADHURI, 1990). 

Praticamente no mesmo período de Keynes, Michael Kalecki também estava 

desenvolvendo uma teoria para explicar a Grande Depressão, que a literatura também 

denomina de demanda efetiva. Kalecki foi influenciado em seus trabalhos por Marx e outros 

autores marxistas como Rosa Luxemburgo e Tugan-Baranowsk. Isso é percebido na definição 

do princípio da demanda efetiva por Kalecki, que diferentemente de Keynes, seu foco é na 

questão distributiva da renda. Todavia, segundo Possas & Baltar (1981), a proposta de 

Kalecki para a demanda efetiva é similar à de Keynes. 

Em sua teoria, Kalecki (1935[1990]) mostra que a geração de renda ocorre a partir de 

três setores ou departamentos: i) o produtor de bens de capital; ii) o produtor de bens de 

consumo necessários; iii) o departamento de bens de consumo de luxo. Dessa forma, a 

geração de renda e o nível de emprego em uma economia fechada e sem governo, dos gastos 

em investimentos pelos capitalistas e do gasto em consumo dos trabalhadores.  

Kalecki assume que a propensão a consumir dos trabalhadores é maior do que a dos 

capitalistas e próximo de um, de modo que para o autor, enquanto os trabalhadores gastam o 

que ganham, os capitalistas ganham o que gastam, enfatizando assim a importância da 

distribuição de renda sobre o crescimento econômico (SILVA, 2016).  

A partir das ideias kaleckianas, vários autores3 passaram a desenvolver teorias cujo foco 

também seja na importância da distribuição de renda no crescimento econômico, tais teorias 

passaram a ser denominadas de neokaleckianas. A próxima seção deste artigo tem por 

objetivo descrever três teorias neokaleckianas e seus impactos sobre o PIB: wage-led, profit-

led e export-led. 

 

REGIMES DE CRESCIMENTO DE DEMANDA 

 

No período contemporâneo, segundo os autores neokaleckianos, foram desenvolvidos 

modelos econômicos que consideram o impacto direto nos trabalhadores e do capital, sobre o 

crescimento do PIB. Onde segundo Bhaduri e Marglin (1990), esse primeiro caso é entendido 

como uma mudança na distribuição de renda em favor dos trabalhadores, ou seja, o aumento 

dos salários o que impacta no aumento do consumo e, que por sua vez gera aumento da 

demanda agregada e, portanto, o aumento do PIB.  

 
3 Vide Bhaduri e Marglin (1990), Blecker (2010), Lavoie & Stockhammer (2012) e Palley (2015). 
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Quando se tem o crescimento wage-led, ou seja, comandado pelos salários ocorre a 

hipótese de que os trabalhadores possuem maior propensão ao consumo em relação aos 

capitalistas. Idealizando que uma maior distribuição de renda em favor dos salários, permite 

as famílias um aumento no consumo de bens e serviços, provocando assim o aumento do 

consumo agregado na economia. Dado, que esse consumo por si só faz parte da demanda 

agregada, isso faz gerar um crescimento da economia. Nesse tipo de regime o crescimento é 

tido como interno. 

Para Ferrari-Filho e Fernando (2016) o padrão wage-led tem como vantagem a abertura 

de espaço para uma melhor distribuição de renda, que tem como proposta uma relação de 

“cooperação” entre salários e lucros, em que o aumento dos salários é fator determinante para 

o investimento e para os lucros. A forma de defini-la é dizendo que com uma elevação dos 

salários tem impacto positivo sobre o consumo e o investimento, e com essa relação 

assegurada pode-se dizer que haverá um crescimento da demanda agregada. O desafio desse 

regime é criar uma relação correta entre esse investimento, enquanto se busca uma maneira 

para que esse crescimento não se limite pela restrição de fatores externos. Ou seja, para que o 

crescimento da economia não seja acompanhado pelo crescimento das importações de bens e 

serviços. 

No wage-led growth, há uma exigência de um câmbio moderadamente valorizado e 

salários em crescimento, mas há a possibilidade de uma incidência negativa no equilíbrio da 

balança comercial e das transações correntes, uma vez que as características de uma estrutura 

produtiva com pouca diversidade e com baixa utilização tecnológica, que é o que acontece na 

maioria dos países em desenvolvimento (ARAUJO & GALA, 2012). 

Existem algumas medidas que o governo pode tentar fazer para que esse regime ocorra 

de maneira correta, entre essas medidas podemos destacar uma melhoria na distribuição de 

renda para que haja um crescimento do consumo, tendo como base para isso o aumento da 

renda real e dos créditos bancários; outra medida seria a manutenção das taxas de inflação de 

forma que haja uma redução das mesmas, gerando assim linhas de créditos com valor 

reduzido (PAULA & FERRARI-FILHO, 2009). 

No caso do regime de demanda profit-led, o crescimento da demanda é liderado pelos 

lucros. Isto é, um aumento do lucro gera um impacto positivo a favor do investimento, cujo 

impacto será maior, quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação a taxa de 

juros. De início diz que uma baixa taxa de juros tende a alegrar os empresários, tendendo 

assim a um aumento do investimento, e, portanto, um aumento da demanda agregada, do PIB. 
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Além da taxa de juros, Lavoie & Stockhammer (2012) mostram esse regime pode ser 

afetado por outras variáveis macroeconômicas, como o grau de abertura comercial e 

financeira, as variações na taxa de câmbio e o grau de utilização da capacidade instalada da 

economia.  

Observa-se que no caso profit-led, as variáveis do lado da oferta, como capital humano 

e educação, são indispensáveis para trajetórias de crescimento estáveis a longo prazo 

(PALLEY, 2015). 

Uma medida que o governo pode fazer para a ocorrência desse tipo de regime é uma 

redução da tributação sobre os lucros; bem como o governo pode incentivar o crescimento do 

PIB a partir de políticas que aumentam a taxa de lucro, isso pode ser feito pela redução de 

impostos sobre empresas e a limitação salarial, por exemplo. 

Nos últimos anos vem se destacando outro tipo de modelo econômico na literatura, a 

chamada “export-led groth” (ELG), que tem seu foco baseado no crescimento das 

exportações. Esse modelo é visto como sendo uma variante do profit-led. 

De modo geral o EGL consiste no aumento da produção interna de bens destinados à 

comercialização no mercado externo, ou então pela acumulação de divisas permitindo um 

possível aumento da produção por meio de maior importação.  

Vale salientar que o crescimento pelas exportações possui destaques diferentes na 

literatura: na oferta, com a melhoria da produção e eficiência; ou pela demanda, enfatizando a 

ação da política econômica para estimular as exportações. No entanto, ambas as formas 

podem agir de forma independente ou conjunta para acumular divisas. 

No regimento do tipo export-led a estrutura produtiva deve ser diversificada, onde a 

indústria possui uma participação com um bom destaque no PIB. Este modelo combina até 

certo ponto com a exportação de produtos primários, mas sua composição pode ser 

constituída, em sua maioria por produtos manufaturados, com uma participação relativa de 

itens tecnológicos de médio a alto porte. Esse tipo de estrutura requer um cuidado especial 

para com a taxa real do câmbio, uma vez que o diferencial entre as exportações e importações 

é o que determina o crescimento do PIB (OREIRO, 2012). 

O regime export-led é visto como sendo aquele no qual a prática do crescimento é 

determinada prioritariamente pela evolução das exportações liquidas, gerando um aumento no 

coeficiente de exportações na economia. Assim, são as exportações liquidas que 

desempenham um papel principal na determinação do produto. 
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Em uma economia aberta e global, se o investimento reponha de forma positiva ao 

crescimento das exportações, a possibilidade de se utilizar esse tipo de regime de forma 

correta é bem alta. Assim tem-se uma combinação do regime profit-led com o export-led. 

A principal medida que o governo pode realizar para a idealização desse regime é a da 

depreciação cambial, que deve ser feita a partir de duas etapas. Primeiro, neutralizando a 

denominada da “doença holandesa”4. Segundo, a depreciação pode ser alcançada pela via do 

controle das entradas de capital. No entanto, em ambas as situações a depreciação do câmbio 

causa uma redução do salário real, já que os preços dos bens importados tendem a aumentar 

(BRESSER-PEREIRA, 2008). 

 

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE OS REGIMES DE CRESCIMENTO 

 

Esses três tipos de regime de crescimento apresentados conta com algumas 

características semelhantes entre eles, onde cada um tem um foco principal em um modelo de 

ação. O wage-led foca na parte de um aumento dos salários das famílias em que o maior 

poder de consumo aquece a economia. Já o modelo profit-led o investimento por parte dos 

empresários tende a ser a variável chave para o crescimento econômico. Por último, o modelo 

export-led tem como principal fator de crescimento do PIB o aumento das exportações 

líquidas utilizando de uma taxa de câmbio real favorável a essa atividade. 

Quando se tem o profit-led, ocorre uma desvalorização da taxa de câmbio real 

resultando em um aumento da utilização da capacidade produtiva e da taxa de investimento, a 

partir dessa desvalorização ocasionará uma redução do salário real, o que permite aumentar a 

margem de lucro das empresas, causando um efeito positivo sobre os investimentos 

planejados. 

Há alguns fatores que podem afetar esses tipos de regime, tais fatores seriam as políticas 

monetária, fiscal e cambial. Na política monetária, um aumento na oferta de moeda poderia 

causar uma redução da taxa de juros, e a partir disso gerar um aumento do consumo, 

acarretando no crescimento do PIB em economias do tipo wage-led, mas também poderia 

gerar um crescimento do PIB em economias tipo profit-led, uma vez que uma baixa de taxa de 

juros tende a estimular o investimento das empresas. Do mesmo modo, um aumento da oferta 

de moeda ao diminuir a taxa de juros, pode gerar uma saída de capitais do país em direção a 

 
4 A doença holandesa, segundo Bresser-Pereira (2008), é causada pelo aumento das exportações primárias ou 

serviços, valorizando a taxa de câmbio real efetiva, prejudicando o setor industrial e, portanto, reduzindo sua 

participação no PIB. 
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economias mais rentáveis, gerando assim uma depreciação do câmbio na economia doméstica 

e, portanto, o aumento do PIB em economias do tipo export-led. O problema com esse tipo de 

política cambial é que ela pode gerar o efeito inverso do desejado, em caso que a economia 

possui características wage-led. 

Na política fiscal, muitas vezes se procura equilibrar os gastos públicos, englobando as 

despesas e arrecadações do governo. A partir dos resultados obtidos desse tipo de política, 

sendo um superávit ou déficit, pode-se tentar implantar algum dos regimes de crescimento 

citados acima. Por exemplo, o governo pode cortar alguns impostos sobre bens e serviços, 

pode tributar menos a renda de modo que se tenha um aumento da propensão ao consumo e, 

portanto, um regime do tipo wage-led. No caso de uma política de subsídio ao investimento 

ou de redução de tributos sobre o lucro que tenha por objetivo estimular o investimento da 

economia, tem-se um regime de demanda profit-led. Todavia, a queda de arrecadação nas 

receitas do governo pode ser um problema nesse tipo de política. 

Nas políticas do tipo cambial, que podem ser entendidas como a compra e venda de 

moeda estrangeira, uma desvalorização da moeda pode gerar um crescimento do tipo export-

led, mas pode também gerar um crescimento do tipo profit-led. Por exemplo, quando a 

desvalorização tenha sido provocada pela redução da taxa de juros, há uma tendência de 

aumento das exportações e, portanto, há uma tendência de crescimento do tipo export-led. 

Porém, as vezes essa desvalorização cambial pode gerar um aumento da taxa de lucro, que 

combinado com a redução da taxa de juros, pode gerar um efeito maior sobre o nível de 

investimento do que sobre as exportações, de modo que o regime de crescimento que 

prevalece é do tipo profit-led. 

 

METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

Este trabalho diz respeito a análise dos componentes da demanda agregada, onde visa 

demonstrar a partir da análise de dados estatísticos, quais componentes da demanda sofreram 

alterações, e consequentemente, influenciaram no crescimento do PIB. Em relação a esta 

análise é possível afirmar que ela possui uma abordagem de caráter quantitativa pela questão 

do uso de dados estatísticos. 

Os dados utilizados nesta análise foram encontrados no acervo do IBGE e também no 

Ipeadata, cujos domínios públicos permitem o acesso aos documentos que contém as 

informações necessárias para a realização desta análise. 
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ANÁLISE DOS COMPONENTES DA DEMANDA AGREGADA 

 

Nesta seção será realizado a análise dos componentes da demanda agregada, 

demonstrando quais componentes sofreram alterações e o que isso acarretou no crescimento 

do PIB ao longo dos anos. A metodologia adotada será através da contribuição de cada 

componente do PIB sobre a demanda agregada, que é calculado através da multiplicação da 

taxa de participação pela taxa de crescimento de cada componente do PIB. Por exemplo, no 

ano de 2010 o PIB cresceu 7,5%, com essa metodologia é possível saber qual o componente 

da demanda agregada contribuiu de forma mais significativa que os demais. Com isso, é 

possível observar qual o componente da demanda agregada está sendo o motor do 

crescimento do PIB em cada governo que se pretende analisar. Dessa forma, é possível 

identificar se o crescimento do PIB foi do tipo wage-led, profit-led ou export-led. Vejamos o 

comportamento dos indicadores no período em análise. 

Da forma como é definido o cálculo de contribuição ao crescimento, o impacto de cada 

componente depende da participação desse componente no PIB. Assim, uma pequena 

variação de um componente que tenha uma grande participação pode ter um impacto maior no 

PIB do que uma grande variação de um componente com uma participação menor. Portanto, 

antes de analisar as taxas de crescimento, é importante conhecer a participação de cada 

componente no PIB com o objetivo de entender melhor as taxas de contribuição.  

A tabela 1 mostra a participação de cada componente da demanda agregada no PIB. 

Como pode ser observado, o consumo das famílias é o componente mais importante do PIB 

em todo o período em análise. No governo FHC representava uma média de 58,8%, no 

governo Lula embora tenha se alcançado uma participação superior a 60% em 2009 e 2010, a 

média do período ficou abaixo do governo FHC, 57,9%. No governo Dilma, a média do 

consumo das famílias ficou em 62,2% enquanto no governo Temer ficou em 63,4%. 

Apesar da tendência de queda entre 1999-2018, o consumo do governo se manteve 

como o segundo componente no PIB mais importante, obtendo uma média 19,6% em todo o 

período. A soma do consumo das famílias com o consumo do governo demonstra que o PIB 

da economia brasileira é determinado pelo consumo total, ou seja, pequenas variações nesse 

componente geram grandes impactos sobre o PIB. 

A tendência de alta no consumo das famílias pode ser explicada pela estabilidade de 

preços, inicialmente gerada pelo Plano Real e em seguida pelo tripé de política 

macroeconômica que foi colocada em ação no governo FHC e permaneceram nos demais 
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governos. No primeiro governo Lula, a desvalorização da taxa de câmbio, que aumenta os 

preços de muitos produtos, combinado com o maior acesso ao crédito pode explicar a 

trajetória do consumo nesse período. Todavia, a apreciação do câmbio, a maior participação 

dos salários no PIB, políticas de estímulos ao consumo e políticas de redistribuição de renda 

podem explicar a trajetória do consumo no segundo governo Lula e os governos posteriores. 

 

Tabela 1: Participação dos Componentes da Demanda Agregada no PIB (%): 1999-2018. 
 

Consumo  

Famílias 

Consumo  

Governo 

Consumo  

Total 

FBKF Exportações Importações 

1999 59,3 21,2 80,5 17,9 7,9 7,5 

2000 59,2 20,2 79,5 18,0 8,5 7,9 

2001 58,8 20,5 79,3 18,0 9,2 8,1 

2002 57,8 20,6 78,4 17,2 9,5 6,8 

2003 56,8 20,7 77,5 16,3 10,4 6,7 

2004 55,8 20,4 76,2 16,7 11,2 7,0 

2005 56,5 20,1 76,6 16,5 11,9 7,3 

2006 57,3 20,0 77,3 17,0 12,0 8,3 

2007 57,5 19,7 77,1 17,9 12,0 9,3 

2008 58,3 19,1 77,4 19,1 11,5 10,4 

2009 61,0 19,7 80,6 18,7 10,5 9,6 

2010 60,2 19,0 79,2 20,5 10,9 11,9 

2011 60,7 18,7 79,4 21,1 11,0 12,5 

2012 61,7 18,8 80,4 20,9 10,8 12,4 

2013 61,9 18,5 80,4 21,4 10,7 12,9 

2014 63,0 18,5 81,5 20,4 10,5 12,5 

2015 63,2 18,9 82,2 18,2 11,6 11,1 

2016 62,9 19,6 82,5 16,6 12,1 10,3 

2017 63,3 19,2 82,5 15,9 12,5 10,9 

2018 63,6 19,1 82,6 16,3 12,9 11,6 

Fonte: Ipeadata (2020). 

 

O terceiro componente mais importante do PIB é a Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBKF), este apesar de apresentar uma média de 17,8% no governo FHC, 17,9% no governo 

Lula, de 21% no primeiro governo Dilma, percebe-se uma tendência de queda no governo 

Dilma-Temer. O descontrole das contas públicas neste último período pode ser a resposta para 

esse desempenho, dada a preocupação para se obter superávits primários. 

Quanto às exportações líquidas, se observa que mesmo diante de uma taxa de câmbio 

apreciada em praticamente todo o período em análise o aumento da participação das 

exportações e das importações. Uma das explicações para esse comportamento das 

exportações pode ser o comércio do Brasil com a China, que passou a ser o parceiro comercial 

mais importante desde 2009. A depreciação cambial também contribuiu para aumentar as 

exportações nos últimos anos, alcançando cerca de 13% em 2018.  
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Esse comportamento das participações dos componentes da demanda agregada é em 

parte explicado pelas suas respectivas taxas de crescimento, que estão expostas nos gráficos 

abaixo.  

No gráfico 1, se observa que o período de maior crescimento do consumo das famílias 

foi do governo Lula (2003-2010), quando a média foi de 4,6% contra uma média 1,6% do 

governo FHC, 3,5% do governo Dilma e 1,3% dos governos Dilma-Temer. O mesmo ocorre 

quando considerado a taxa de crescimento do consumo do governo, cujo destaque é para a 

média de 3% no governo Lula e negativa em 0,1% no governo Dilma-Temer. 

 

Gráfico 1 – Taxa de Crescimento do Consumo (Famílias, Governo e Total): 1999 a 2018. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Quanto ao investimento (FBKF) que pode ser observado no Gráfico 2, o período de 

maior crescimento também é no período do governo Lula (2003-2010), quando apresentou 

uma média de 6,6%. Média essa que caiu para 2,3% no primeiro governo Dilma e voltou a 

ficar negativa em 6,2% no governo Dilma-Temer, dado que no governo FHC se alcançou uma 

média negativa de 1,1%. Vários fatores podem explicar esse comportamento do investimento. 

No ano de 2000, a redução na taxa básica de juros pode ter contribuído para o aumento 

na taxa de investimento em 4,8%. Já no ano de 2004 a criação da lei das falências e das 

parcerias público-privadas, assim como a retirada dos investimentos públicos do cálculo do 

superávit primário permitiu um aumento na taxa de crescimento do investimento de 8,5%. A 

continuação do aumento do investimento público pela via do Programa de Aceleração ao 

Crescimento (PAC I e II) combinado com a redução média de 6% no custo de importação de 
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bens de capital pode ter sido uma das causas pela taxa de crescimento de 12% no ano de 2007. 

No ano de 2008 com a crise financeira mundial no seu auge, e a demanda por bens e serviços 

brasileiros por alguns de seus parceiros comerciais, com isso provocou um efeito na economia 

de aumentar os investimentos que resultou num alta de 12,3% na formação brutal de capital 

fixo. 

 Gráfico 2 – Taxa de Crescimento do Investimento (FBKF): 1999 a 2018. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Um dos fatores que pode ter causado o aumento da taxa de crescimento do FBKF no 

ano de 2010 foi o incentivo a criação de programas pelo governo para aumentar os 

investimentos, concedendo descontos nos financiamentos na compra de máquinas e 

equipamentos e também financiamentos voltados para construção civil, onde a taxa de 

crescimento do investimento fechou em 17,9%. No ano de 2013 o crescimento dos 

investimentos foi de 5,8%, que pode ter sido o resultado das desonerações tributárias 

oferecidos como o programa de apoio ao investimento, programas sociais do governo e a 

redução de IPI. Após quatro anos de queda a taxa de crescimento do investimento voltou a 

aumentar chegando em 3,9%, que foi impulsionado pelo crescimento da produção interna de 

bens de capital. Esse comportamento do investimento nos últimos anos, se devem em certa 

medida a instabilidade política gerada no governo Dilma-Temer, de modo que os empresários 

não tinham garantias mínimas de como a economia iria se comportar naquele momento, 

postergando seus planos de investimentos para futuro. 

Quanto ao comportamento da taxa de crescimento das exportações líquidas, esta pode 

ser explicada pelo comportamento da taxa de câmbio e pelo crescimento da renda dos 

principais parceiros comerciais do Brasil. 
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No caso das exportações exibido no Gráfico 3, no ano 2000 aumentaram principalmente 

devido à desvalorização cambial, que gerou um crescimento de 12,9%. Com o câmbio 

depreciado no ano de 2003, as exportações voltaram a subir chegando a 11,0%. Seguindo o 

ritmo do ano anterior, em 2004 a exportações continuaram a aumentar e chegou em 14,5%, 

isso se deu principalmente devido ao crescimento dos países que compram do Brasil, e com 

isso elevou as exportações brasileiras. Após dois anos de queda, as exportações voltaram a 

crescer no ano de 2007 chegando em 6,2%, principalmente devido ao crescimento da União 

Europeia. 

Gráfico 3 – Taxa de Crescimento das Exportações: 1999 a 2018. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

Após ter fechado no negativo no ano anterior, cresceram em 2010, chegando a 11,7%. 

Isso pode ter sido provocado pelo aumento do preço dos commodities no mercado, e 

consequentemente aumento das exportações em valores reais. No ano de 2013, o principal 

motivo do aumento das exportações em 1,8% foi o crescimento da China, que sozinha foi 

responsável por 20% das exportações brasileiras. Depois de uma queda, as exportações 

voltaram a crescer 6,8% em 2015, isso ocorreu principalmente devido à desvalorização 

cambial superior a 20%, o que torna a venda externa mais barata. Algo similar parece ter 

ocorrido em 2018, quando ocorreu uma desvalorização real do câmbio superior a 15%, o que 

deixou as empresas brasileiras mais competitivas no mercado externo. 

Já no caso das importações apresentadas no Gráfico 4, se observa uma relação com o 

PIB do Brasil e com a variação da taxa de câmbio. No ano de 2000 as importações 

aumentaram em 10,8%, isso ocorreu por causa do crescimento da economia e da valorização 

cambial. O crescimento entre 2003 e 2011 é explicado em parte pela apreciação cambial no 

período, que alcançou cerca de 60% no período. No mesmo sentido contribuiu o crescimento 
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do PIB da economia brasileira, como se observa o forte crescimento das importações em 

2010, quando o PIB alcançou 7,5%. 

  

Gráfico 4 – Taxa de Crescimento das Importações:1999 a 2018. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Gráfico 5 – Taxa de Crescimento do PIB: 1999 a 2018. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Na sequência, a desvalorização da taxa de câmbio real e o PIB do Brasil patinando, as 

importações caíram entre 2012 e 2016. Depois de ficarem no negativo as importações 

voltaram a crescer 6,7% em 2017 em decorrência da recuperação do consumo interno e da 

valorização do real perante o dólar. Em 2018 as importações continuaram crescendo e 

chegarem a 8,3%, isso se deu principalmente pelo aumento da demanda interna em consumir 

produtos importados. 
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Diante dessas variações, a taxa de crescimento do PIB foi influenciada de acordo, de 

forma positiva e negativa por tais componentes da demanda agregada, obtendo como 

resultado as taxas de variações do PIB que se encontram no Gráfico 5. 

O PIB praticamente ficou estagnado em 1999, crescendo apenas 0,5%. Nesse ano se tem 

início a política macroeconômica baseada no tripé metas de inflação, metas de superávit 

primário e taxas de câmbio flutuantes, portanto, o câmbio que era fixo passou agora a flutuar 

de acordo com a entrada e saída de divisas. Com efeito, ocorreu uma desvalorização da taxa 

de câmbio real efetiva superior a 50% em relação a 1998, o que provocou uma forte queda das 

importações (15%) e um forte aumento nas exportações (5,7%), porém menor que as 

importações. Esse comportamento favorável das exportações liquidas não foi suficiente para 

evitar a queda do PIB, provocado pela queda do investimento em capital fixo. Nos anos 

seguintes do governo FHC, o consumo das famílias se recupera, sendo esse componente, ao 

lado das exportações, que contribuiu mais para a taxa de crescimento do PIB nesse período, 

conforme pode ser visto na Tabela 2. 

Tabela 2: Taxa de Contribuição dos Componentes da Demanda Agregada no PIB (%): 1999-

2018. 

F

onte

: 

Ipea

data 

(20

20). 

 

A

 

taxa 

méd

ia 

de 

crescimento do PIB foi de 2,3% no governo FHC, desses 2,3% cerca de 1,0% foi de 

contribuição do consumo das famílias e 0,7% foi de contribuição das exportações. Portanto, é 

possível caracterizar esse período por um crescimento do tipo wage-led e profit-led.  

 
Consumo  

Famílias 

Consumo  

Governo 

Consumo  

Total 

FBKF Exportações Importações Var. 

Estoques 

Var. 

PIB 

1999 0,2 0,4 0,6 -1,8 0,4 -1,3 -0,1 0,5 

2000 2,5 0,0 2,5 0,9 1,0 0,8 0,9 4,4 

2001 0,4 0,5 0,9 0,2 0,8 0,3 -0,3 1,4 

2002 0,7 0,8 1,5 -0,3 0,6 -1,1 0,1 3,1 

2003 -0,4 0,3 0,0 -0,7 1,0 0,0 0,8 1,1 

2004 2,2 0,8 3,0 1,4 1,5 0,7 0,5 5,8 

2005 2,5 0,4 2,9 0,3 1,1 0,5 -0,6 3,2 

2006 3,0 0,7 3,7 1,1 0,6 1,3 -0,2 4,0 

2007 3,7 0,8 4,5 2,0 0,7 1,6 0,4 6,1 

2008 3,8 0,4 4,2 2,2 0,0 1,6 0,3 5,1 

2009 2,6 0,6 3,2 -0,4 -1,1 -0,8 -2,6 -0,1 

2010 3,8 0,8 4,6 3,3 1,2 3,2 1,6 7,5 

2011 2,9 0,4 3,3 1,4 0,5 1,1 -0,2 4,0 

2012 2,1 0,4 2,5 0,2 0,1 0,1 -0,7 1,9 

2013 2,1 0,3 2,4 1,2 0,2 0,8 0,0 3,0 

2014 1,4 0,2 1,5 -0,9 -0,2 -0,3 -0,3 0,5 

2015 -2,0 -0,3 -2,3 -2,8 0,7 -1,8 -0,9 -3,5 

2016 -2,4 0,0 -2,4 -2,2 0,1 -1,2 0,1 -3,3 

2017 1,2 -0,1 1,1 -0,4 0,6 0,7 0,7 1,3 

2018 1,1 0,1 1,2 0,6 0,5 0,9 -0,1 1,3 
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Nos dois governos Lula, a taxa média de crescimento do PIB foi de 4,1%, bem superior 

a apresentada no governo FHC. Uma série de políticas permitiu esse desempenho da 

economia brasileira, como a ampliação do programa bolsa família, aumento do crédito, 

estímulos ao investimento, redução das taxas de juros, ascensão da China e de outros países 

que aumentaram as exportações, são exemplos de algumas medidas que ampliaram a taxa de 

crescimento do PIB e reduziram o desemprego em relação ao governo anterior.  

A política macroeconômica dos governos Lula foi tipicamente uma política keynesiana 

e isso pode ser visto na contribuição dos componentes da demanda agregada. A média de 

4,1% do PIB teve como maior contribuição o consumo das famílias com 2,7%, o investimento 

com 1,2%, as exportações e consumo do governo contribuíram com 0,6% cada. A média de 

crescimento só não foi maior devido ao crescimento da renda que junto com o câmbio 

apreciado, gerou uma contribuição negativa sobre PIB de 1,0% derivado do aumento das 

importações. 

Dentro das políticas keynesianas, políticas de estímulo ao consumo são políticas que 

tendem a aumentar o investimento, como pode ser visto no caso da economia brasileira no 

período em foco. Portanto, esse período pode ser caracterizado como do tipo wage-led e 

profit-led. 

Tabela 3 – Regimes de Demanda no Período 1999-2018. 

Governo Regime de Demanda 

FHC – (1999-2002) Wage-led e Profit-led 

Lula I e II (2003-2010) Wage-led e Profit-led 

Dilma (2011-2014) Wage-led 

Dilma-Temer (2012-2018) Export-led 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

No primeiro governo Dilma, a taxa de crescimento do PIB volta a diminuir, obtendo 

uma média de 2,4%, na qual 2,1% foi de contribuição do consumo das famílias. Portanto, é 

um período que pode ser caracterizado claramente como do tipo wage-led. 

Já o período do governo Dilma-Temer, a taxa média de crescimento foi negativa em 

1,0%, de modo que as exportações foi o único componente da demanda agregada que 

contribuiu (com 0,5%) de forma positiva, o consumo das famílias contribuiu com 0,5% 

negativamente, o investimento caiu drasticamente, contribuindo negativamente com 1,2%. 

Portanto, é possível caracterizar esse período como crescimento do tipo profit-led, dado que 

as exportações evitaram uma queda ainda maior no PIB. A Tabela 3, apresenta um resumo 



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

 

319 
 

dos resultados encontrados no trabalho, conforme o tipo de regime de demanda que 

prevaleceu em cada período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo teve como objetivo realizar uma análise dos componentes da demanda 

agregada sobre o crescimento do PIB no período de 1999-2018, demonstrando a participação 

de cada componente e seus efeitos na economia do país. 

 Toda a análise realizada teve como plano de fundo os regimes de demanda wage-led, 

profit-led e export-led. Onde o primeiro é caracterizado pelo crescimento liderado pelo 

consumo, já o segundo é visto como sendo um crescimento liderado pelos lucros e o último é 

o crescimento liderado pelas exportações. 

 Como foi observado, o crescimento no período do governo FHC entre 1999 e 2002 foi 

do tipo wage-led e profit-led, devido principalmente ao tripé metas de inflação, superávit 

primário e taxas de câmbio flutuante.  

Nos dois governos de Lula os regimes foram do tipo wage-led e profit-led, isso se deu 

devido ao aumento de programas sociais, estímulos ao investimento, aumento do crédito, 

baixas taxas de juros assim como também o aumento do número de parceiros comerciais 

causando um aumento das exportações. 

No primeiro governo Dilma nos anos de 2011 a 2014 foi caracterizado como wage-led, 

mesmo com a taxa de crescimento do PIB diminuindo, não alterou o consumo que continuou 

a crescer.  

Já no governo Dilma-Temer entre 2014-2018 foi do tipo export-led, tendo em visto que 

a taxa de crescimento do PIB estava negativa e o único componente que apresentou 

crescimento foram às exportações. 

Por último fica a dúvida se algumas políticas econômicas poderiam abranger os três 

tipos de regimes abordados neste trabalho e assim contribuir para um crescimento da 

economia de forma mais completa e com melhores resultados. A resposta para esse dúvida 

pode ser encontrada a partir de novas pesquisas, ficando assim como sugestão para novos 

trabalhos. 
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RESUMO 

 

Este texto é parte de uma pesquisa de doutoramento em educação sob a chancela da Universidade Federal de 

Mato Grosso. Na esteira da filosofia da diferença, vimos problematizando os atos de performatividades de 

gêneros que constituem as subjetividades infantis. Atrelados às crianças que frequentam o quinto ano do 

ensino fundamental de uma escola estadual no interior do estado de Mato Grosso, circulamos por percursos 

investigativos de pesquisa na busca de inscrições que possam problematizar discursos e sistemas de 

dominação. Para tanto, nos deixamos assombrar pelos pensamentos dos filósofos da diferença: Nietzsche, 

Derrida, Deleuze etc., no sentido de amenizar nossas inquietações em relação aos atos de performatividades 

de gêneros a incidirem sobre os corpos infantis como modos de subjetivação. Assim, delineamos nossa 

pesquisa pelo método da dramatização, concebido por Deleuze, com o intuito de apresentar possibilidades 

outras ao modo de ver, sentir, ouvir, pensar e fazer pesquisa em educação e trazer novos ruídos para o 

contexto educacional. Nesse processo de pesquisa, lançamos mão de oficinas de escrileituras, como aposta 

metodológica, no sentido de emergir escrituras infantis como possibilidades de desconstrução de sistemas 

binários a coadunarem com a opressão do falogocentrismo, ou seja, a suposta valorização do falo em 

detrimento da posição feminina. Na travessia da investigação, circulamos pelo espaço-tempo escolar e 

produzimos escrileituras crianceiras. As escrileituras produzem a escritura como modo de resistência a um 

lugar dado e escolhido por discursos dominantes e têm os atos de criação como outras possibilidades de 

pensar-se e superar-se. Por assim dizer, problematizamos o falogocentrismo, presente na estrutura dominante 

de subjetivação, a fim de produzir efeitos que possibilite a abertura para as diferenças, os afetos, as sensações 

e a escritura. 

 

Palavras-chave: Crianças. Desconstrução. Performatividades de gêneros. 

 

ABSTRACT 

 

This text is part of a doctoral research in education under the seal of the Federal University of Mato Grosso. 

In the wake of the difference philosophy, we have been problematizing the acts of gender performance that 

make up children's subjectivities. Linked to the children who attend the fifth year of elementary school at a 

state school in the interior of the state of Mato Grosso, we circulate through investigative research routes in 

search of enrollments that can problematize discourses and systems of domination. To this end, we allow 

ourselves to be amazed by the thoughts of the philosophers of difference: Nietzsche, Derrida, Deleuze etc., in 

the sense of easing our concerns about the acts of gender performance to affect children's bodies as modes of 

subjectification. Thus, we delineate our research using the dramatization method, designed by Deleuze, in 

order to present other possibilities to the way of seeing, feeling, listening, thinking and doing research in 

education and bringing new noises to the educational context. In this research process, we made use of 

writing workshops, as a methodological bet, in the sense of emerging children's writings as possibilities of 

deconstruction of binary systems to match the oppression of phallogocentrism, that is, the supposed 

valorization of the phallus to the detriment of the female position. In the crossing of the investigation, we 

circulate through the school space-time and produce childlike writings. Scriptures produce scripture as a way 

of resisting a place given and chosen by dominant discourses and have acts of creation as other possibilities 

for thinking and overcoming oneself. So to speak, we problematize phallogocentrism, present in the 

dominant structure of subjectivation, in order to produce effects that allow the opening to differences, 

affections, sensations and writing. 
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                                                       Inspiração 

Eu, por certo, não saberei medir a importância das coisas: alguém sabe?  

(BARROS, 2015, p. 127) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto é um convite de leitura para algumas pessoas1. A ideia é ressoar pensamentos 

colhidos numa pesquisa em Educação sob a chancela da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Nesse percurso de pesquisa, trazemos a poética de Manoel de Barros para conversar conosco no 

sentido de literaturizar a ciência com coisas “desimportantes”. Afinal, Manoel de Barros, o poeta 

das coisinhas do chão, dá importância aos saberes insignificantes e efêmeros.  Assim, a partir de sua 

poética, vimos trilhando olhares oblíquos e dissimulados para as coisas “desimportantes”. Este texto 

é, portanto, um desejo de devir-escrita que se afirma na pesquisa com as humanidades, o devir-

escrita se manifesta no alargamento da vida e nos movimentos informes de experimentos com os 

pensamentos das gentes que participam das tessituras dos cotidianos escolares e nos oferecem 

dizeres, saberes e fazeres que questionam nossas verdades.  

Essas gentes provocam, se deixam provocar e crescem de importância para nossos olhos à 

medida que anunciam a “desimportância” de suas vivências. No acontecimento de suas vivências, 

vamos tateando a busca de um feliz encontro com os cheiros, as ressonâncias, o palpitar das 

palavras, o som das vozes, as escrituras e as brechas das descontinuidades. Fugimos dos grandes e 

retumbantes discursos sempre heroicos, nos dispusemos a conhecer as minoridades da criação, na 

qual o ser menor, o insignificante, as coisinhas do chão [na Educação] nos ajude a romper com 

planos edificados na máquina capitalística de subjetivação.  

Escrevemos com a finalidade de não dizer o que essas gentes são, temos o intuito de encontrar 

a potência de vidas emanadas no cotidiano e não dizer por elas ou para elas, mas sim considerar a 

cadência de suas singularidades. Para isso, vimos desenvolvendo pesquisas com as  gentes no 

sentido de encontrar o inaudito, temos a pesquisa como aponta Larrosa (2015, p. 10-11), “uma 

expedição em que se pode escutar o ‘inaudito’ e em que se pode ler o não-lido, isso é, um convite 

para romper com os sistemas de Educação que dão o mundo já interpretado, já configurado de uma 

determinada maneira, já lido e, portanto, ilegível” (LARROSA, 2015, p. 10-11, grifos do autor). Por 

isso, nosso desejo de devir-pesquisa se manifesta na experiência inventiva, sensível e criativa da 

diferença, tomamos outros rumos e construímos outros pensamentos no que acontece, no 

fazer/viver/sentir e nas vivências que nos constitui. 
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Este texto, resultado de uma pesquisa, proporciona a escuta das coisas, no caso, a escuta dos 

aprendimentos das gentes da escola. Nos propusemos a escutar crianças para conseguinte ressoar 

suas palavras no campo educacional. Dispusemo-nos no acontecer cotidiano da sala de aula e 

trazemos para este texto algumas considerações do que ouvimos e sentimos no processo de 

pesquisa-ensaística-educacional realizado entre2 as crianças. Percorremos por rotas, agenciamentos 

e conotações que bifurcaram em problematizar a seguinte questão: Como as crianças subvertem os 

atos de performatividades de gêneros que preenchem suas subjetividades?   

Muitas pesquisas da área da Educação são sobre crianças e para as crianças, por isso que em 

nossa composição de pesquisa, investimos em pesquisar entre às crianças, no intuito de encontrar a 

potência do devir-criança3 que se manifesta no cotidiano da escola e, para tanto, as convidamos para 

participar de oficinas de escrileituras que reivindicam novas possibilidades de escrever pensamentos 

e escriturar sentidos. Em nossa compreensão, as oficinas de escrileituras caracterizam sua literatura 

como “menor” no sentido de trazer a diferença produzida na “literatura maior”. “O maior é 

reservado para a produção oficial, bancada e reconhecida pelo estado; o menor é reservado para o 

marginal, para aquilo que foge, que escapa, que fica a deriva” (GALLO, 2014, p. 21). Nesse 

processo, as escrileituras nos suscita e aguça os pensamentos para a abertura à diferença.  

A diferença borbulha entre os espaços-tempos escolares, produz o cotidiano fervilhado de 

ideias outras, além do que está instituído por políticas ontológicas e valores morais fundamentados 

em uma episteme sólida e cartesiana.  A diferença produz a alteridade, concebe o Outro como 

legítimo Outro, o qual não podemos antecipar, pois nas feituras cotidianas o Outro se remete ao 

Outro que se remete ao Outro formando um gigantesco tear de significantes sem fim e sem 

interpretações. Assim, caminhamos lado a lado com a diferença, sem nos preocuparmos com o 

certo/errado, mas afirmando outras inferências ao modo de estar/pensar e vivenciar à vida. Deste 

modo, nas vivências infantis, encontramos a criação de outras formas de pensar além do que está 

instituído dentro dos espaços-tempos escolares. As crianças leem o mundo, escrevem sobre ele e 

criam novos saberes, sentires e fazeres.  

Na antiguidade, a educação foi pensada como arte maior, uma tékhne capaz de 

preparar e formar cada um, no contexto da vida social. Na modernidade foi 

pensada como ‘arte universal de ensinar tudo a todos’, em comenius, e depois 

como ciência maior, que foi pouco a pouco sendo analisada, metrificada, 

metodologizada segundo parâmetros de ciência nascente. Teorias e métodos 

pedagógicos ficam presos aos cânones, àquilo que se pensa ser uma ‘boa 

educação’. Boa para quem e boa para quê? Boa para produzir os efeitos do menor 

na educação? Nesse projeto moderno de máximos e de máximas, que papel têm 

jogado os mínimos? Que fugas, que escapes eles promovem? Enfim, qual a 

potência do mínimo na educação? (GALLO, 2014, p. 20, grifos do autor). 
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As produções autorais de pessoas comuns são produções mínimas, como também as 

reverberações das crianças na escola são mínimas e abrolham delírios no campo educacional, visto 

que isso coloca sob suspense nossas verdades. O mínimo na Educação, as vozes e os pensamentos 

infantis foram por muitos séculos silenciados e negligenciados por nós, adultos, pois carregamos em 

nosso íntimo o sentimento de sempre saber o que fazer com elas [as crianças]. Inventamos 

instituições de acolhimento e modos de subjetivação de seus corpos e suas almas no intuito de 

torná-las um de nós, porém, as crianças entre suas infâncias escapam, deslizam pela superfície na 

busca de novos contornos e afirmam suas singularidades.  

As experiências da ordem do singular, tratadas neste texto, condizem com o movimento 

soberbo do ínfimo e as minoridades que surgem nas frestas das maioridades racionalizadas. 

Visibilizamos saberes e fazeres que irrompem com as ilações sobre o debate de performatividades 

de gêneros na escola. Convidamos para participar do nosso desejo de pesquisa, vinte e duas crianças 

que frequentam o 5º ano da Educação Básica numa escola estadual no interior do estado de Mato 

Grosso. Afinal, “pesquisar com crianças é se deixar levar por diferente fluxos e viver a experiência 

da não compreensão – a criança provoca o pensamento e nos força a pensar” (DIAS, 2014, p. 111). 

O pensar, nesse sentido, está em conformidade com sua potência criativa. As crianças instigam a 

elaboração de outras maneiras de se movimentar entre elas e produzir sentidos outros sobre a 

linguagem dominante instituída, assim como faz o poeta ao desexplicar as coisas ou quando lemos 

em Barros (1989, s.p.), “tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes”  

 

COMPOSIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Entreabrimos o círculo e deixamos alguém entrar, como nas palavras de Deleuze (1997), 

chamamos alguém para compor conosco e vamos para fora. Nos lançamos. Arriscamos uma 

improvisação no caos, encontramos forças cósmicas que fogem e escapam, formamos um novo 

círculo em numa nova região. Improvisamos. Improvisar é ir ao encontro com o mundo ou 

confundir-se com ele.  Saímos de nossas casas tecendo redes de sentidos outros, a tessitura promove 

irrupções motoras, gestuais, sonoras que compõem trajetos zombeteiros de crianças que enxertam 

ou se deixam germinar, produzem volteios, velocidades, lentidões, movimentos e gestos no 

processo de diferenciação, a différance à maneira do filósofo Derrida (1995). As diferenças 

entrelaçam, nos atravessam e formam as redes de conhecimentos, saberes, fazeres e sentires que 

cotidianamente vamos [estamos] produzindo, lá onde nenhuma categoria é possível.  

Por assim dizer, formamos um drama irrepetível no experimento com o pensamento, 

experimentamos novos sabores e acontecimentos do real, do vivido e no que está vivível, agimos 
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sob o efeito da différance derridiano – atos de diferir – elaboramos outras possibilidades para 

conhecer o Outro como legítimo Outro, pois apreciamos suas singularidades no processo de 

diferenciação.  “É um Outro enquanto Outro, não a partir daquilo que nós colocamos nela. É um 

Outro porque sempre está além do que sabemos, ou do que queremos ou do que esperamos” 

(LARROSA, 2015, p. 187, grifos nossos). É um verdadeiro início.  

Desse modo, compomos com o Outro os movimentos de pesquisa na perspectiva do método 

da dramatização. Proposto por Deleuze (2006) na obra A ilha deserta e outros textos (textos e 

entrevistas 1953- 1974), o método da dramatização é um exercício do pensamento filosófico: 

leitura, compreensão, análise e produção do pensamento. Nas assertivas de Corazza (2013, p. 45), 

“o método importa para tomar distância epistemológica representacional, levando o pensamento a 

capturar forças, numa semiótica da sensação e numa física dos afectos”. Corroborando com a 

autora, o método não requer explorar mecanismos totalizantes do devir humano, introduz uma outra 

maneira de explorar o espaço-tempo da pesquisa imbuindo os participantes numa tarefa dialógica 

que exige da percepção e da sensibilidade novas lentes para atuarem mutuamente na criação de 

devires outros, não há neutralidade. Podemos chamar de devir-pesquisa o engendramento de outras 

nuances epistemológicas no processo de investigação.  Em vista disso, o método da dramatização 

sugere o drama, o que “impulsiona as pesquisas a capturar as forças de acontecimentos 

educacionais, em suas modulações assignificantes, vitalidades assubjetivas, relações ininterpretadas, 

devires inorgânicos e imperceptíveis (CORAZZA, 2012, p. 1010).  Os colaboradores da pesquisa 

agem reciprocamente e deixam-se afetar e ser afetado; são sensíveis aos movimentos informes de 

cada participante; fogem dos aparatos metodológicos tradicionais e previsíveis para compor um 

status criativo, ativo, instável e sensível. Na dramatização agencia-se “movimentos e vibrações de 

afectos; encontros com hecceidades e variação de potências; relações complexas de velocidades e 

lentidões, movimento e repouso entre moléculas e partículas” (CORAZZA, 2013, p. 46). A 

dramatização exige que os pesquisadores produzam movimentos moleculares que atendam a 

superfície da pesquisa, atentando-se ao rigor e a consistência cientifica sem perder a sensibilidade.   

Pesquisa por esse método consiste em,  

Devir outra coisa que não pesquisador: realizando movimentos de ataque e 

proteção, vontade e decisão, viagens e mutação; borboleteando intelectualmente e 

titubeando entre blocos de saber-poder e subjetividades; suspendendo o que 

encontra, para desenhar traços imprevistos e excêntricos de possibilidades; 

desmoronando e traindo o sistemático; proliferando o processual e andarilhando 

num tabuleiro de experimentações fictícias, que sobrepujam qualquer retidão 

(CORAZZA, 2012, 1011).  

 

Esse processo possibilita um outro modo de esquadrinhar, pensar e vivenciar o espaço-tempo 

da pesquisa e instiga os participantes a viverem as sinuosidades das diferenças no campo da 
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investigação, como também, solicita da criatividade na fabricação de outros caminhos 

metodológicos não embrionários e segmentados.   

Dessa maneira encontra-se dinamismos que surgem no processo de dramatização,  

Os dinamismos são tanto temporais quanto espaciais. Eles tanto constituem tempos 

de atualização ou de diferenciação quanto traçam espaços de atualização. Não só 

espaços começam a encarnar as relações diferenciais entre elementos da estrutura 

recíproca e completamente determinados, mas tempos de diferenciação enganam o 

tempo da estrutura, o tempo da determinação progressiva. Tais tempos podem ser 

chamados ritmos diferenciais, em função de seu papel na atualização da ideia 

(DELEUZE, 2006, p. 207). 

 

Os dinamismos visam agir, fazer, pôr em movimento; atualizar o que aparece na superfície 

do pensar e substituir o logos4 por um drama. “Os dramas (ou “processos dinâmicos”, que 

dramatizam as Ideias), na “aventura das Ideias”, colocam em cena forças e potências que agem nos 

acontecimentos, em detrimento do que aparece na superfície do pensar” (CORAZZA, 2012, p. 

1019, grifos da autora). O drama evidencia no que acontece no cenário do pensar. As ideias são 

reais sem serem atuais, ou seja, são moventes num processo de vir-ser-aí. As ideias reivindicam um 

estado de recognição no sentido de tornar-se Outro jamais conhecido, expulsando a lógica de 

sentido do pensamento fundado em metanarrativas. “Pela dramatização, a filosofia da diferença, 

rompe com o pensamento enquanto um universal abstrato, atemporal, neutro, moralmente 

comprometido, sendo tramado por configurações de forças” (CORAZZA, 2013, p. 58). O método 

da dramatização insurge outras formas para pesquisar aspectos curriculares e didáticos na 

Educação, abrir novos espaços para problematizar os modos minoritários de vida, explorar a 

criticidade e o prazer de pensar. 

DELÍRIOS INFANTIS 

 

Desconstruir os extratos molares que fixam interpretações fundamentadas no pensamento 

metafísico é o que almejamos neste texto [a pesquisa]. O gesto filosófico derridiano da 

desconstrução questiona o sentido metafísico, ou seja, contesta que exista algo transcendental que 

originaria um sentido principal que originaria todos os outros sentidos. Derrida rompe com as 

oposições hierárquicas que sustentam a supremacia e os binarismos de um termo sobre outro 

(DERRIDA, 1999). No livro De que amanhã... diálogo, publicado por Jacques Derrida e Elizabeth 

Roudinesco, encontramos a seguinte explicação sobre a desconstrução, 

[...] o termo ‘desconstrução’ foi tomado da arquitetura. Significa a deposição 

decomposição de uma estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um trabalho 

do pensamento inconsciente (‘isso se desconstrói’), e que consiste em desfazer, 

sem nunca destruir, um sistema de pensamento hegemônico e dominante. 

Desconstruir é de certo modo resistir à tirania do Um, do logos, da metafísica 

(ocidental) na própria língua em que é enunciada, com a ajuda do próprio material 
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deslocado, movido com fins de reconstruções cambiantes (DERRIDA; 

ROUDINESCO, 2004, p.9, grifos dos autores). 

A vida ocidental estabeleceu regras sistemáticas binárias na linguagem como causa/efeito; 

realidade/aparência; homem/mulher, entre outros, o que Derrida em sua escritura incisiva sugere a 

desconstrução desse sistema. Vimos sendo interpelados por ordens discursivas que ditam maneiras 

de ser e estar em meio a vida, o que resulta muitas vezes em ações massificadoras em desfavor a 

potencialidade da vida como os atos de performatividades estilizados numa estrutura binária. Para a 

autora Judith Butler, “[...] a performatividade deve ser compreendida como a prática reiterativa e 

citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2000, p. 154). 

Segundo a autora, somos efeitos de uma série de discursos repetitivos que se enunciam sobre nossos 

corpos no sentido de solapar nossos espíritos e delinear nossa subjetividade.   

A autora considera que a performatividade não é “assim, um ato singular, pois ela é sempre 

uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na medida em que ela adquire o status de 

ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição” (BUTLER, 

2000, p. 152). Ou seja, os discursos habitam os corpos e numa relação mútua e coesiva se 

constroem em acordo com a norma vigente. A esse conjunto de discursos a autora nomeia de 

performatividades, “[...] a performatividade não pode ser entendida fora do processo de 

iterabilidade, uma repetição de normas forçada e regularizada. E esta repetição não é realizada por 

um sujeito; esta repetição é o que possibilita a existência de um sujeito e constitui a sua condição 

temporal” (BUTLER, 1993, p. 95 – tradução livre).  Para a autora, nos tornamos o que somos diante 

dos efeitos de atos de falas e discursos que incidem sobre nossos corpos.  

A abjeção de certos tipos de corpos, sua inaceitabilidade por códigos de 

inteligibilidade, manifesta-se em políticas e na política, e viver com um tal corpo 

no mundo é viver nas regiões sombrias da ontologia. Eu me enfureço com as 

reivindicações ontológicas de que códigos de legitimidade constroem nossos 

corpos no mundo; então eu tento, quando posso, usar minha imaginação em 

oposição a essa ideia. [...] com efeito, parece-me crucial recircular e ressignificar 

os operadores ontológicos, mesmo que seja apenas para apresentar a própria 

ontologia como um campo questionado (BUTLER, 2002, p. 157).  

 

Por assim dizer, mobilizamos nosso pensamento no intuito de problematizar os contornos das 

performatividades de gêneros e resistir aos seus atos de repetição conta como política de 

desafirmação da ontologia reconhecida como “ideal”. Na vida cotidiana, somos subjetivados por 

políticas ontológicas racionalizadas por discursos totalizantes e heteronormativos que nos confere 

um único modo de atuar no social e no privado. Com efeito a essas delimitações, surgem processos 

maquínicos de objetivação dos corpos validando sua posição na hierarquização social. No entanto, 

entre a pretensão da política ontológica, reside a premissa de corpos excluídos, corpos que não se 

renderam a uma extensão da política ontológica universal e reclamam por seus lugares destituídos 
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historicamente pela falta de políticas de inclusão. Isso é o que a autora Butler chama de “estrutura 

ambivalente da performatividade” (Butler, 1997, p. 40).  

Ambos os movimentos caminham lado a lado no campo cultural de subjetivação, estamos nos 

referindo à posição feminina dada as mulheres provindas do binarismo homem/mulher. A mulher 

numa relação binária ocupa lugares de subalternização e tem seus direitos precarizados sob os 

efeitos do falogocentrismo. A performatividade de gênero, mediante a afirmação do 

falogocentrismo, é uma prática reiterativa e citacional que inseri nos corpos ideias, morais e valores 

representacionais. Nas palavras de Butler, “a performatividade deve ser compreendida não como 

um "ato" singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 1993, p. 02, grifos da autora). As 

pessoas, os corpos se constituem através da interpelação do outro, a partir disso, torna-se vulnerável 

às nomeações e a autoridade de quem nomeia. Os atos de fala delimitam os contornos dos corpos, 

suas articulações e suas ações possíveis.  

A vista disso,  realizamos esta discussão no campo educacional tendo como referencial a 

autora Judith Butler sobre as performatividades de gêneros e o filósofo Derrida acerca do 

falogocentrismo, pois como a autora Butler buscamos “formas plurais de agência e práticas sociais 

de resistência (BUTLER, 2015, p. 09), no sentido de falar de uma ‘democracia do por vir’ que surge 

no plano de composição da sala de aula com a finalidade de “transver” o mundo racionalizado por 

políticas falogocêntricas por meio de microrresistências e microliberdades que almejam janelas para 

a alteridade. Assim exposto, direcionamos nossos olhos e nossos ouvidos para as produções 

cotidianas que se constituem no fazer e saber infantil e produz no currículo e nas didáticas da escola 

à passagem da diferença diante do pensamento falogocêntrico.  

Agenciamos no acontecimento da sala de aula a produção de oficinas de escrileituras e 

observamos o quanto as crianças subvertem “um télos normativo e definidor” (BUTLER, 2003, p. 

37). Abre-se, no plano de composição do currículo e da didática que perpassa a sala de aula, 

espaços da diferença reconhecendo às singularidades e expandindo as multiplicidades. Diante do 

drama da sala de aula vivenciamos, por meio de oficinas de escrileituras, o movimento de 

desconstrução do binarismo hierárquico homem/mulher estilizados por atos de performatividades 

de gêneros.  Derrida, demonstra a necessidade de pensar essa episteme e operar por gestos de 

desconstrução da suposta superioridade masculina. Em sua obra Esporas: os estilos de Nietzsche 

(2013), faz contrapontos a suposta virilidade simbolizada no “falo” utilizando o termo 

“falogocentrismo”, no texto, o autor explicita sua crítica: 

Então começa a história, começam as histórias. Então, a distância – a mulher – 

separa a verdade – o filósofo –, e dá a ideia. Que se afasta, se torna transcendente, 

inacessível, sedutora, agita e mostra o caminho à distância, in die Ferne. Seus véus 
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flutuam ao longe, o sonho de morte começa – é a mulher (DERRIDA, 2013, p. 62, 

grifos do autor). 

 

Derrida com uma escritura talhante estilo a espóras, propõe a desconstrução da vontade de 

verdade que rege a história ocidental. Na tessitura deste texto [e da pesquisa], nos deslocamos por 

posições que rompem com a dicotomia da metafísica e nos movimentamos pelos gestos da 

desconstrução derridiana. Nas palavras de Haddock-Lobo (2008, p. 21, grifos do autor): 

Isso quer dizer que, nos moldes desconstrutivos, só se deve apoiar uma posição e 

nunca uma tomada de partido. Quando uma posição (por mais que justa, válida, 

bem-intencionada) se torna um partido, começa a ter seus hinos e suas bandeiras e, 

portanto, neste momento, ela já está se fazendo representar nos moldes do 

‘opressor’ que tanto é combatido pelo recém-formado ‘partido’. É nesse sentido 

que a desconstrução só é possível por meio de tomadas de posições, de um 

posicionamento frente aos fatos, aos textos, momentânea e singularmente, uma 

posição de cada vez: sem se tomar partido; sem ser ‘isto’ ou ‘aquilo’ ou, pior ainda, 

‘isto’ versus ‘aquilo’. 

Corroborando com o autor, percorremos o plano de composição de vidas infantis enquanto 

evento que inscreve nos cotidianos maneiras outras de ver, sentir e ouvir o mundo, atentos (as) aos 

efeitos que escapam das intenções objetivadas no discurso de um autor-sujeito, aos sintomas e as 

contradições. Sem tomar partido, mas posições... Motivamos o pensamento a pensar sobre o 

falogocentrismo, problematizamos os atos de performatividades de gêneros, escrevemos e 

ressoamos as escrituras infantis como processo de criação e resistência. A escritura, conforme 

Derrida, diz respeito a tudo o que possa gerar uma inscrição, uma fixação, uma marca independente, 

compreende a criação de sentidos outros que aguça o sabor do saber, saboreia acontecimentos, 

pensamentos e possibilidades outras para o aprender.  

Nas palavras do autor,  

Já há algum tempo [...] diz-se 'linguagem' por ação, movimento, pensamento, 

reflexão, consciência, inconsciente, experiência, afetividade etc. Há agora, a 

tendência a designar por 'escritura' tudo isso e mais alguma coisa: não apenas os 

gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica, mas também a 

totalidade do que a possibilita; e a seguir, além da face significante, até mesmo a 

face significada; e, a partir daí tudo o que pode dar lugar a uma inscrição em geral, 

literal ou não, e mesmo que o que ele distribui no espaço não pertença à ordem da 

voz: cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas também, 'escritura' pictural, 

musical, escultural, etc. (DERRIDA, 1999, p. 10-11, grifos do autor). 

 

 Essa é a tarefa de uma escritura, uma produção artesanal de sentidos não pré-fixados, uma 

criação de sentidos outros que tecem e destecem saberes, fazeres e posições. A escritura se faz no 

acontecimento do cotidiano na intenção de afirmar singularidades e não representar. Por assim 

conceber, encontramos nas escrituras infantis atos de subversão aos processos de subjetivação 

falogocêntricos. Em nosso encontro alvitramos com oficinas de escrileituras outras maneiras para 

escriturar sentidos entre as crianças que participaram do experimento do pensamento.  As oficinas 

de escrileituras são, 
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Movimentadas com leituras fertilizadoras e com escrituras agitadoras de ideias, 

advindas de várias áreas, trata-se de escrileituras avaliadas por sua capacidade de 

traduzir acontecimentos e produzir efeitos artistadores; transformar forças em 

novas maneiras de sentir e ser; engendrar diferentes práticas de educar e 

revolucionárias formas de existência. Os resultados dessas escrileituras são 

considerados textos que reivindicam posturas multivalentes de coautoria entre 

leitor e escritor, para se transformarem em exercícios de pensamentos; cuja 

concepção prática supõem textos abertos às interferências do leitor, isto é, 

escrevíveis de múltiplos modos e traduzíveis para diferentes línguas (CORAZZA, 

2015, p. 319). 

 

Por meio das oficinas de escrileituras literaturizamos a ciência entre às crianças, conhecemos 

outras vidas, criamos outros estilos de fazer e saber em sala de aula. Cometemos o delito de 

literaturizar como infere a autora Nilda Alves (2015)5, rachamos com os extratos molares do 

discurso colonizador presente na escola e produzimos com as crianças a literatura da minoria, uma 

literatura molecular que se abre nas frestas da descontinuidade e rompe com modos de subjetivação 

hegemônicos de um povo: o povo criança. As crianças deliram e suspendem nossa vontade de 

verdade, mesmo estando nós, sob a vigilância panóptica dos mecanismos de aprendizagem da 

educação instituída.  

As oficinas de escrileituras oferecem o exercício de práticas de leitura e produção de textos 

que explore a criticidade frente a textos, traduções literárias, poéticas e outras mídias. Como 

sinaliza a autora Corazza (2015, p. 319), as oficinas de escrileituras “compreendem modos plurais 

de intervenção, nas formas de ensinar e de aprender a ler e a escrever; modalidades de planejar, 

organizar e desenvolver as oficinas”. A oficinas de escrileituras produziram o caminho 

metodológico da pesquisa por criar sentidos outros, inverter as posições dos praticantes escolares, 

tecer novas linhas de saberes, sentires e fazeres, estimular o pensamento e realizar experimentações 

no espaço vivido num regime de intertextualidade entre a mídia e o escrileitor. No caso da pesquisa, 

foram realizadas quatro oficinas temáticas que abordaram uma relação dialógica entre curtas 

metragens assistidos e problematizados pelos estudantes. Nas oficinas, as crianças assistiram filmes 

de curtas-metragens que esboçavam relação ao tema igualdade de gênero. Os curtas metragens 

foram vídeos retirados da plataforma You Tube com tempo de exibição de um a oito minutos. Os 

curtas elencados foram: Heroínas do ano; O sonho impossível (ONU); Mulher Maravilha; O 

campeonato de videogame (ONU); O desafio da Igualdade; Valente: arco e flecha.  As crianças 

assistiam, problematizavam e em seguida produziam escritas-leituras.   

Na tessitura das escritas-leituras as crianças produziram escrituras transcriando sentidos 

singulares e irrepetíveis. Observe algumas das escritas-leituras de três curtas-metragens assistidos: 

 

CURTA-METRAGEM: HEROÍNAS DO ANO 

Sinopse: o filme infantil denota a aventura de heroínas que desmistificam uma vilã.  
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Meninas podem ser o que elas quiserem! Minha mãe é uma heroína. 

Fire Crow, 11 anos6. 

 

Meninas são as melhores super-heroínas. 

Monkayse Linda, 10 anos. 

 

As mulheres irão salvar o mundo. 

MC Bella, 10 anos. 

 

Não podemos duvidar da força e da inteligência das meninas. 

Jiren Full Power, 11 anos. 

 

(Escritas-leituras do dia 08/05/2019) 

 

Nas Palavras da autora Corazza (2015, p. 329), “[...] as escrileituras faz a diferença do pensar 

e do viver; fornece um roteiro fabulador de como educar, sob o signo da invenção”. Dessa maneira, 

os escrileitores reverberaram acontecimentos do vivível e romperam com o binarismo 

falogocêntrico a partir suas escrituras. Essas escritas-leituras oferecem escrituras que operam sobre 

o terreno pantanoso da complexa situação de performatividades de gêneros que incidem sobre os 

corpos infantis. A escritura é inventiva sobre as performatividades de gênero que circunda os planos 

de imanência das crianças, pois ao explicitarem seus pensamentos, por meio de seus escritos, 

problematizam a realidade dada e produziram à diferença num movimento de resistência a posição 

subalternizada da mulher constituída em uma episteme dualista.  Como diria o poeta Barros (2010, 

p. 470), as crianças “[enchem] os vazios com as suas peraltagens”.  

 

CURTA METRAGEM: O SONHO IMPOSSÍVEL (ONU) 

Sinopse: o vídeo de curta-metragem “O sonho Impossível” retrata a vida de uma família 

tradicional na qual os serviços de casa ficam todos a cargo da mulher. Um dia a matriarca tem um 

sonho onde todos os integrantes da família colaboram com os afazeres domésticos. No entanto, ao 

acordar, a matriarca observa que foi apenas um sonho e retorna a vida subalternizada.  

Uma mulher tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, igual trabalhar fora e ainda 

chegar em casa e fazer comida, lavar a louça, lavar a roupa e fazer tudo, os homens não fazem 

nada. Na minha casa é assim. Eu não gosto disso. 

MC Bella, 10 anos. 

 

Só concordo com o sonho porque na vida real é tudo diferente. Os homens não querem fazer 

os serviços de casa. Na minha casa todos tem que ajudar. Lá na minha casa minha mãe põe ordem. 

Monkayse Linda, 10 anos. 
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É um sonho impossível de se realizar, muitos homens não fazem nada em casa e dizem que é 

serviço de mulher. Mas se vivem na mesma casa, todos tem que fazer os serviços doméstico, não 

importa se é homem ou mulher.  

MC Mirella, 11 anos 

 

Meninos e meninas tem que ter direitos iguais. 

Aladin, 10 anos. 

 

(Escritas-leituras do dia 14/05/2019) 

 

Escrileiturar é mais do que impor uma maneira de expressão, pois trata de um procedimento 

informe que atravessa o vivido e o vivível. “O ato literário reencontra assim na sua origem o seu 

verdadeiro poder. (...) para o escritor é ele próprio como um novo idioma que se constrói” 

(DERRIDA, 1995, p. 24). As escritas-leituras constrói-se na esfera do pensar, surgem como 

acontecimentos e não como totalidades; como singularidades e não como universais; é um 

dinamismo criador que potencializa as vivências cotidianas e produz a fuga dos meios de opressão, 

torna-se um novo idioma na criação da autopoiése. Ou seja, “[...] Quem escreve em sangue e em 

máximas não quer ser lido, quer ser aprendido de cor” (NIETZSCHE, Assim falava Zaratustra, I, 

Do ler e escrever). Ao nosso entendimento, o escrileitor, se liberta da imposição de signos e de uma 

linguagem sistemática, produz sentidos e criam microliberdades ao modo de ver e sentir os 

discursos interpelativos que circundam suas vivências.  Nessa perspectiva, as escritas-leituras são 

traduções do vivido sob a feitura infantil. As crianças ao lerem e escriturarem sentidos outros, 

diante dos vídeos de curtas-metragens, traduziram afectos e perceptos de suas vivências por meio da 

alegria de ler e a liberdade de escrever, rompendo com as performatividades de gêneros que 

legitimam a “verdade-homem”.  

 

CURTA-METRAGEM: O DESAFIO DA IGUALDADE 

Sinopse: O vídeo de curta-metragem o desafio da igualdade aborda a questão de meninas e 

meninos não terem os mesmos direitos em casa, na escola, na quadra e/ou em qualquer lugar. 

Muitas vezes as mulheres trabalham mais e ganham menos que os homens. Isso é errado. 

Minha mãe ganha menos que meu pai e trabalha mais que ele. 

Fire Crow, 11 anos. 

 

Homens acham que tem mais poder que as mulheres, mas não tem. Na minha casa meu pai 

foi embora. Minha mãe se vira pra criar a gente. 

Jiren Full Power, 11 anos. 
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Muitas mulheres sofrem abusos porque os homens as acham fracas. Mas não somos. Temos 

que acabar com a desigualdade de gênero.  

MC Mirella, 10 anos. 

 

(Escritas-leituras do dia 23/05/2019) 

 

As escritas-leituras produzidas pelas crianças, subvertem a posição destinada a meninos e 

meninas enquanto seres individuados e subjetivados por discursos falogocêntricos. As crianças 

rearticularam o horizonte simbólico das posições binárias e produziram e criaram dissidências nos 

clichês cotidianos de subjetivação. As crianças, as mulheres, os loucos “nos descortinam 

possibilidades nas quais habitualmente não cremos, quando se eleva tal voz de contralto, profunda e 

poderosa” (DERRIDA, 2013, p. 26). Ao problematizarem o filme, as crianças descortinaram o 

logos baseado na estrutura fundante do falogocentrismo, passaram de meros consumidores passíveis 

de uma linguagem dominante imbricada em relações de poder que contempla o binarismo 

homem/mulher e criaram sobre essa linguagem suas performances, assumiram o papel de autores 

críticos e demonstraram que não corroboram com os espaços destinados a eles/elas. A arte de 

escrever o que nos interroga, nos inquieta é a arte de criar resistências. “Criar não é comunicar, mas 

resistir. [...] Não há obra que não indique uma saída para a vida, que não trace um caminho entre as 

pedras” (DELEUZE, 2013, p.183). A arte de escriturar sentidos é uma possibilidade de desconstruir 

pensamentos dominantes e produzir outros contornos, poesias e dar cadência aos minoritários 

feitios de vidas. Compõe a escritura de si. Como lembra Barros (2010, p. 374) “pelos meus textos 

sou mudado mais do que pelo meu existir; sabedoria pode ser que seja ser mais estudado em gente 

do que em livros”.  

 

INCONCLUSÕES PARA NÃO CHEGAR AO FIM  

 

Numa relação dialógica e intelectual com a filosofia da diferença conduzimos a pesquisa por 

meio de conceitos deleuzianos, derridianos e nietzscheanos num processo de artistagem inventiva 

na Educação. “Por essa via, buscam-se novas formas de expressão e de conteúdo, [...]inspirações 

fornecidas por filósofos, escritores, educadores do Pensamento da Diferença, [...] uma nova maneira 

de sentir, uma nova maneira de pensar (CORAZZA, 2013, p. 35).   A pesquisa oferece impulsos 

para que na Educação possibilite outra conduta ao ensinar, aprender e pensar.  Buscamos por 

encontros que proporcionaram a fuga dos sistemas de opressão que sufoca a inscrição das 

diferenças, dos afetos e das sensações que borbulham cotidianamente em nossas vivências. 



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

 

335 
 

Queremos escriturar sentidos outros. As escrituras podem vir a retirar das trevas aquilo que foi 

oprimido, revirar os conceitos e desconstruir sistemas binários. Como na pesquisa, produzir 

movimentos que operem na desconstrução do falogocentrismo reproduzido na vida social.  

Por isso, vimos produzindo escrileituras que, ao nosso ver, são traduções do vivível, por 

oportunizar que seus escrileitores passem de meros consumidores passivos dos atos de 

performatividades, leituras e escritas para produtores críticos que podem criar, inventar e poetizar a 

vida. Escriturar. Isso porque, no experimento realizado, foram ensaiadas novas relações entre os 

estudantes, construídas novas composições; realizamos a dramatização do pensamento, irrepetível, 

fazendo do “[...] pensamento um plano de composição onde os acontecimentos se tecem e 

destecem” (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 68). As crianças escreveram escovando a 

linguagem em linha errante, sombria, em condições revolucionárias diante de uma norma 

estabelecida. Tornaram-se nômades em seus escritos.  

Talvez seja essa mesma a tarefa das oficinas de escrileituras, deixar-se apaixonar pelas 

possibilidades de diferir entre os vazios e não nos cheios, ao modo daquele menino que gostava de 

carregar água na peneira, sabedor de que as coisinhas ínfimas são maiores e até infinitas (BARROS, 

2010). Se as coisinhas do chão da escola, de nossas práticas, de nossos atos são determinadas por 

discursos dominantes, que neles possamos encontrar fissuras e entre elas um tanto mais de vazio e 

um tanto mais de minorias como potência de criação e resistência. Que possamos,  

Escrever nem uma coisa 

Nem outra –  

A fim de dizer todas –  

Ou, pelo menos nenhumas.  

Assim, o poeta faz bem  

Desexplicar –  

Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes. 

(BARROS, 1989). 

NOTAS 

 
1 Não se te ouvido para aquilo a que não se tem acesso a partir da experiência. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. 

2004. Por que escrevo tão bons livros, 1, p.53. 
2 Corroboramos com o pensamento de Deleuze e Guattari (1995), “entre as coisas não designa uma correlação 

localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que 

as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio. 
3 O devir-criança apresenta outras maneiras de viver e experimentar o mundo, produz fuga diante dos códigos 

codificados e identificados.  
4 A palavra logos entendido nesse texto como a razão universal.  
5 Ver em “Decifrando o pergaminho”. In: GARCIA, Alexandra; OLIVEIRA, ‘’Inês Barbosa. Nilda Alves: 

Praticantepensante de cotidianos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.    
6 Os nomes das crianças foram criados por elas, utilizamos nomes fictícios em atendimento aos termos de 

Consentimento e Assentimento Livre Esclarecido assentido pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).     
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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo, analisar a segurança alimentar e, a produção agrícola de famílias, 

considerando o contexto da escassez hídrica na ilha de Santiago em Cabo Verde. Para tanto, foi realizada 

pesquisa a campo para coleta de dados, por meio de aplicação de questionários aos chefes de família. Além 

disso, foram utilizados dados secundários para caracterizar a produção agrícola em Cabo Verde. Os 

resultados demonstraram que mais da metade das famílias entrevistadas têm uma mulher como chefe. Notou-

se também, baixo nível de escolaridade dos chefes de família. No que se refere a produção na propriedade, 

verificou-se a redução na produção de alguns produtos por falta de água. Cabe ressaltar que têm dificuldades 

na produção agrícola e na criação de animais. Com isso, houve o aumento no preço dos produtos, sendo que 

muitas famílias relataram diminuir a frequência de consumo semanal de alguns produtos. Diante disso, 

salienta-se a necessidade de criar políticas públicas que sejam mais participativas e inclusivas no processo de 

desenvolvimento rural, fixação no campo e na garantia de segurança alimentar das famílias. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Políticas Públicas. Escassez Hídrica. 

 

ABSTRACT 

 
This work aimed to analyze food security and agricultural production of families, considering the context of 

water scarcity on the island of Santiago in Cape Verde. To this end, a field research was carried out to collect 

data, through the application of questionnaires to heads of families. In addition, secondary data were used to 

characterize agricultural production in Cape Verde. The results showed that more than half of the 

interviewed families have a woman as head. It was also noted, low level of education of the heads of family. 

With regard to production on the property, there was a reduction in the production of some products due to 

lack of water. It should be noted that they have difficulties in agricultural production and in animal 

husbandry. As a result, there was an increase in the price of products, and many families reported decreasing 

the frequency of weekly consumption of some products. In light of this, the need to create public policies 

that are more participatory and inclusive in the rural development process, fixation in the countryside and in 

guaranteeing food security for families is emphasized. 

Keywords: Rural Development. Public Policies. Water Scarcity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A segurança alimentar tem vários conceitos e interpretações de diferentes áreas de 

conhecimento. O conceito internacionalmente aceito da segurança alimentar é quando “todas as 

pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a uma alimentação suficiente, 
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segura e nutritiva para satisfazer às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma 

vida ativa e saudável” (FAO, 2006, p.1). 

Estima-se que cerca de 821 milhões de pessoas no mundo sofrem com a insegurança 

alimentar e subnutrição. As principais causas dessas crises alimentares globais são os extremos 

climáticos, o crescimento populacional, a desigualdade social, a falta de alimentos, e, a pobreza. 

(THE WORLD BANK; FAO et al., 2018; FAO et al., 2019; SANTOS et al., 2017; PORTER et al., 

2014). 

Além disso, a escassez hídrica também é vista como uma ameaça à segurança alimentar, uma 

vez que a segurança alimentar e a água estão diretamente ligadas, desde o setor de produção de 

alimentos como, também, no plantio e cuidados no campo (FITTON et al., 2019; MCNEILL et al., 

2017).  

Atualmente, quase um quarto da humanidade, 1,6 bilhão de pessoas, vive em países com 

escassez de água, e até 2050 esse número pode dobrar (FAO et al., 2018). Os países em que a 

maioria da população não tem acesso a água potável canalizada, tendem a ser aqueles com maior 

incidência de insegurança alimentar (FAO et al., 2019). 

Portanto, a crescente escassez hídrica e a diminuição da disponibilidade hídrica podem 

impactar negativamente a produção e a produtividade agrícola (FITTON et al., 2019). Com isso, a 

segurança alimentar também será negativamente impactada. A escassez hídrica é vista como um dos 

principais problemas no desenvolvimento socio-econômico e garantia da segurança alimentar, pois, 

o sustento de grande parte da população depende da agricultura (FAO et al., 2018).  

Dessa forma, compreender os fatores que impactam a segurança alimentar de um país é vital 

para o direcionamento de políticas públicas específicas no combate à insegurança alimentar 

(BUTCHER, et al. ,2019). Na busca da compreensão precisa sobre a segurança alimentar global, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2015 através da Agenda 2030, que determina os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), criou indicadores e estratégias para auxiliar os 

países no desenvolvimento de forma sustentável (ONU, 2015). 

Especificamente, em Cabo Verde, existe a necessidade em debater questões ligadas ao 

consumo de água e disponibilidade hídrica, uma vez que, nos últimos anos, o país tem enfrentado 

uma seca severa, o que dificulta o desenvolvimento do país (REIS, 2015). Nesse sentido, a busca de 

alternativas para garantir a segurança alimentar diante da situação de escassez hídrica, torna-se uma 

das maiores preocupações no processo de desenvolvimento socio-econômico de Cabo Verde.  

No contexto da segurança alimentar, uma das alternativas para reduzir o risco de insegurança 

alimentar é a adoção de práticas, processos e técnicas agroecológicas (GLIESSMAN et al., 2003; 

GUZMÁN; WOODGATE, 2013). Por sua vez, a diversificação da produção agrícola também pode 

ser vista como uma das alternativas no combate à insegurança alimentar. A diversificação da 
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produção agrícola diminui a pobreza nas áreas rurais, e garante o aumento na renda das pessoas 

(SENGER; BORGES; MACHADO, 2017). 

Diante do contexto exposto, o presente estudo busca responder ao seguinte questionamento: 

Quais são as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento rural e na garantia da segurança 

alimentar das famílias de Cabo Verde, diante da escassez hídrica? Espera-se com este trabalho, 

identificar lacunas do desenvolvimento rural de Cabo Verde, tendo em vista a segurança alimentar, 

produção agrícola e crise hídrica. Desse modo, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a 

segurança alimentar e, a produção agrícola de famílias agricultoras, considerando o contexto da 

escassez hídrica na ilha de Santiago, em Cabo Verde. 

A elaboração deste trabalho poderá servir como suporte para os demais estudos que possam 

surgir. Ademais, este é um tema atual nos debates internacionais, o qual é analisado no âmbito dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 2030, cujo aspecto central que está diretamente 

relacionado a este trabalho, é o objetivo 2, que tem a finalidade de erradicar a fome e alcançar a 

segurança alimentar e nutricional, bem como buscar a prática da agricultura baseado em princípios 

sustentáveis. 

O trabalho estrutura-se em cinco partes, começando com esta parte introdutória. A segunda 

apresenta a revisão bibliográfica, que possibilita um embasamento teórico ao trabalho e destaca 

alguns estudos que retratam a temática. Posteriormente, a terceira parte traz a metodologia que 

norteou o trabalho. O quarto tópico apresenta os resultados e sua discussão. Por fim, apresentam-se 

as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas no estudo. 

 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica centra-se nos aspectos conceituais da pesquisa, dividindo-se em duas 

seções: Segurança Alimentar e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e questões ligadas a 

Segurança Alimentar, Produção Agroecológica e Mudanças Climáticas. 

 

Segurança Alimentar e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Ao nível da linguagem internacional, criaram-se food safety e food security para abordar 

questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Os dois termos, apesar, de possuírem 

uma relação, tem conceitos distintos. Segundo Hanning et al., (2012), entende-se por food safety, a 

produção de alimentos, levando em consideração aspectos como a matéria-prima, processamento e 

microrganismos patogênicos.  
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Enquanto, food security como a disponibilidade, acesso e a utilização dos alimentos. Os 

autores destacam ainda que ambos os termos têm relação com a pobreza e às mudanças climáticas. 

Vale ressaltar que, em português utiliza-se somente segurança alimentar, quando referimos aos dois 

conceitos. A melhor definição encontrada para a segurança alimentar é a da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Existem desafios em atingir a segurança 

alimentar global, visto que ainda muitas pessoas vivem algum nível de insegurança alimentar. 

No mundo, atualmente, estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas já experimentaram a 

insegurança alimentar em níveis moderados e graves (FAO et al., 2019). Provavelmente, até a 

metade do século, serão cerca de 9 bilhões de pessoas no mundo e, com isso, será um desafio 

alimentar toda a população mundial (GODFRAY et al., 2010).  

Mesmo diante desse desafio, os países firmaram um compromisso em cumprir os a Agenda 

2030 da ONU. A Agenda 2030 aborda 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas e 

um conjunto de indicadores que buscam mensurar o cumprimento dos ODSs no mundo. Para tanto, 

dos 17 ODSs, o presente estudo se enquadra em alguns objetivos, como a erradicação da pobreza, 

fome zero e agricultura sustentável, acesso a água potável e saneamento, ações contra às mudanças 

climáticas, redução das desigualdades, e, a construção de cidades e comunidades sustentáveis. 

Um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (objetivo 2) é acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Sendo 

que, uma das metas é até 2030, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 

particular os pobres e pessoas vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes durante todo o ano (ONU, 2015; SACHS et al., 2017). 

Para cumprir essa meta, os países devem criar alternativas que ajudam no combate da 

subnutrição. Já não basta só produzir em grande escala, mas sim deve-se ter o aperfeiçoamento de 

técnicas de produção e consumo sustentável, garantindo a segurança alimentar da geração atual e 

das futuras gerações (AGROSMART, 2018). A busca de métodos de mensuração e fatores 

determinantes para a segurança alimentar fazem-se necessários na compreensão das variáveis 

correlacionados com a segurança alimentar. 

Diante disso, o estudo do Hoffmann (2014) realizado no Brasil, com o objetivo de analisar a 

evolução da segurança alimentar no país, comparando esses dados com os obtidos nas PNADs de 

2004 e 2009. Utilizou-se modelos de lógite estimados para os dados da PNAD de 2013. Os 

resultados mostraram que fatores como a renda domiciliar per capita, a escolaridade e, a 

disponibilidade de água, são determinantes fundamentais na garantia da segurança alimentar 

domiciliar. 

Por sua vez, o estudo de Almeida et al., (2015), realizado no Brasil, construiu um índice de 

segurança alimentar para a agricultura familiar que considere o agricultor como o sujeito de um 
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território singular. Os resultados mostraram que a falta de mecanismos institucionais que estimulam 

a criação de políticas públicas de inserção dos agricultores familiares no mercado pesa no grau de 

insegurança alimentar. 

No caso específico de Cabo Verde, o combate à insegurança alimentar sempre foi visto como 

um elemento central nas políticas públicas de desenvolvimento, pois, o país depende muito de ajuda 

alimentar externa. Portanto, Cabo Verde tem desenvolvido algumas políticas e instrumentos que 

visam garantir a segurança alimentar, combater a fome e a pobreza, impulsionando o setor agrícola. 

Destacam-se como principais planos e programas, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar – 

ENSAN, o Programa Nacional de Segurança Alimentar – PNSA, a Estratégia de Crescimento e de 

Redução da Pobreza – ECRP, o Plano Nacional de Investimento Agrícola – PNIA e, o Programa 

Nacional de Luta contra a Pobreza – PNLP.  

Além dessas políticas e instrumentos, o país tem investido na diversificação da produção 

agrícola. De acordo com o anuário do Instituo Nacional de Estatística de Cabo Verde - INE-CV 

(2016), cerca de 99,7% das produções agrícolas são consideradas familiares. Porém, essa 

diversificação de culturas sofre muito com a falta de chuva, e pela inexistência de cursos de água 

superficial permanentes no país, sendo que a irrigação é garantida pela captação de água 

subterrânea e armazenamento das águas superficiais. 

Mesmo com a escassez hídrica, o 5º Recenseamento Geral da Agricultura - RGA, apresentado 

pelo Ministério da Agricultura e Ambiente e coordenado pelo INE-CV, mostra que cerca de 34,8% 

da população é rural. Existem 42.470 famílias que dependem da agricultura, 65,3% residem na área 

rural e 34,7% no meio urbano (INE-CV, 2016).  

Diante disso, existe a necessidade de mais ações efetivas para fomentar as atividades no meio 

rural. Por isso, o investimento em técnicas inovadoras de diversificação de culturas e políticas 

públicas para o desenvolvimento rural em Cabo Verde é importante para garantir a segurança 

alimentar das famílias, visto que quanto maior a diversidade de atividades agrícolas praticadas, 

menor será a probabilidade de estarem em situação de insegurança alimentar (SILVA, 2009).  

Silva (2009) realizou um estudo na ilha do Fogo em Cabo Verde, com o objetivo de analisar a 

importância da horticultura no rendimento e segurança alimentar das famílias, através da venda e 

consumo de produtos hortícolas. Os resultados mostraram que o desenvolvimento no setor na ilha 

melhorou a segurança alimentar e nível de vida das populações. Porém, no estudo de Monteiro 

(2012), realizado no município de Ribeira Grande, mostrou-se que os produtores de hortícolas 

vendem quase toda a sua produção, pois têm a intenção de reforçar os seus rendimentos, não sendo 

o foco central o de autoconsumo.  

Por sua vez, Silva (2005) realizou um estudo com o objetivo principal de caracterizar e avaliar 

os hábitos alimentares e a qualidade de vida das populações urbanas da cidade de Praia, ilha de 
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Santiago. Constatou-se que o nível de escolaridade é um fator importante para a definição do padrão 

alimentar.  

Sousa (2016) realizou um estudo na ilha de Santiago, com o objetivo de analisar as práticas 

agrícolas, a contribuição e o impacto da agricultura a nível social, econômico e ambiental em Cabo 

Verde. Os resultados mostraram que a principal dificuldade enfrentada pelos agricultores é a 

escassez hídrica, o que contribui para a diminuição da renda e, consequentemente o risco de 

insegurança alimentar.  

Simões, Ferreira e Bash (2019), realizaram um estudo com o objetivo de fazer uma análise 

comparativa entre a concepção e a aplicação de políticas públicas para a segurança alimentar em 

Cabo Verde. Os resultados mostraram que apesar de muito avanço na construção de políticas 

públicas, ainda, as políticas de bem-estar social são insuficientes para identificar e construir 

indicadores que possibilitam um desenvolvimento sustentável e a garantia de segurança alimentar, 

pincipalmente, na área rural. 

Portanto, fica evidente que compreender os fatores que levam a insegurança alimentar podem 

contribuir na criação de alternativas mais eficientes. Deste modo, a produção agroecológica pode 

ser estratégia no combate à insegurança alimentar de Cabo Verde. 

 

Segurança Alimentar, Produção Agroecológica e Mudanças Climáticas 

 

Os estudos relacionados a potenciais impactos da variabilidade e mudanças climáticas sobre 

os recursos hídricos e a segurança alimentar vêm crescendo, pois existe uma preocupação por parte 

dos chefes de Estado em atingir um desenvolvimento sustentável (SACHS et al., 2017; GOHAR; 

CASHMAN, 2016). Diante disso, estudos que relacionam essas temáticas estão a ganhar cada vez 

mais atenção.  

Um estudo de revisão realizado por Misra (2014) destacou-se que as mudanças climáticas têm 

impactado negativamente a água e a segurança alimentar de muitos países. Desertos crescentes, 

aumento na magnitude de inundações, secas e a extrema diminuição no rendimento das culturas em 

áreas áridas e semi-áridas são alguns impactos causados pelas mudanças climáticas. 

Wollenberg et al., (2016) destacaram que muitos desses impactos já são mensuráveis, porém 

ainda existe limitações em modelagens que explicam componente de sistemas de cultivo 

relacionadas às dimensões da segurança alimentar. Com isso, deve-se ser dada maior atenção para 

uma agenda de pesquisas orientadas, tendo em consideração que a ações de adaptação devem ser 

relevantes para os mais vulneráveis às alterações climáticas. 
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Deste modo, investimentos em várias frentes são necessárias para a garantia da segurança 

alimentar da geração futura. Estes investimentos devem contemplar ações que combatem às 

alterações climáticas, que contribuam à preservação da terra e conservação da água, reduzindo a 

pegada de energia nos sistemas alimentares (HANJRA; QURESHI, 2010). 

Sendo assim, a mudança nos sistemas produtivos pode auxiliar na diminuição dos impactos 

negativos provocados pelas mudanças climáticas. Portanto, uma das alternativas seria a adoção de 

sistemas produtivos baseados em princícipos agroecológicos, pois esses sistemas buscam a 

produção alimentar mais sustentáveis, incluindo dimensões sociais e econômicas, e, diminuem 

impactos causados pelas mudanças climáticas (GLIESSMAN et.al., 2003). 

O termo agroecologia já existia há muitos anos (WEZEL; SOLDAT, 2009), mas com o passar 

do tempo diferentes abordagens têm sido debatidas no âmbito global. A agroecologia é definida 

como uma ciência que aplica conceitos e princípios ecológicos na busca de sistemas alimentares 

mais sustentáveis, incluindo dimensões biológicas, sociais e econômicas (GLIESSMAN et.al., 

2003; GUZMÁN; WOODGATE, 2013). 

As pesquisas sobre essa temática, estão cada vez mais associadas a vários ramos do 

conhecimento científico. Portanto, existem estudos que abordaram a importância da agroecologia 

para a segurança alimentar, geração de renda, desenvolvimento rural sustentável e, questões ligadas 

ao gênero.  

Segundo Padovan et al., (2019), este tipo de sistema é considerado complexo e os agricultores 

têm muitas dúvidas para adotá-los, necessitando de uma orientação qualificada em relação às 

práticas de manejo que sejam aceitáveis para os usuários de terra e, mais pesquisas que usam 

ferramentas estatísticas eficazes que garantam a maior aplicabilidade dos resultados.  

No entanto, estudos sobre esta temática mostram que os sistemas agroflorestais são 

importantes na conservação do solo, sequestro e armazenamento de carbono, conservação da 

biodiversidade e melhoria da qualidade da água. Além disso, ajudam na redução dos Gases de 

Efeito Estufa - GEE proporcionam segurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras e 

garantem retorno econômico (MONTAGNINI; NAIR, 2004; MONTAMBAULT; 

ALAVALAPATI, 2005; NAIR, 2011; MARTINELLI et al, 2019). 

No estudo de Schembergue et al., (2016) realizaram um estudo no Brasil, com o objetivo de 

analisar o papel desempenhado pelos sistemas agroflorestais (SAF’s) como medida adaptativa às 

mudanças climáticas. Os resultados mostraram que os SAF’s têm potencial de melhorar o 

desempenho agrícola brasileiro. Além disso, esses sistemas podem tornar o setor agropecuário 

menos exposto aos efeitos negativos das mudanças climáticas 

Por sua vez, o estudo Debray et al., (2019), desenvolvido em áreas semi-árido e sub-úmidas 

da África, avaliou-se o impacto das práticas agroecológicas para a adaptação às mudanças 
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climáticas. Os resultados mostraram que, apesar das práticas agroecológicas não serem 

implementadas exclusivamente para dar resposta às mudanças climáticas, alguns deles contribuem 

para o sequestro de carbono e, adaptação dos sistemas à diminuição das chuvas e aumento da 

temperatura. 

Portanto, é evidente que países da África, também estão buscando formas de produção 

baseados em princípios sustentáveis. Nesse sentido Gnonlonfoun et al., (2019) avaliaram o efeito de 

mudanças climáticas em sistemas agroflorestais no Benin. Os resultados mostraram que às 

mudanças climáticas estão afetando os sistemas agroflorestais, principalmente a produção agrícola e 

frutícola. Diante disso, os autores sugerem que mais estudos devem ser feitos para delimitar 

estratégias eficientes à mudança climática adotando-se sistemas agroflorestais. 

Além disso, estudos realizados em diferentes áreas e tipos de SAFs mostraram que os 

sistemas agroflorestais são viáveis economicamente (BRITO et al., 2017; LUCENA; PARAENSE e 

MANCEBO, 2016; MARTINELLI et al., 2019; WEIMANN; FARIAS; DEPONTI, 2018). 

Em Cabo Verde, estudos relacionados ao sistema de produção agrícola de base agroecológica 

são escassos. O único trabalho encontrado que aborda esta temática foi o estudo de Tavares (1996). 

O trabalho retrata os sistemas agroflorestais em duas ilhas de Cabo Verde (ilha do Fogo e a ilha de 

Santiago), onde avaliou-se o impacto socio-econômico da agrofloresta. 

Os resultados mostraram que a população necessita de produtos alimentícios, mas também 

precisam de lenhas, forragem de animais e muitos outros produtos. Sendo assim, os impactos 

agroflorestais para as comunidades são positivos, porém os agricultores necessitam de mais 

capacitação e apoio governamental para implantar e manejar os SAFs. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O arquipélago de Cabo Verde é constituído por dez ilhas (Santo Antão, São Vicente, Santa 

Luzia, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava) (Figura 1), sendo que dessas 

ilhas apenas Santa Luzia não é habitada. O país é de origem vulcânica, e fica localizado a 500 km 

de Senegal, constituindo uma superfície de aproximadamente 4.033 km2, sendo que 66,8% é área 

urbana e somente 33,2% compõe a área rural. Comparando a extensão territorial de Cabo Verde 

com os estados Brasileiros, o arquipélago é menor do que o menor estado Brasileiro, o Sergipe, com 

21.926, 91 km2 (IBGE, 2018). A ilha de Santiago é a maior do arquipélago, com 991 km2 de 

extensão, o equivalente a 24,6% do território, sendo a menor ilha a de Santa Luzia, com 35 km2 

(0,9%) (INE-CV, 2017; THE WORLD BANK, 2019).  

Segundo o INE-CV (2017), estima-se que a população residente em Cabo Verde totaliza 

531.239 habitantes, sendo que a Cidade da Praia possui o maior número de habitantes, cerca de 



 REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

346 
 

155.252, seguido de São Vicente com cerca de 81.863 pessoas. O país possui um Produto Interno 

Bruto per capita de cerca de 6.900 dólares americanos (THE WORLD FACTBOOK, 2019) e o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH ainda é considerado médio, com 0,654 (PNUD, 2018). 

Valores esses que, se comparados aos dados do Brasil, são inferiores, pois, o Brasil com 0,759, 

encontra-se na categoria de países com alto IDH (PNUD, 2018). 

 
Figura 1: Mapa de Cabo Verde e a sua localização geográfica 

Fonte: Anuário estatístico Cabo Verde, INE, 2017. 

O estudo foi desenvolvido em São Lourenço dos Órgãos, situado na ilha de Santiago, sendo 

que esta é a maior do país, tanto em termos territoriais, como no tamanho populacional (estima-se 

298.019 habitantes) (INE, 2017).  

Portanto, o município de São Lourenço dos Órgãos foi escolhido por ser um dos maiores 

produtores de produtos agropecuários da ilha de Santiago. Além de ser um dos municípios onde as 

famílias dependem muito da agricultura para a subsistência e a obtenção de renda.  

O município localiza-se no norte da ilha de Santiago e possui uma extensão territorial de 36,9 

km2. Segundo o INE - CV (2016) estima-se que no município de São Lourenço dos Órgãos há 

7.078 pessoas residentes, sendo que 50,3% são mulheres e 49,7% homens, com uma idade média 

populacional de 30 anos.  

 

Tipo de pesquisa e Fonte de Dados 
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O estudo tem um caráter quali-quantitativo mediante o uso de dados secundários e primários. 

Numa primeira fase, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais relacionadas ao tema 

em estudo. Os dados secundários foram coletados nas bases de dados do Instituto Nacional de 

Estatística de Cabo Verde - INE-CV. E, os dados primários foram obtidos in loco, por meio de 

visitação às propriedades e aplicação de questionários aos chefes de família.  

A coleta dos dados primários deu-se no mês de Agosto a começo de Setembro de 2019. 

Foram aplicados questionários estruturados contendo perguntas abertas e fechadas. Os questionários 

foram baseados nos estudos de Monteiro (2012) e Camargo (2017) e adaptados para o foco dessa 

pesquisa. A coleta de dados aconteceu de maneira aleatória, sendo as propriedades escolhidas 

aleatoriamente. 

Para o cálculo da amostra, utilizou-se a calculadora online do tamanho da amostra na 

plataforma SurveyMonkey (2019). O nível de confiança utilizada foi de 95% e margem de erro de 

10%. 

O resultado do cálculo deu uma amostra de 95, porém foi possível aplicar apenas 75 

questionários devido às condições climáticas (chuvas) no período da pesquisa. Portanto, foram 

realizadas 75 entrevistas com o intuito de cumprir com os objetivos propostos nessa pesquisa. Após 

a obtenção de dados a campo, estes foram tabulados numa planilha utilizando Microsoft Excel. 

Posteriormente, os dados foram transferidos para o software STATA. A partir disso foram calculadas 

as estatísticas, elaboradas tabelas e gráficos com os resultados obtidos e descritos os resultados da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção do trabalho, são apresentados os resultados da pesquisa em três subseções. A 

primeira, apresenta os valores totais referentes a produção agrícola de Cabo Verde. A segunda 

apresenta as características socioeconômicas das famílias. Por fim, apresenta-se a produção e o 

consumo alimentar. 

  

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE CABO VERDE 

 

Segundo o Anuário Estatístico de Cabo Verde, elaborado pelo INE-CV (2017), no período de 

2013 a 2017, houve um decréscimo acentuado na produção de culturas de sequeiro (Tabela 1). 

Diante disso, surge uma maior preocupação com a segurança alimentar e nutricional, uma vez que o 
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milho e os feijões formam a base da dieta alimentar da maioria da população cabo verdiana 

(MENDES, 2009).  

Comparativamente com os anos anteriores, em 2017, verifica-se uma redução na produção 

total (-99,90%). Essa redução foi devido ao mau ano agrícola, por falta das chuvas. Tornando assim, 

uma produção interna insignificante para garantir o abastecimento do mercado interno. 

 

Tabela 1: Estimativas de produção (em toneladas) de culturas de sequeiro, no período de 2013 a 

2017, em Cabo Verde. 

ANO 2013 2014 2015 2016 2017 

Milho 5.785 1.065 8.677 5.642 4 

Feijões 5.943 650 5.199 3.987 7 

Amendoim 280 226 200 110 0 

Total 12.008 1.941 14.076 9.739 11 

Fonte: Anuário Estatístico de Cabo Verde, INE -CV, 2017. 

 

No que diz respeito às culturas hortícolas, raízes e tubérculos, no total nota-se uma 

diminuição na produção. De forma geral, houve um decréscimo na produção de raízes e tubérculos, 

passando de 27.163 para 22.283 toneladas, porém a produção da batata-comum, que em 2013 era 

8.324 aumentou para 11.662 toneladas, conforme a Tabela 2. 

Cabe ressaltar que, com a exceção da abóbora, toda a produção (culturas hortícolas, raízes e 

tubérculos) são culturas irrigadas. Nesse sentido, Santana (2014) destaca a importância da irrigação 

para a diversificação da produção agrícola, sendo que, existe uma correlação entre os indicadores de 

diversificação e renda agrícola.  

No entanto, os chefes de famílias relataram que com a falta da chuva aumenta o preço da 

água, diminui a área irrigada e, consequentemente, reduz a produção agrícola. Com isso, existe uma 

queda na renda e aumento no preço dos produtos, o que dificulta a compra dos alimentos. 

Tabela 2: Estimativas de produção (em toneladas) de culturas hortícolas, raízes e tubérculos, no 

período de 2013 a 2017, em Cabo Verde. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Culturas Hortícolas 51.266 52.544 46.957 48.512 40.234 

Tomate 16.684 15.611 14.597 15.133 16.817 

Pimentão 3.683 3.842 3.121 4.775 4.630 

Repolho 9.028 9.962 8.816 8.698 5.144 

Cenoura 5.266 6.078 4.596 3.953 2.920 

Melancia 1.278 1.537 1.550 1.557 1.180 

Alface 1.302 1.856 1.411 1.325 841 
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Couve 2.293 3.551 3.080 3.015 1.180 

Cebola 6.548 4.842 4.696 5.066 3.466 

Diversos 5.184 5.265 5.090 4.990 4.056 

Raízes e Tubérculos 

(R&T) 

27.163 26.093 19.833 22.963 22.283 

Batata-doce 8.816 8.770 5.959 6.262 5.024 

Mandioca 8.123 7.640 5.322 5.667 5.597 

Abóbora (sequeiro) 1.900 1.520 800 549 - 

Batata comum 8.324 8.164 7.752 10.485 11.662 

Fonte: Anuário Estatístico de Cabo Verde, INE -CV, 2017.  

Em relação a produção de culturas frutícolas, a produção de banana foi maior que as demais 

frutas, e aumentou de 10.033 toneladas em 2013 para 10.416 toneladas em 2017, conforme mostra a 

Tabela 3. Nota-se oscilações na quantidade de culturas frutícolas produzidas ao longo dos anos, por 

conta das variações climáticas, principalmente da precipitação e vento. Cabe ressaltar que a 

produção de banana é exclusivamente irrigada, sendo que os demais produtos podem ser ou não 

irrigados. 

Tabela 3: Estimativas de produção (em toneladas) de culturas frutícolas, no período de 2013 a 

2017, em Cabo Verde. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Banana 10.033 10.534 10.300 10.443 10.416 

Manga 2.140 2.247 1.328 1.363 1.568 

Mamão 3.308 3.473 3.232 3.284 2.991 

Outras 1.158 1.216 1.205 750 755 

Total 16.639 17.470 16.065 15.840 15.730 

Fonte: Anuário Estatístico de Cabo Verde, INE -CV, 2017.  

 

Segundo o anuário do INE-CV (2016), cerca de 99,70% da produção agrícola de Cabo Verde 

são consideradas familiares, sendo que 73,40% dessas são voltadas para a agricultura de sequeiro e 

18,90% pertencente a agricultura irrigada. Existem 31,67% de produção agrícola por meio de 

sistemas agroflorestais e, 85,35% das explorações familiares refere-se à pecuária.  

Entretanto, a condição geoclimática vem prejudicando muito o desenvolvimento da 

agricultura de Cabo Verde e, consequentemente, favorecendo a insegurança alimentar. Com a seca 

severa no período de 2016 a 2019, houve um aumento no preço dos produtos, pois o país se torna 

dependente das importações de alimentos e dos preços estabelecidos pelo mercado internacional 

(REIS, 2015).  
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Com isso, o acesso aos alimentos fica mais difícil e aumenta o risco da insegurança alimentar, 

principalmente na área rural, onde a agricultura e a pecuária são as principais fontes de renda das 

famílias. Segundo Reis (2015), cerca de 46% a 66% das famílias rurais são afetadas pelo risco 

moderado ou severo da insegurança alimentar. Vale ressaltar, que não existe dados mais atualizados 

referentes ao sistema produtivo em Cabo Verde. 

Em relação à produtos produzidos em sistemas agroflorestais, segundo a Direção Geral 

Agricultura de Silvicultura e Pecuária – DGASP (2010), a produção agroflorestal se refere às 

florestas, cujo a finalidade é a proteção do solo e da água, combate à erosão e produção de energia 

(lenha e carvão). Além disso, nas florestas existem produções de frutas comestíveis, plantas 

medicinais diversas e criação de parques de lazer e turismo. 

Para maior compreensão acerca do contexto socio-econômico e de segurança alimentar em 

Cabo Verde serão apresentados na sequência os dados obtidos a partir da pesquisa de campo. 

 

Caracterização socioeconômica das famílias entrevistadas 

 

As análises descritivas dos dados demonstram que 52% dos chefes de famílias são do sexo 

masculino e, 48% do sexo feminino, conforme a Tabela 4. Esse dado é extremamente importante, 

uma vez que, praticamente metade das famílias entrevistadas tem uma mulher como chefe. Nesse 

sentido, Sen (2007) destaca que a mulher desempenha papel importante no desenvolvimento, na 

participação e na liderança política, econômica e social.  

Costa (2008, p.167) no seu estudo concluiu que o “facto de ser mulher” é tão ou mais 

importante que outras variáveis sócio-econômicas que determinam a segurança alimentar e o bem-

estar dos agregados familiares”. Dessa forma, a criação de políticas públicas direcionadas às 

mulheres devem ser eficazes, tornando-as mais ativas no processo de desenvolvimento.  

Os respondentes possuem baixo nível de escolaridade, visto que, 48% nunca estudou, 33,33% 

possuem antiga 4ª série, 9,33% têm o ensino fundamental completo e, 1,33% possuem ensino 

superior completo. Destaca-se que esse baixo nível de escolaridade pode ser um entrave ao processo 

de desenvolvimento, principalmente relacionado à adoção de novas tecnologias. Hoffmann (2014) 

destacou que o nível de escolaridade é um dos determinantes fundamentais para a segurança 

alimentar de um domicílio. 

 

Tabela 4: Dados amostrais segundo o gênero, estado civil e escolaridade dos chefes de famílias da 

Ilha de Santiago, Cabo Verde. 

Dados referentes aos Chefes de Família 

 
Frequência Absoluta Percentual (%) 

Mulher 36 48,00 
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Homem 39 52,00 

 

Escolaridade  

  

Nunca estudou/não sabe ler 

nem escrever 

36 48,00 

Antiga 4ª série 25 33,33 

Ensino Fundamental 

incompleto 

2 2,67 

Ensino Fundamental completo 7 9,33 

Ensino Médio incompleto 1 1,33 

Ensino Médio completo 3 4,00 

Ensino Superior incompleto 0 0,00 

Ensino Superior completo 1 1,33 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Em função da baixa escolaridade verificada neste estudo e no estudo do Monteiro (2012), 

evidencia-se a necessidade de investimentos em políticas públicas que fortaleçam os trabalhos de 

extensão rural, para assessorar na gestão da propriedade, orientações sobre técnicas e práticas 

agroecológicas aos agricultores e na comercialização da produção. Mesmo com o baixo nível de 

instrução, os chefes de família destacaram a importância da educação. 

 

PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS  

 

Os dados realçam que 94,67% dos entrevistados não sabem o tamanho da propriedade, e, 

apenas 5,32% possuem uma área de 0,5 a 2 ha. No ponto de vista do tipo de agricultura, 26,67% 

praticam somente a agricultura de sequeiro, 12% a agricultura de irrigada e, 61,33% praticam os 

dois tipos de agricultura. 

Resultados semelhantes foram encontradas no estudo de Sousa (2016). Neste estudo, a 

maioria (89%) dos entrevistados praticavam tanto agricultura de sequeiro como de regadio. Apenas 

2% dos agricultores a agricultura de sequeiro e, 9% praticavam somente agricultura irrigada. 

Segundo o autor, isso acontece, pois teve uma mudança de pensamento em relação a prática da 

agricultura irrigada.  

Cabe ressaltar que a água utilizada para a irrigação (sistema gota-a-gota) é armazenada nas 

cisternas e tem um custo elevado. Com isso, nem todos os produtores têm acesso a esse tipo de 

sistema. Diante disso, deve-se criar medidas para expandir a adoção desse sistema alinhado às 

técnicas e práticas agroecológicas que ajudam na conservação do solo, evitando perdas por 

evaporação. Além disso, as práticas agroecológicas também auxiliam na melhoria do microclima e 

na diversidade de espécies na propriedade. 
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A produção anual da propriedade é composta por culturas hortícolas (salsa, cebolinha, cebola, 

cenoura, couve, repolho, tomate, alface, vagem e pimentão), raízes e tubérculos (batata-doce, 

mandioca, abóbora e batata-comum) e, culturas frutícolas (pinha, goiaba, manga, mamão e banana). 

Além disso, existe a produção de ovos, plantio de cana-de-açúcar, culturas de sequeiro (milho, 

feijões e amendoim) e a criação de animais (porcos, cabra, vaca, frango, pato e ovelhas).  

De acordo com a Figura 2, observa-se que a maioria dos entrevistados (34,66%) criam porcos, 

33,33% criam frangos. As criações de patos e vacas estão presentes em 6,67% das propriedades e, 

16% dos produtores criam cabras. Apenas 1,33% dos entrevistados têm a produção de ovelhas na 

propriedade.  

Figura 2: Valores percentuais da produção de animais na propriedade. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Vale ressaltar que a produção de porcos e frangos são bem superiores à dos demais animais 

que necessitam de muito pasto. Com a falta das chuvas, a quantidade de pasto tem diminuído. Com 

isso, os produtores optam pela criação de animais que não dependem diretamente do pasto.  

Com o conhecimento empírico obtido durante a pesquisa de campo, destaca-se a inexistência 

de controle da venda e consumo da produção. Dessa forma, torna-se difícil criar um banco de dados 

com essas informações. Com isso, a elaboração de uma planilha mostra-se um importante aliado na 

gestão da propriedade. 

Resultados semelhantes foram encontradas no estudo de Rode (2014), em que a gestão da 

propriedade é feita com baixo nível de planejamento, tornando inexistente informações sobre a 

propriedade e a viabilização de ações coletivas efetivas para auxiliar no processo de 

desenvolvimento rural. Dessa forma, os produtores devem levar em conta a gestão da propriedade 

para garantir um planejamento a longo prazo. 

Com a exceção da cana-de-açúcar, todos os produtos produzidos são para o autoconsumo e 

para a venda. As comercializações dos produtos acontecem nos mercados municipais, na própria 

Porcos
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Cabra

16%
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6,67%

Frangos

33,33%
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Ovelha

1,33%
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propriedade, nos supermercados/mini-mercados e de casa em casa (venda direta). Os preços dos 

produtos são estipulados pelos produtores conforme o preço da venda dos demais. As propriedades 

são próximas aos centros urbanos, sendo que o mercado municipal da Cidade da Praia é a que 

recebe maior escoamento da produção e se localiza a menos de 40 minutos da localidade. 

Com relação ao consumo alimentar, conforme observado na Tabela 5, verifica-se que 61,33% 

das famílias raramente consomem milho durante a semana. Apenas 5,33% consomem este alimento 

regularmente, e, nenhuma das famílias consome esse alimento todos os dias. O arroz foi o alimento 

que a maioria (80%) consome todos os dias, seguido de óleo vegetal, com 78,67%. No estudo de 

Cabral, Cunha e Almeida (2019) verificou-se que o arroz é o produto mais consumido pela maioria 

da população cabo verdiana. Isso se explica pelo aumento na disponibilidade do produto devido à 

ajuda alimentar externa. 

Em relação à carne, 65,33% consomem frango regularmente. As demais carnes, a maioria 

raramente consome, sendo que a carne de porco é consumida por 57,33% das famílias, seguido da 

carne de cabra (64%) e a carne de vaca por 60%, apesar do pequeno rebanho. O peixe é o alimento 

que a maioria (78,67%) das famílias consome regularmente. Portanto, o peixe e o frango são 

regularmente consumidos por serem mais baratos e, portanto, mais acessíveis para as famílias. 

No que diz respeito a raízes e tubérculos, nota-se que 1,33% das famílias consomem esse tipo 

de alimento todos os dias e, 24% raramente consomem. O pão é consumido pela maioria (69,33%) 

das famílias todos os dias, enquanto 48% raramente consomem leite fresco e, 64% das famílias 

consomem leite em pó todos os dias. A maioria (62,67%) consome ovos regularmente e, 49,33% 

das famílias consomem frutas duas vezes na semana.  

Tabela 5: Valores percentuais dos principais produtos alimentares segundo a frequência de 

consumo semanal pelas famílias da Ilha de Santiago. 

Produtos 

Percentual da frequência de consumo alimentar semanal 

Todos os 

dias 

Regularmente (3 a 

4 vezes) 

Às vezes (2 

vezes) 

Raramente (uma 

vez) 

Milho - 5,33 33,33 61,33 

Arroz 80,00 20,00 - - 

Feijões 5,33 16,00 48,00 30,67 

Pão 69,33 25,33 5,33 - 

Bolacha 1,33 1,33 26,67 70,67 

Farinha de Trigo - 2,67 17,33 80,00 

Leite em pó 64,00 29,33 2,67 4,00 

Leite Fresco - 25,33 26,67 48,00 

Manteiga 73,33 14,67 10,67 1,33 

Óleo vegetal 78,67 21,33 - - 

Carne de Porco - 1,33 41,33 57,33 

Carne de Vaca - 2,67 37,33 60,00 
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Carne de Cabra - - 36,00 64,00 

Frango - 65,33 34,67 - 

Peixes - 78,67 21,33 - 

Ovos 2,67 62,67 26,67 8,00 

Legumes 1,33 37,33 38,67 22,67 

Raízes e Tubérculos 1,33 32,00 42,67 24,00 

Frutas - 30,67 49,33 20,00 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O consumo de produtos tradicionais (milho e feijões) que são bases da dieta alimentar em 

Cabo Verde estão sendo substituídos pelo consumo de arroz. O estudo de Silva (2005) também 

constatou essa mudança profunda no padrão alimentar cabo verdiano. Portanto, essa mudança deve-

se a falta de chuvas para a produção de milho e feijões, sendo que o arroz consumido é 100% 

importado. 

Em função da diminuição na produção de milho e feijões, a segurança alimentar e nutricional 

das famílias é afetada negativamente, pois, há uma mudança repentina no hábito alimentar, e, a 

diminuição no consumo dos grãos. Com isso, pode provocar a redução na quantidade de calorias 

diárias necessárias para manter as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma 

vida ativa e saudável. 

Dessa forma, os alimentos ficam mais caros, o que dificulta a compra. Destaca-se que 34,67% 

dos chefes de família disseram que os alimentos estão cinco vezes mais caros que o normal. Por 

outro lado, os alimentos mais caros também podem ser vistos com uma oportunidade para as 

famílias rurais aumentarem o seu rendimento, caso consigam aumentar sua produção para vender no 

mercado local. Mesmo com os alimentos mais caros, apenas 6,67% reconheceram estar em risco de 

insegurança alimentar, conforme a Tabela 6. Mas, relataram como principais motivos para entrarem 

no risco de insegurança alimentar a falta de água e, também a falta de apoio do governo. 

Tabela 6: Aumento no preço dos alimentos, risco de insegurança alimentar e nível de satisfação dos 

chefes de família em morar no local. 

 Percentual (%) 

Alimentos mais caros  

2 vezes 13,33 

3 vezes 21,33 

4 vezes 22,67 

5 vezes 34,67 

6 vezes 8,00 

Risco de Insegurança Alimentar  

Sim 9,33 

Não 90,67 

Satisfação em morar no local  

Insatisfeito 20,00 

Pouco satisfeito 20,00 
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Satisfeito 41,33 

Muito Satisfeito 18,67 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

No relatório da FAO et al., (2019) destacou-se que muitas vezes as famílias não declaram 

estar em risco de insegurança alimentar, por conta de terem dinheiro para comprar alimentos. Mas, 

os alimentos de alta qualidade podem não ser distribuídos igualmente entre os membros da família, 

provocando uma desigualdade intra-familiar e, consequentemente, o aumento de risco à insegurança 

alimentar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstraram que a escassez hídrica tem afetado negativamente a produção 

agrícola, consequentemente, a segurança alimentar das famílias. Sendo que, as principais 

dificuldades enfrentadas pelas famílias no desenvolvimento rural e na garantia de segurança 

alimentar são: a falta de água, diminuição da produção agropecuária, aumento no preço dos 

produtos e da água, diminuição da frequência de consumo alimentar de alguns produtos, e, 

principalmente a falta de apoio do governo. 

Diante disso, existe a necessidade de elaborar políticas públicas participativas que 

possibilitam o engajamento de todas as famílias no desenvolvimento rural sustentável. Cabe 

ressaltar que essas políticas não devem ser paternalistas, pois, somente doações de alimentos não 

servirá efetivamente para auxiliar no desenvolvimento rural.  

Desse modo, recomenda-se mudar o foco das políticas públicas, apoiando os agricultores a 

adotarem técnicas e práticas agroecológicas, com foco principal em sistemas agroflorestais 

biodiversos, para melhorarem o solo quimicamente, fisicamente e biologicamente; aumentarem a 

capacidade de retenção de água no solo nas áreas de produção, melhorarem o microclima 

favorecendo as espécies de interesse agrícola, entre outros processos naturais que aumentarão a 

autossuficiência nos agroecossistemas.  

Além disso, promover processos de formação de técnicos da extensão rural, professores e 

gestores em agroecologia, com maior ênfase em sistemas agroflorestais biodiversos, inserir 

disciplinas ligadas à Agroecologia nas grades curriculares dos cursos de formação técnica, superior 

e pós-graduações. Bem como, alinhar as estratégias de desenvolvimento aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

O estudo apresentou algumas limitações. Entre elas: a dificuldade em ter acesso aos dados 

secundários, o que não possibilitou a análise dos dados mais recentes. Além disso, o tempo na 
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coleta de dados primários, com isso foi possível aplicar apenas 75 questionários. Apesar dessas 

limitações, os resultados cumpriram com o objetivo proposto. 

Por fim, a partir da elaboração deste trabalho, sugere-se como trabalhos futuros a realização 

de estudos mais aprofundados sobre o efeito da escassez hídrica na segurança alimentar e no 

desenvolvimento rural, sendo necessário o uso de modelos estatísticos consolidados para obter 

resultados mais robustos. Além disso, a elaboração de propostas de novos sistemas produtivos que 

auxiliam no combate à seca e na garantia de segurança alimentar. Uma sugestão, é realização de 

estudos que contemplam a adoção de sistemas agroflorestais biodiversos, sendo necessário criar 

arranjos e identificar a viabilidade econômica e ambiental desses sistemas em Cabo Verde. 
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RESUMO 

 

Este artigo analisa os efeitos do desenvolvimento financeiro sobre a desigualdade de renda no 

Brasil, por unidades da federação, no período de 1999 a 2009, com base em estimativas de Painel de 

Dados. A contribuição deste artigo é mostrar conexão entre desenvolvimento financeiro e 

desigualdade de renda considerando-se as unidades da federação e as regiões brasileiras. Os 

resultados empíricos mostram que a queda da desigualdade de renda registrada no Brasil no período 

considerado é influenciada pelo desenvolvimento financeiro. Além disso, regiões com maior 

desenvolvimento financeiro apresentam uma maior redução da desigualdade.  

 

Palavras-Chave: Crescimento Econômico. Desenvolvimento Financeiro.Desigualdades Regionais. 

 

ABSTRACT 

 

This article analyzes the effects of financial development on the income inequality of Brazil, by 

federative units, from 1999 to 2009, based on a Data Panel estimative. The contribution of this 

paper is show connection between financial development and income inequality considering the 

federative units and the Brazilian regions. The empirical results show that the fall in income 

inequality in Brazil in the period considered is influenced by financial development. Furthermore, 

regions with higher financial development show higher decrease in inequality.  

 

Keywords: Economic Growth; Financial Development; Regional Inequalities. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o estudo da relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento 

econômico foi intensificado centrado em duas razões. A primeira está na crença de que o 

crescimento econômico é o principal fundamento de uma sociedade que busca superar seus índices 

de pobreza e de desigualdade.  (BARROS, et alii, 2000).  A segunda está na dinâmica que o 

desenvolvimento financeiro imprime numa sociedade e nos efeitos que pode produzir no lado real 

da economia, não apenas ampliando a demanda efetiva de consumo e de investimento dos agentes 

econômicos, como também gerando mais eficiência alocativa em termos agregados. Portanto, o 
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crescimento amplia as formas de intermediação financeira  que juntos favorecem o 

desenvolvimento.    

O termo intermediação financeira apresentado por Lopes e Rosseti (2015) e tomado como 

referência neste trabalho, corresponde a atividade de captação e de disponibilização de recursos 

entre os agentes econômicos superavitários e deficitários que no Brasil, tem se tornado mais ampla 

e menos burocrática. Essa intermediação é proporcionada pelas instituições financeiras, tais como 

bancos comerciais, bancos de investimentos, distribuidoras de valores mobiliários, dentre outras. 

Dessa forma, à medida que aumentam a renda e a riqueza de uma economia também tende a 

agigantar-se a estrutura da intermediação financeira, abrindo-se à participação de diferentes 

camadas da população, evidenciando certo paralelismo entre crescimento econômico e 

desenvolvimento financeiro.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizou até 2009 a variável 

“PIB Estadual/Serviços de Intermediação Financeira”1, por meio da qual é possível mensurar o 

alcance dessa atividade e perceber qual o estado que mobilizou maior volume de recursos. Essa 

variável, pela sua força representativa foi tomada como principal variável de análise no presente 

trabalho,  cujo comportamento está resumido no Gráfico 1, a seguir. 

 

 

 

Fonte: IPEADATA. Gráfico elaborado pelo autor 

 

Conforme o gráfico 1, o volume dos serviços de intermediação registrado na região Sudeste é 

superior à soma dos serviços de intermediação de todas as demais regiões juntas. Isso significa que 

 
1 Variável tomada como proxy para o desenvolvimento financeiro. Esteve disponível no Sistema de Contas 

Nacionais do IBGE no período de 1999 a 2009. 

7.261.454,67

1.371.812,44

6.035.398,32

10.688.451,09

51.914.519,83

Gráfico 1 - PIB/ Serviços Financeiros por região: 1999 a 2009 
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as necessidades dos agentes deficitários e superavitários residentes nessa região, receberam  uma 

atenção especial, apontando para um dinamismo econômico concentrado e característico da 

economia brasileira, em consonância com o pensamento de  Greenwood e Jovanovic (1990). 

A ideia de que o desenvolvimento financeiro exerce um efeito positivo sobre o crescimento 

foi predominante na literatura, até que as crises dos sistemas financeiros de algumas economias 

ocasionaram perdas substanciais aos investidores e aos governos, piorando o bem-estar dos 

indivíduos. A partir daí muitos economistas com base em estudos teóricos e empíricos passaram a 

questionar o papel do desenvolvimento financeiro para a economia real, a exemplo de trabalhos 

como o de Goldsmith (1969), King e Levine (1993), Gurley e Shaw (1995), Levine (2005), 

Dwyer, Tabak e Vilmunen (2012).  

Para Saqib (2013) quanto maior o desenvolvimento financeiro, maior a formação bruta de 

capital e melhor eficiência na alocação de recursos. O crescimento ganha estabilidade e os seus 

reflexos são sentidos nos mais variados setores da sociedade. Por essa razão, construir setores 

financeiros estáveis deve ser uma ação estratégica de qualquer governo que almeje obter taxas 

sustentáveis de crescimento.  

Fields (2001) enfatiza que numa sociedade caracterizada por um sistema financeiro pouco 

desenvolvido, o crescimento é lento e incapaz de produzir modificações nas taxas de pobreza e de 

desigualdade, na medida em que os indivíduos de baixa renda não têm acesso ao crédito e nem aos 

demais serviço financeiros, quer seja para satisfazer suas necessidades mais imediatas de consumo, 

quer seja para colocar em prática algum novo empreendimento.   

Cecchetti e Kharroubi (2012) ao examinarem dados de 50 países avançados e emergentes 

entre 1980 e 2012, concluíram que um alto grau de desenvolvimento financeiro nem sempre é 

benéfico ao crescimento. No estágio inicial pode favorecê-lo, mas na sequência, um sistema 

financeiro muito grande cria um efeito reverso, tornando-se, eventualmente, um obstáculo ao 

crescimento e a produtividade. 

No Brasil, principalmente após o Plano Real, o sistema financeiro foi fortalecido, os 

instrumentos e os serviços de intermediação foram ampliados de forma significativa. Mora (2015) 

explica que o crédito, em especial, passou por consideráveis transformações, contemplando 

diferentes setores da economia brasileira com base em políticas de reestruturação alicerçadas em 

três abrangentes programas: o Programa de estímulo à recuperação e ao fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional - Proer; o Programa de incentivo à redução do setor público estadual na 

atividade bancária - Proes; e o Programa de fortalecimento das instituições financeiras - Proef. 

Rocha e Souza (2018) realizaram testes de causalidade entre sistema financeiro e crescimento 

econômico para a economia brasileira entre 1960 e 2010. Os autores usam o crédito bancário como 
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indicador do desenvolvimento do sistema financeiro. Os resultados mostram o sistema financeiro 

como fator causal para o crescimento econômico.  

Fialho, Jr e Hermeto (2016), fizeram uma análise multivariada correlacionando o 

desenvolvimento financeiro com a pobreza e a renda para o Brasil, no período de 1995 a 2008. Os 

resultados obtidos denotam que o desenvolvimento do sistema financeiro demonstrou um alto poder 

explicativo sobre o comportamento da renda e da pobreza. Entretanto, os autores chamam a atenção 

para a escassez de estudos sobre esse tema e enfatizam que existe uma diversidade de trabalhos 

relacionando "finanças e crescimento” bem como “pobreza e desigualdade", mas há uma carência 

na literatura nacional de estudos que investiguem as consequências do desenvolvimento financeiro 

sobre a pobreza e a renda no Brasil.  

Ante o exposto, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do desenvolvimento 

financeiro sobre a desigualdade de renda no Brasil, no período de 1999 a 2009, a partir de um 

Painel de Dados contemplando as vinte e sete unidades federativas (U.F.), tomando a desigualdade 

como função do desenvolvimento financeiro, do crescimento econômico, de dummies regionais e de 

outras variáveis de controle. 

Dentre os desafios apontados na literatura para a ampliação do estudo sobre o tema aqui 

abordado, está a dificuldade de identificar um indicador mais realista para o desenvolvimento 

financeiro. Khalil et all (2017) evidenciam que, em face dessa carência os pesquisadores fazem uso 

do crédito privado. No entanto, o crédito reflete apenas o desenvolvimento no setor bancário e não 

considera por exemplo, o mercado de ações e títulos, que tem sido fator cada vez mais importante 

para as estratégias de crescimento, especialmente nos países industrializados e em desenvolvimento. 

Por essas razões, como proxy para o desenvolvimento financeiro opta-se por fazer uso do PIB 

Estadual/Serviços de Intermediação Financeira.  

A relevância desta pesquisa está na possibilidade de contribuir com a literatura, ampliando a 

compreensão dos efeitos do desenvolvimento financeiro sobre as desigualdades regionais 

brasileiras, enquanto buscam-se respostas para a seguinte questão: a) em que medida o 

desenvolvimento financeiro impacta a desigualdade de renda entre as U.F e entre as regiões?   

Com esse propósito este trabalho conta com as seguintes seções, além dessa introdução: b) 

revisão de literatura; c) descrição da metodologia; d) discussão dos resultados; e) conclusões.  

            

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A teoria que coloca o desenvolvimento financeiro como principal instrumento de viabilidade 

do crescimento econômico não é recente.  Schumpeter, quando publicou a sua principal obra em 

1911, trouxe à tona essa questão.  O crescimento econômico é determinado pela interação entre a 
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inovação, a criação de novos mercados e a ação do empreendedor, ancorados no desenvolvimento 

financeiro e mais precisamente no crédito. Para Schumpeter (1982), é impossível promover o 

desenvolvimento econômico sem contar com um setor financeiro bem estruturado e dinâmico.   

Nos anos 90, quando eclodiu a teoria do crescimento endógeno, a ligação entre capital 

humano e crescimento também passou a ser amplamente reconhecida na literatura, com evidências 

de que o crescimento aumenta o desenvolvimento humano a longo prazo. Zhang et al (2012) 

mostram que alguns pesquisadores concluíram que um alto grau de desenvolvimento financeiro tem 

impacto extremamente positivo no desempenho econômico, aumentando a eficiência da 

intermediação por meio de custos reduzidos e de monitoramento. 

Ladvocat e Ferreira (2015) num recente trabalho de revisão bibliográfica sobre o tema, 

ressaltam que algumas pesquisas mais recentes destacam a capacidade do setor financeiro de 

impulsionar o crescimento, através de seu poder mobilizador da poupança, da alocação eficiente de 

recurso, da produção de informações de desempenho e de monitoração de custos, o que concorre 

para tornar mais rápida a acumulação de capital e o progresso tecnológico. 

Nessa mesma linha de entendimento, Sohag, Nabilah e Bergum (2015) verificaram a 

dimensão do impacto do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento, se é de curto ou de longo 

prazo, de nove economias insulares2.  Para isso, fizeram uso de um painel dinâmico com dados de 

1980 a 2009. Os resultados confirmam uma relação significativamente positiva de longo prazo entre 

as duas variáveis. No entanto, no curto prazo esse impacto é negativo, em função da volatilidade 

financeira, da qualidade das instituições e das crises do sistema bancário que caracterizam algumas 

economias integrantes da amostra.   

Para um conjunto de 50 países em desenvolvimento e usando dados cross-country, os 

resultados encontrados pelo estudo de Saqib (2013) mostram que o desenvolvimento e a eficiência 

do setor financeiro favorecem o crescimento econômico, mesmo quando determinadas variáveis do 

modelo básico são omitidas ou acrescentadas. Esse movimento de inclusão e exclusão de variáveis, 

torna os resultados mais robustos e convincentes.   

Giri (2014) examinou a relação entre os indicadores do desenvolvimento financeiro e o 

desenvolvimento humano na Índia, entre 1980 e 2012.  Os resultados também confirmam uma 

relação de longo prazo entre as variáveis.  

Fuinhas, Marques e Carreiras (2015) analisaram a relação entre crescimento econômico e a 

profundidade financeira para um conjunto de 25 países europeus entre 1996 e 2011. Os resultados 

demonstram a não linearidade da relação, sinalizando que o dinamismo da profundidade do setor 

financeiro pode levar a obstaculizar o crescimento das economias europeias, ao atingir certo ponto 

 
2 Referindo-se aos países: Barbados, República Dominicana, Fiji, Grenada, Maurícia, Papua Nova Guiné, 

Seychelles, Cingapura e Trinidad e Tobago. 
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ótimo de maturação. Além desse limite, o crescimento assume a forma de um "U" invertido 

denotando que as políticas e estratégias criadas para favorecer o desenvolvimento do setor 

financeiro, tornaram-se ineficazes. 

Vardar e Coskun (2016) trabalharam com uma amostra de 47 países para o período de 1989 a 

2012, avaliaram o desenvolvimento do sistema financeiro e sua relação com a volatilidade do 

crescimento econômico, utilizando o Método dos Momentos Generalizados. Os resultados 

documentam um impacto significativo e negativo entre os indicadores do sistema financeiro e a 

vitalidade do crescimento, evidenciando que é o desenvolvimento do Mercado de Ações e não o 

desenvolvimento do setor bancário que contribui para a estabilidade do crescimento.  

Para Ansari (2002), o termo "desenvolvimento financeiro" está muito além do crédito. Diz 

respeito ao aprofundamento do setor de finanças de uma dada sociedade que se revela por meio da 

diversificação de instrumentos financeiros disponíveis a coletividade, na ampliação do número de 

instituições bancárias e de transações, na livre circulação de capital e na liberalização financeira, 

levando a um processo de favorecimento da intermediação.   

Para Bemerguy e Luporini (2006), essas teorias podem ser classificadas em dois grupos: 

naqueles que defendem os intermediários financeiros como possibilidades reais de amplo acesso aos 

serviços financeiros superando as restrições de investimento, contra àqueles que veem esses 

serviços como uma forma de aprofundamento das desigualdades, uma vez que chegam apenas às 

classes de renda mais elevadas. 

Hermann (2004) responde que a exclusão financeira da população de baixa renda faz parte 

dos fundamentos lógicos que dão sustentação ao mercado de crédito. Isto significa que o 

funcionamento do sistema financeiro formal não tem o propósito de estender os serviços 

financeiros, e principalmente o crédito, às famílias de baixa renda. Grande parte desse contingente 

não tem renda fixa, e quando tem, não consegue comprovar e não dispõe de garantias para oferecer 

ao sistema; quase sempre, essa renda é auferida no mercado informal. Kumar (2005) mostra que o 

acesso ao crédito ainda é escasso e os efeitos do desenvolvimento financeiro ainda são restritos.   

Bemerguy e Luporini (2006) alertam que os serviços da intermediação não podem ser para 

todos, mas para quem tem renda e tem como comprová-la. Nesse processo, a informalidade se 

constitui no mais grave problema dessa relação. Ao se referirem mais especificamente ao mercado 

de crédito, os autores argumentam que as próprias características das instituições financeiras em 

economias de mercado, permitem compreender porque o crédito é, em geral, inacessível e custoso 

para a população de baixa renda, em especial, para aquela população que atua no mercado informal.  

O racionamento do crédito para esses grupos, ocorre por conta da assimetria de informação entre 

quem precisa do crédito e quem tem o poder de emprestar.   
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo principal dessa pesquisa consiste em analisar o comportamento da desigualdade de 

renda no Brasil como função do desenvolvimento financeiro entre 1999 a 2009. Para isso, 

seleciona-se dois grupos de variáveis. No primeiro, estão as variáveis principais:  índice de Gini, 

como medida da desigualdade e o PIB Estadual/Serviços de Intermediação Financeira, como proxy 

do desenvolvimento financeiro. No segundo grupo, as variáveis de controle: renda domiciliar per 

capita média, como medida do crescimento econômico, grau de informalidade, taxa de mortalidade 

infantil, educação, índice de preços ao consumidor (IPCA) e número de pessoas pobres, conforme 

especificadas no quadro seguinte. 

Quadro 1- Descrição das variáveis 

 

Variável Descrição 

 

Índice de Gini 

Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda 

domiciliar per capita entre os indivíduos. Seu valor pode 

variar teoricamente desde 0, quando não há 

desigualdade, até 1, quando a desigualdade é máxima. 

PIBEst/Serv.Financeiros PIB Estadual - serviços - intermediação financeira - valor 

adicionado - preços básicos - R$, a preços do ano 2000 

(mil) 

Renda domiciliar per 

capita 

Renda domiciliar per capita - média - R$ Outubro 2014, 

com valores reais. 

 

Educação 

Média de anos de estudos das pessoas com idade mínima de 

25 anos de idade. 

 

Grau de Informalidade 

Razão: (empregados sem carteira + trabalhadores por conta 

própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem 

carteira + trabalhadores por conta própria). 

 

Número de pobres 

Número de pessoas em domicílios com renda domiciliar 

per capita inferior à linha de pobreza, equivalente a meio 

salário mínimo. 

TXmorinf Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos - 

Óbitos) 

IPCA IPCA - (% a.a.) – Índice de Preços ao Consumidor. 

              Fonte: IBGE/IPEADATA: www.ipeadata.gov.br 

 

Utiliza-se a técnica de Dados em Painel que é amplamente utilizada para analisar a relação 

entre desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico. Por meio dessa técnica é possível 

explorar o comportamento das variáveis considerando tanto o aspecto temporal quanto das próprias 

unidades de análise.   

Entre os agentes econômicos deficitários e superavitários, alerta Lopes e Rossetti (2015), 

posicionam-se os intermediários financeiros, cuja atividade consiste em viabilizar o atendimento 

das necessidades financeiras de curto, médio e longo prazo, manifestadas pelos agentes carentes, e a 
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aplicação, sob riscos minimizados, das disponibilidades dos agentes com excedentes orçamentários. 

Por essas razões, a variável “PIB Estadual/Serviços de Intermediação Financeira” mostra-se mais 

representativa para o estudo proposto, embora ela tenha sido interrompida em 2009 pois o IBGE 

parou de mensurá-la no sistema de contas nacionais. Isto justifica a limitação do estudo até 2009. 

Por outro lado, o uso desta variável, por ser uma proxy mais adequada para o desenvolvimento 

financeiro em relação às usuais na literatura, torna o estudo mais interessante.   

A metodologia utilizada está estruturada em estimativas econométricas, envolvendo:  a) 

Painel com Efeitos Fixos, b) Painel de Efeitos Aleatórios com inclusão de dummies regionais e 

variáveis interativas; c) Painel Dinâmico com inclusão de instrumentos. Esses testes têm como 

parâmetro geral, o modelo econométrico que considera a variável dependente “desigualdade” em 

função das demais variáveis, conforme a equação seguinte: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽ₒ𝑃𝐼𝐵𝑠𝑒𝑟𝑣𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽1𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑖𝑡

+ 𝛽3 𝑇𝑥𝑀𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝑁𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 

 

 Para fazer uso dessa técnica, a estimativa pode ser realizada com base nos modelos de efeitos 

fixos ou aleatórios. Daí decorre a importância do teste de Hausman. Nos modelos de efeitos fixos, a 

estimação é feita assumindo que a heterogeneidade dos indivíduos se capta na parte constante, que é 

diferente de indivíduo para indivíduo, tal que: 

ititiit ubXaY +++= .... , 

onde há heterogeneidade na parte constante, e homogeneidade nas inclinações.  A parte 

constante  ia  é diferente para cada indivíduo (UF), captando diferenças invariantes no tempo, a 

exemplo da dimensão dos estados ou regiões, de recursos naturais e de outras características que 

não variam no curto prazo.  

Nos modelos de efeitos aleatórios, a estimação é feita introduzindo a heterogeneidade dos 

indivíduos no termo de erro, tal que:  

               ( )itiitit ubXaY ++++= .... , onde ai=a+ηi    e   i  representa o efeito aleatório individual 

não observável.          

Os modelos com efeitos aleatórios consideram a constante não como um parâmetro fixo, mas 

sim como um parâmetro aleatório não observável. Os modelos com efeitos fixos consideram que as 

diferenças dos indivíduos (países, regiões, estados, etc.) captam-se na parte constante.  Os modelos 

com efeitos aleatórios consideram que essas diferenças são captadas no termo de erro. Essas são as 

principais diferenças entre os dois modelos em painel. 
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Utiliza-se o Teste de Hausman para escolher qual modelo é o mais adequado, fixo ou 

aleatório. A hipótese nula do Teste assegura que o modelo de efeito aleatório é o mais adequado. Se 

a hipótese nula não for aceita, ou seja, se for rejeitada, então o modelo de efeito fixo será o mais 

apropriado.  No presente trabalho, os testes apontam que o modelo de Efeito Fixo é o mais 

adequado para a estimação do modelo original, mas para o segundo modelo, quando incorpora-se as 

dummies regionais, a estimação é feita com base no modelo de Efeito Aleatório.  

Por fim utiliza-se modelos de painel dinâmico (GMM) em Diferença com base em Holtz-

Eakin, Newey and Rosen (1988) e Arelano and Bond (1991) considerando o uso de instrumentos 

para corrigir possíveis problemas de endogeneidade.   

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De início, expõe-se as Estatísticas Descritivas e a Matriz de Correlação das séries utilizadas 

apresentadas, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas – Painel de Dados 1999 a 2009 

 

 GINI PIBSERVFIN INFORMALI TXMORTINF(-1) EDUCACAO(-1) D(RENDA) D(IPCA) NDEPOBRES 

         

         

               Mean  0.554394  2861912.  62.33601  25.46941  6.068231  18.72581 -0.462814  1938979. 

              Median  0.555236  616442.8  63.51254  24.45000  6.041719  20.77037 -1.646046  1376628. 

              Maxim  0.656035  50655210  90.32019  63.70000  9.392559  196.9215  4.856837  8236135. 

              Minim  0.455740  9165.087  37.46515  12.00000  3.615551 -206.4871 -3.229761  61553.00 

             Std Dev  0.036759  7476007.  11.88756  9.507202  1.135980  55.46638  2.513485  1853820. 

         

             Obs.  297  297  297  270  270  270  270  297 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Tabela 2: Matriz de Correlação – Painel de Dados 1999 a 2009 

 PIBSERVFIN GINFORMAL TXMORTINF EDUCACAO RENDA IPCA NDEPOBRES 

        
        

PIBSERVFIN  1.000000 -0.474367 -0.344386  0.377584  0.442375 -0.033503  0.482229 

GINFORMAL -0.474367  1.000000  0.661740 -0.793839 -0.833387  0.181876  0.054511 

TXMORTINF -0.344386  0.661740  1.000000 -0.723251 -0.742668  0.189160  0.131189 

EDUCACAO  0.377584 -0.793839 -0.723251  1.000000  0.863045 -0.259473 -0.234311 

RENDA  0.442375 -0.833387 -0.742668  0.863045  1.000000 -0.173147 -0.145751 

IPCA -0.033503  0.181876  0.189160 -0.259473 -0.173147  1.000000  0.103600 

NDEPOBRES  0.482229  0.054511  0.131189 -0.234311 -0.145751  0.103600  1.000000 

Elaborado pelos autores 

Observando-se a Tabela 2, percebe-se uma alta correlação entre as variáveis explicativas grau 

de informalidade e: taxa de mortalidade infantil, educação e renda de 0,661, 0,793 e 0,833, 
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respetivamente. Como também, entre educação e renda de 0,863. A literatura indica que altos 

índices de correlação apontam a existência de endogeneidade, o que pode ser corrigido por meio do 

uso de instrumentos, conforme a estimativa apresentada na Tabela 6.  

A Tabela 3 mostra cinco estimativas de Painel com Efeitos Fixos de 1999 a 2009. Como 

estratégia de identificar o modelo mais consistente e os resultados mais robustos, as variáveis 

explicativas são inseridas uma a uma a partir do modelo 1 até alcançar o modelo final mais 

completo (Modelo 5). Todos os coeficientes estimados são significantes ao nível de 1%, 5% ou 

10%, e todos os coeficientes apresentam os sinais esperados. Destaca-se que as estatísticas do R2-

Ajustado melhora à medida que novas variáveis são incorporadas na regressão, como pode ser 

notado.   

  Tabela 3: Estimativas de Painel com Efeitos Fixos – 1999 a 2009 (Variável dependente: Gini) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

 

Constante 

0,3407 

(0,0186*) 

0,3624 

(0,0212*) 

 

0,4256 

(0,0317*) 

0,4063 

(0,03285*) 

0,4157 

(0,0331*) 

PIB/Servi.Finan -1,77E-09 

(6,26E-10*) 

-2,03E-09 

(6,76E-10*) 

-1,71E-09 

(6,79E-10*) 

-1,75E-09 

(6,74E-10*) 

-1,37E-09 

(7,17E-10***) 

G.Informalid 0,0035 

(0,0002*) 

0,0028 

(0,0004*) 

0,0024 

(0,0004*) 

0,0026 

(0,0004*) 

0,0025 

(0,0004*) 

TxMortinf(-1)  0,0008 

(0,0003*) 

0,0008 

(0,0003*) 

0,0009 

(0,0031**) 

0,0006 

(0,0003***) 

Educação(-1)   -0,0068 

(0,0025*) 

-0,0059 

(0,0025**) 

-0,0064 

(0,0002**) 

D(Renda)    4,18E-05 

(2,00E-05**) 

4,57E-05 

(1,99E-05) 

D(IPCA)     0,0009 

(0,0004**) 

N° de Pobres     5,13E-09 

(2,91E-09***) 

R2 0,7921 0,8061 0,8117 0,8151 0,8206 

R2 - Ajustado 0,7704 0,7827 0,7881 0,7910 0,7955 

Estatística F. 36,47 34,42 34,35 33,85 32,71 

Prof. Est. F. < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

Notas: Valores do desvio-padrão entre parênteses. (*) p_valor < 0,01; (**) 0,001 < p_valor < 0,05; (***) 

0,05 < p-valor < 0,10.             

 

Os resultados sinalizam que a desigualdade de renda é sensível ao desenvolvimento financeiro 

pois apresenta coeficientes estimados negativos, mesmo quando novas variáveis são acrescentadas 

ao modelo. A significância das estatísticas apresentadas pelas variáveis de controle: grau de 

informalidade, taxa de mortalidade infantil, educação, número de pobres, as variações de renda e 
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inflação evidenciam forte influência sobre a desigualdade de renda, de acordo com o que assinala a 

teoria econômica. 

Esses resultados são confirmados por outros trabalhos empíricos que discutem a relação do 

desenvolvimento financeiro versus crescimento, ao concluírem que o aumento da intermediação 

financeira gera crescimento e por consequência, também diminui a pobreza e a desigualdade.  É a 

proposta “growth is typically good for the poor”, presente nos trabalhos de Ravaillon (2001), por 

exemplo. Ellis (2004) é ainda mais enfático ao afirmar que o aumento da intermediação pode 

proporcionar uma melhoria nos índices de bem-estar da coletividade na medida em que aumenta o 

acesso aos serviços financeiros. Mas e quanto as desigualdades regionais? Analogamente, são os 

estados menos desenvolvidos financeiramente que apresentam maior grau de informalidade, grande 

número de pessoas com pouca escolaridade, maior taxa de mortalidade infantil, maior número de 

pessoas pobres e menor renda domiciliar per capita. conforme pode ser notado nas estatísticas 

disponibilizadas pelo IBGE.  

Essas tendências são respaldadas pelas teorias do crescimento econômico geográfico desigual, 

expostas nos trabalhos de Furtado (1954) e de outros pensadores da CEPAL, que entendem o 

modelo de crescimento do País como o resultado de processos históricos de desenvolvimento 

diferenciado e contraditório das regiões brasileiras, ao mesmo tempo em que se constitui a base para 

o desenvolvimento atual. Assim, ao mesmo tempo em que esse processo é produto da reprodução 

histórica do capital, é também modelo de inspiração para o advento de novos processos 

socioeconômicos que ocorrem hoje, por exemplo, na economia do conhecimento ou na economia da 

inovação.  

 Daí a importância de buscar compreender a influência do desenvolvimento financeiro sobre a 

desigualdade de renda no Brasil, levando em conta as especificidades das regiões. Por essa razão, 

como próximo passo, incorpora-se ao modelo 5 da Tabela 3 dummies regionais e adota-se a 

seguinte estratégia: adiciona-se variáveis interativas que é resultante do produto entre dummies por 

região e a proxy para o desenvolvimento financeiro. A Tabela 4 exibe um painel de efeitos 

aleatórios onde cada um dos 5 modelos mostra o efeito do desenvolvimento financeiro para cada 

uma das regiões separadamente.  Os resultados mostram que todos os coeficientes estimados das 

variáveis interativas são estatisticamente significantes, mas apenas o modelo 4 preserva 

significância estatística referente à variável PIB/Serv.Financeiros.  Como os modelos de efeitos 

fixos possuem dummies por unidade da federação, não seria possível adicionar dummies por região, 

o que justifica o uso de efeitos aleatórios.  

Tabela 4: Estimativas de Painel com Efeitos Aleatórios incluindo os efeitos regionais (variável 

dependente – Gini) 

 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
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Constante 0,4573 

(0,0306*) 

0,4430 

(0,0311*) 

0,4603 

(0,0299*) 

0,4509 

(0,0301*) 

0,4535 

(0,0308*) 

PIB/ServFinan -7,93E-10 

4,98E-10 

-7.08E-10 

5.04E-10 

-4,73E-10 

4,67E-10 

-6,73E-09 

(2,67E-09**) 

-5,94E-10 

5,05E-10 

GInformalid 0,0017 

(0,0003*) 

0,0019 

(0,0019*) 

0,0016 

(0,0003*) 

0,0017 

(0,0004*) 

0,0016 

(0,0037*) 

TxMortinf(-1) 0,0006 

(0,0003**) 

0,0005 

(0,0003***) 

0,0008) 

(0,0003*) 

0,0007 

(0,0030**) 

0,0007 

(0,0003**) 

Educação(-1) -0,0049 

(0,0025**) 

-0,0044 

(0,0025***) 

-0,0066 

(0,0025*) 

-0,0039 

0,0024 

-0,0046 

(0,0025***) 

D(Renda) 4,10E-05 

(1,94E-05**) 

4,13E-05 

(1,97E-05**) 

2,69E-05 

1,96E-05 

4,13E-05 

(1,90E-05**) 

3,75E-05 

(1,93E-05***) 

D(IPCA) 0,0010 

(0,0004**) 

0,0011 

(0,0043**) 

0,0008 

(0,0004**) 

0,0010 

(0,0004**) 

0,0009 

(0,0004**) 

NPobres 6,23E-09 

(1,97E-09*) 

6,99E-09 

(2,05E-09*) 

5,83E-09 

(1,84E-09*) 

6,00E-09 

(1,96E-09**) 

5,75E-09 

(2,01E-09**) 

PServF*Norte -9,94E-08 

(2,61E-08***) 

    

PServF*Nordest  -2,21E-08 

(8,16E-09*) 

   

PServF*C.Oeste   1,75E-08 

(4,43E-09*) 

  

PServF*Sudeste    - 065E-09 

(2,63E-09**) 

 

PServF*Sul     -7,80E-09 

(2,95E-09***) 

   Notas: Valores do desvio-padrão entre parênteses. (*) p_valor < 0,01; (**) 0,001 < p_valor < 0,05;    

(***)0,05 < p-valor < 0,10. 

 

Quando incorpora-se uma dummy regional em cada modelo, busca-se capturar o 

comportamento da desigualdade regional na sua relação com o desenvolvimento financeiro, face as 

especificidades daquela região. Vê-se que todos os coeficientes estimados mostram-se significativos 

e apresentam sinais esperados, exceto para a região Centro Oeste.  Os resultados das demais regiões 

continuam a sinalizar um impacto positivo do desenvolvimento financeiro contribuindo com a 

diminuição da desigualdade no Brasil. 

Na tabela 5, estão os resultados da incorporação de todas as dummies interativas por região 

com base numa estimativa de efeitos aleatórios. Nesse caso, o propósito é descobrir se os resultados 

obtidos para cada região (tabela 4) são confirmados por um modelo geral (tabela 5).  

  Tabela 5: Estimativas de Painel com Efeitos Aleatórios com inclusão de todas as dummies 

regionais (variável dependente: Gini) 

     
     

Variável Coeficiente 
Desvio 
padrão Estatística t Prob. 

     
     

C 0.460985 0.029048 15.86964 0.0000 
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G_INFORMALID 0.001747 0.000347 5.039714 0.0000 

TXMORTINF(-1) 0.000383 0.000302 1.268648 0.2057 

EDUCACAO(-1) -0.004544 0.002433 -1.867461 0.0630 

D(RENDA) 4.16E-05 1.89E-05 2.198954 0.0288 

D(IPCA) 0.001273 0.000412 3.088524 0.0022 

NDEPOBRES 7.85E-09 1.87E-09 4.200990 0.0000 

PIBSERVFINAN_*SUL -8.67E-09 2.72E-09 -3.190759 0.0016 

PIBSERVFINAN_*SUDESE -7.59E-10 4.59E-10 -1.653265 0.0995 

PIBSERVFINAN_*C_OESTE 1.08E-08 4.56E-09 2.374647 0.0183 

PIBSERVFINAN_*NORDES -2.74E-08 7.54E-09 -3.631076 0.0003 

PIBSERVFINAN_*NORTE -1.09E-07 2.42E-08 -4.507834 0.0000 
     

                Resultados dos testes. Softwere: Eviews. 

 

Observa-se na Tabela 5 evidências empíricas de que há uma relação inversa entre o 

desenvolvimento do setor financeiro e a desigualdade de renda paras os estados das regiões Sul, 

Sudeste, Norte e Nordeste. Apenas para a região Centro-Oeste, a relação entre o desenvolvimento 

financeiro e a desigualdade mostra-se positiva.   

Na Tabela 6, a fim de verificar se os resultados demonstrados na Tabela 5 se mantém, fez-se 

novas estimativas mantendo as dummies regionais, mas a partir de Painel Dinâmico com a inclusão 

de instrumentos. Desse modo, busca-se eliminar possíveis problemas de endogeneidade e obter 

parâmetros mais consistentes.  

Tabela 6: Estimativas de Painel Dinâmico (DIF) com a inclusão de instrumentos e os efeitos 

regionais (variável dependente – Gini) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

C 
-0.225491 

(0.087919**) 

0.668448 

(0.043913*) 

0.247499 

(0.009314*) 

GINI(-1) 
0.498565 

(0.152734*) 

-0.008875 

(0.032466) 

 

GINI(-2) 
  0.361001 

(0.015398*) 

G_INFORMALID 
0.003388 

(0.000994*) 

0.001063 

(0.000304*) 

0.001797 

(0.000143*) 

TXMORTINF(-1) 
0.001884 

(0.000698*) 

-0.001359 

(9.60E-05*) 

-0.000353 

(6.42E-05*) 

EDUCACAO(-1) 
0.038973 

(0.012512*) 

-0.022480 

(0.002835*) 

0.000536 

(0.000787) 

D(RENDA) 
0.000148 

(5.56E-05*) 

4.39E-05 

(8.01E-06*) 

0.000138 

(3.62E-06*) 

D(IPCA) 
0.000391 

(0.000981) 

-0.000155 

(0.000123) 

-3.77E-05 

(5.19E-05) 

NDEPOBRES 
7.06E-09 

(2.81E-09**) 

1.53E-09 

(5.69E-10*) 

1.14E-09 

(2.40E-10*) 

PIBSERVFINAN_*SUL 
-3.36E-10 

(9.67E-10) 

  

PIBSERVFINAN_(-2)*SUL 
 -8.83E-09 

(9.57E-10*) 

-3.92E-09 

(7.94E-10*) 

PIBSERVFINAN_*SUDES

E 

-7.24E-10 

(3.03E-10**) 

-4.89E-10 

(7.19E-11*) 

-6.86E-10 

(4.47E-11*) 
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PIBSERVFINAN_*C_OES

TE 

-2.02E-09 

(2.06E-09) 

-3.23E-09 

(9.18E-10*) 

- 1.35E-08 

(6.10E-10*) 

PIBSERVFINAN_*NORDE

S 

-2.00E-08 

(8.39E-09**) 

-2.84E-08 

(1.86E-09*) 

-1.59E-08 

(1.61E-09*) 

PIBSERVFINAN_*NORTE 
-1.26E-07 

(3.72E-08*) 

-6.13E-08 

(6.39E-09*) 

-6.70E-08 

(2.67E-09*) 

 

PIBSERVFINAN_(-

1TO-5) 

NDEPOBRES(-1TO-5) 

TXMORTINF C SUL 

C_OESTE SUDESE 

NORTE NORDES 

@TREND 

 

 

 

PIBSERVFINAN_(-

1TO-5) 

NDEPOBRES(-1TO-

5) 

TXMORTINF C 

SUL C_OESTE 

SUDESE NORTE 

NORDES @TREND 

 

PIBSERVFINAN_(-

1TO-5) 

NDEPOBRES(-1TO-

5) TXMORTINF C 

SUL C_OESTE 

SUDESE NORTE 

NORDES @TREND 

R-QUADRADO 0.336628 
0.277582 

0.173685 

R-QUADRADO AJUSTADO 0.283202 0.219401 0.107136 

ESTATÍSTICA J. 0.088654 1.767842 0.185286 

PROB. DA ESTAT. J. 0.999046 0.778360 0.995965 

Notas: Valores do desvio-padrão entre parênteses. (*) p_valor < 0,01; (**) 0,001 < p_valor < 0,05;    

(***)0,05 < p-valor < 0,10. 

 

Com relação a incorporação de dummies regionais, segue-se o seguinte critério: atribui-se um 

para os estados da Região Norte e zero para os estados das demais regiões; depois, um para os 

estados da Região Nordeste e zero para os demais estados. Essa lógica foi seguida para as demais 

regiões.  

Segundo Gujarati (2006), as varáveis binárias que tomam os valores de um e de zero (ou suas 

transformações lineares), são um meio de incluir regressores qualitativos abrindo possibilidades de 

se investigar o problema sob outras dimensões. Desse modo, considera-se que a variável 

dependente “desigualdade de renda” pode ser influenciada não apenas pelas variáveis proporcionais 

– renda, variação do IPCA, número de pobres, etc. –, mas também por outras variáveis 

essencialmente qualitativas; no caso em análise, as regiões geográficas e suas particularidades. Essa 

foi a estratégia utilizada, a partir da utilização do modelo de Painel de Dados.  

Nota-se que o modelo 1 (Tabela 6) não apresenta significância estatística para o coeficiente 

estimado da variável D(IPCA) e para as variáveis interativas relacionadas ao PIB/SERVIÇOS 

FINAN*SUL e PIB/SERVIÇOS FINAN*C_OESTE. No modelo 2, não foram estatisticamente 

significantes os coeficientes das variáveis GINI(-1) e o D(IPCA) e no modelo 3, as variáveis 

Educação(-1) e D(IPCA). Para os modelos 2 e 3, que apresentam a variável interativa da região Sul 

com duas defasagens, todos os coeficientes estimados das variáveis interativas mostram-se 

estatisticamente significantes com seus coeficientes negativos indicando uma relação inversamente 

proporcional entre o desenvolvimento financeiro e a desigualdade, exceto para o modelo 3 em que o 

  INSTRUMENTOS 
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coeficiente estimado para a região Centro-Oeste é significativo mas apresenta sinal positivo. Pode-

se observar que a hipótese nula da estatística J de que os instrumentos utilizados são bons não é 

rejeitada.   

Ante o exposto, de um modo geral, os resultados mostram evidências empíricas de que o 

desenvolvimento financeiro contribui para redução (na média) tanto das desigualdades regionais, 

quanto da desigualdade por unidade da federação no período considerado. Vale ressaltar que esses 

resultados guardam sintonia com outras pesquisas sobre o tema, a exemplo do trabalho realizado 

por Fialho, Jaime e Hermeto (2016). Eles fizeram uma análise multivariada entre o 

desenvolvimento do sistema financeiro e a pobreza no Brasil, e concluíram que há um alto poder 

preditivo do desenvolvimento financeiro sobre a renda e a pobreza.  

       

CONCLUSÕES 

 

Ao analisar o impacto do desenvolvimento financeiro sobre a desigualdade de renda no Brasil, 

a partir de um Painel de Dados, contemplando as vinte e sete unidades federativas do País, no 

período de 1999 a 2009, é possível inferir que há evidencias empíricas tais que:  

a) a desigualdade de renda no Brasil reduziu devido ao maior desenvolvimento financeiro no 

período analisado, com base nas estimativas de dados em Painel com Efeitos Fixos, Efeitos 

Aleatórios e, por fim, com base em estimativas de Painel Dinâmico em primeira diferença com o 

uso de instrumentos;  

b) as variáveis: grau de informalidade, taxa de mortalidade infantil, inflação, educação, renda 

domiciliar per capita e número de pobres - pelas estatísticas significantes que foram apresentadas 

nos modelos - exercem poder explicativo sobre o fenômeno da desigualdade de renda no Brasil; 

c)  com base nos coeficientes estimados na Tabela 5 com Efeitos aleatórios e sem variáveis 

instrumentais (VI), realizamos um ajuste apresentado no Quadro II, de forma que os coeficientes 

foram ajustados para ficarem todos com a mesma métrica E-08, sendo assim possível comparar a 

magnitude dos resultados.  

                     Quadro II – Análise comparativa dos coeficientes estimados da tabela 5 
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 PIBSERVFINAN_*SUL -8.67E-09 2.72E-09 -3.190759 0.0016 

PIBSERVFINAN_*SUDESE -7.59E-10 4.59E-10 -1.653265 0.0995 

PIBSERVFINAN_*C_OESTE 1.08E-08 4.56E-09 2.374647 0.0183 

PIBSERVFINAN_*NORDES -2.74E-08 7.54E-09 -3.631076 0.0003 

PIBSERVFINAN_*NORTE -1.09E-07 2.42E-08 -4.507834 0.0000 

PIBSERVFINAN_*SUL 
-0.867E-

08 2.72E-09 -3.190759 0.0016 

PIBSERVFINAN_*SUDESE 
-0.0759E-

08 4.59E-10 -1.653265 0.0995 

PIBSERVFINAN_*C_OESTE 1.08E-08 4.56E-09 2.374647 0.0183 

PIBSERVFINAN_*NORDES -2.74E-08 7.54E-09 -3.631076 0.0003 

PIBSERVFINAN_*NORTE -10.9E-08 2.42E-08 -4.507834 0.0000 
 

                   Elaborado pelos autores. 

Veja que em ordem decrescente, quem mais reduz o Gini é a região Norte (-10.9E-08), 

seguida pelo Nordeste (-2.74E-08), Sul (-0.867E-08) e por último, o Sudeste (-0.0759E-08). Exceto 

pela região Centro-Oeste (1.08E-08), o desenvolvimento financeiro está funcionado no sentido de 

reduzir a desigualdade entre as regiões;  

d)  Para os estados da região Centro-Oeste, quando acrescenta-se  dummies regionais ao 

modelo original, os resultados expostos nas Tabelas 4 e 5 apontam uma relação positiva entre o 

desenvolvimento financeiro e a desigualdade, mas quando a estimação se dá através de um Painel 

Dinâmico (Tabela 6), o resultado da relação passou a ser negativo, seguindo a lógica dos resultados 

das demais regiões.  

e) Por fim, com base nos coeficientes estimados na Tabela 6, tendo como base o painel 

dinâmico com VI, realiza-se novo ajuste apresentado no Quadro III, de forma que os coeficientes 

foram ajustados para ficarem todos com a mesma métrica E-10,  na busca de tornar possível  

comparar  a magnitude dos resultados.  

               Quadro III – Análise comparativa dos coeficientes estimados da tabela 6   

PIBSERVFINAN_(-2)*SUL 
-3.36E-10 
(9.67E-10) 

-8.83E-09 
(9.57E-10*) 

-3.92E-09 
(7.94E-10*) 

PIBSERVFINAN_*SUDESE 
-7.24E-10 

(3.03E-10**) 
-4.89E-10 

(7.19E-11*) 
-6.86E-10 

(4.47E-11*) 

PIBSERVFINAN_*C_OESTE 
-2.02E-09 
(2.06E-09) 

-3.23E-09 
(9.18E-10*) 

1.35E-08 
(6.10E-10*) 

PIBSERVFINAN_*NORDES 
-2.00E-08 

(8.39E-09**) 
-2.84E-08 

(1.86E-09*) 
-1.59E-08 

(1.61E-09*) 

PIBSERVFINAN_*NORTE 
-1.26E-07 

(3.72E-08*) 
-6.13E-08 

(6.39E-09*) 
-6.70E-08 

(2.67E-09*) 

PIBSERVFINAN (-2)*SUL -3.36E-10 
(9.67E-10) 

-0.883E-10 
(9.57E-10*) 

-0.392E-10 
(7.94E-10*) 

PIBSERVFINAN_*SUDESE -7.24E-10 
(3.03E-10**) 

-4.89E-10 
(7.19E-11*) 

-6.86E-10 
(4.47E-11*) 

PIBSERVFINAN_*C_OESTE -0.202E-10 
(2.06E-09) 

-0.323E-10 
(9.18E-10*) 

0.0135E-10 
(6.10E-10*) 

PIBSERVFINAN_*NORDES -0.02E-10 
(8.39E-09**) 

-0.0284E-10 
(1.86E-09*) 

-0.0159E-10 
(1.61E-09*) 

PIBSERVFINAN_*NORTE -0.00126E-10 
(3.72E-08*) 

-0.0613E-10 
(6.39E-09*) 

-0.0670E-10 
(2.67E-09*) 
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         Elaborado pelos autores 

Embora de um modo geral, os resultados empíricos também mostrem que o desenvolvimento 

financeiro reduz a desigualdade entre as regiões, diferentemente dos modelos de efeitos aleatórios, 

o painel dinâmico estimado via GMM em primeira diferença mostra que as regiões mais ricas, 

Sudeste e Sul, se beneficiaram mais com o maior desenvolvimento financeiro, pois obtiveram um 

maior efeito na queda da desigualdade. A Tabela 7, ao resumir a magnitude do percentual da queda 

da desigualdade entre as regiões, torna mais clara a evidência de que o maior percentual de queda 

da desigualdade foi obtido pelas regiões Sul (-12, 726%) e Sudeste (-8, 644%), respectivamente, 

onde o desenvolvimento financeiro foi mais intenso. 

    Tabela 7 – Queda da desigualdade de renda entre as regiões* – (%) 

Regiões 1999 2009 % de queda 

Região Centro-oeste 0,593 0,560 -5,555 

Região Norte 0,565 0,522 -7,526 

Região Nordeste 0,605 0,558 -7,774 

Região Sul 0,562 0,491 -12,726 

Região Sudeste 0,559 0,511 -8,644 

                           Fonte dos dados: IBGE/IPEADATA: www.ipeadata.gov.br. Nota: Percentual  

                          de queda entre os valores dos índices de Gini de 2009 e 1999 *  
 

 

 Enfim, os resultados empíricos mostram no geral que o desenvolvimento financeiro reduz em 

média a desigualdade de s uma queda da desigualdade mais significativa nessas regiões.  Nesse 

contexto, pode-se dizer que em termos relativos há indícios de que o desenvolvimento financeiro 

não gera um processo de convergência entre as regiões tomando-se como base o índice de Gini. Ou 

seja, embora a desigualdade de renda tenha reduzido no período analisado, há indícios de que a 

redução da desigualdade foi maior nas regiões ricas, o que não mostra uma tendência de 

convergência de renda entre os estados e regiões. Nesse contexto, sugere-se para futuros estudos 

analisar o impacto do desenvolvimento financeiro no processo de convergência de renda entre 

unidades da federação (estados) e entre as regiões brasileiras.   
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RESUMO 

 
O objetivo geral do trabalho consiste em analisar os impactos das secas na produção de culturas 

selecionadas e suas implicações para a economia de Pernambuco. Considerando a demanda e 

oferta agrícolas como fundamentação teórica, observou-se variáveis como número de 

estabelecimentos agropecuários, área territorial, pessoal ocupado nos estabelecimentos, área de 

colheita, quantidade produzida e valor das culturas selecionadas: feijão, milho e mandioca para 

o Estado de Pernambuco. Os dados referentes a essas variáveis apresentam como corte temporal 

os anos de 2006 e 2017. Além da escassez hídrica, verificou-se que o Estado sofre com a perda 

na produção agrícola e o consequente aumento de preços desses itens para o consumo e para 

toda a cadeia produtiva derivada dessas culturas. Nesse sentido, políticas públicas voltadas para 

a geração de renda alternativa para os agricultores mais atingidos pelas secas levariam a 

melhores indicadores socioeconômicos para o Estado, a Região Nordeste e o Brasil como um 

todo. 

 

Palavras-chave: Nordeste. Pernambuco. Secas. Atividade Agrícola. 

 

ABSTRACT 

 
The general objective of the work is to analyze the impacts of droughts on the production of 

selected crops and their implications for the economy of Pernambuco. Considering agricultural 

demand and supply as a theoretical basis, variables such as number of agricultural 

establishments, territorial area, employed persons in the establishments, harvest area, quantity 

produced and value of selected crops were observed: beans, corn and manioc for the State of 

Pernambuco. The data referring to these variables show the years 2006 and 2017 as a time cut. 

In addition to water scarcity, it was found that the State suffers from the loss in agricultural 

production and the consequent increase in prices of these items for consumption and for the 

entire productive chain derived from these cultures. In this sense, public policies aimed at 

generating alternative income for farmers most affected by droughts would lead to better 

socioeconomic indicators for the State, the Northeast Region and Brazil as a whole. 

 

Keywords: Northeast. Pernambuco. Drought. Agricultural Activity. 

 

INTRODUÇÃO  

 Dados de 2017 revelam que o setor agropecuário é responsável por 6,3% do PIB 

do Estado de Pernambuco (IBGE/Censo Agropecuário de 2017), sendo fonte de 
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sustento e renda de muitas famílias. O Estado tem parte enquadrada dentro da região 

chamada de Semiárido, que reúne todos os estados nordestinos, exceto o Maranhão e a 

parte norte de Minas Gerais, e que sofre constantemente com os períodos longos sem 

chuva, denominados como secas, uma agravante para quem vive do setor rural.  

As secas são fenômenos naturais em que a precipitação média fica abaixo de 

800mm durante várias semanas, causando problemas ambientais e sociais que impactam 

negativamente sobre a atividade econômica de diversas famílias. Este fenômeno 

climático tem consequências principalmente sobre a produção agrícola, afetando 

indiretamente o preço dos produtos, trazendo fome às famílias que sobrevivem da 

agricultura familiar, levando à morte os animais que servem para o trabalho ou para o 

sustento, entre outros problemas (Campos e Sturdart, 2001). 

Sabe-se que o problema da seca é mais severo quanto mais no interior da área 

semiárida um determinado espaço estiver localizado. Devido a isso, as mesorregiões 

Metropolitana de Recife e Mata Pernambucana sofrem menos com a seca, enquanto as 

regiões do Agreste, do Sertão e do São Francisco são mais suscetíveis a serem afetadas 

pelos males trazidos pela falta de chuvas. Geograficamente a mesorregião do São 

Francisco, localiza-se sob a demarcação da área conhecida por polígono da seca, dessa 

forma toda a região sofre com o baixo índice pluviométrico e as altas temperaturas, no 

entanto, tem-se as regiões irrigadas pelas águas do Rio São Francisco que garante a 

produtividade agrícola das propriedades que são irrigadas. Os principais produtos 

agrícolas cultivados nessas três regiões são feijão, milho e mandioca; enquanto nas 

outras duas menos atingidas pela seca, o principal produto é a cana-de-açúcar 

(EMBRAPA, 2018a; Figueiredo, 2016). 

Diante destas informações, o objetivo geral do trabalho consiste em analisar os 

impactos das secas na produção de feijão, milho e mandioca e suas implicações para a 

economia de Pernambuco. Para atingir este objetivo, buscou-se: compreender o 

fenômeno da seca no Semiárido brasileiro e suas implicações na atividade econômica e 

discutir sobre as políticas públicas voltadas ao combate e convivência com a seca nesse 

período de tempo.  

A importância desta pesquisa se encontra no fato de que traz uma análise sobre 

um problema climático que afeta a vida de milhares de pessoas, impactando 

negativamente nas atividades econômicas das regiões afetadas.  
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O FENÔMENO CLIMÁTICO DA SECA E OS EFEITOS SOBRE O SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO 

  

O espaço brasileiro, bem como o resto do mundo, é dividido em zonas climáticas, 

segundo o índice de aridez do ambiente, de modo que as diversas áreas da Terra podem 

ser categorizadas como áridas, semiáridas, sub-úmidas secas, úmidas e frias. As regiões 

áridas, semiáridas, sub-úmidas secas formam o que é conhecido como “terras secas”, as 

quais constituem uma extensa proporção da superfície terrestre, estando presente em 

cinco continentes, exceto a Antártida, ocupando cerca de 47% das terras agricultáveis 

do planeta, nas quais vivem por volta de 2,7 bilhões de pessoas (Carvalho, 2013).  

 Nessas regiões há uma desproporção entre a quantidade de recursos demandados 

pela população e a quantidade de recursos disponíveis para a mesma. Entretanto, não há 

como definir uma caracterização única da configuração desses locais, pois eles possuem 

condições geográficas e modos de vida humanos distintos entre si. Nas terras secas há 

três processos que cooperam com a situação de vulnerabilidade desses locais: 

degradação das terras, desertificação e secas (Grotzinger e Jordan, 2013). 

 Por outro lado, segundo Abraham e Maccagno (2006), o processo de 

desertificação é um fenômeno de nível mundial que se caracteriza pela degradação de 

terras das zonas das terras secas e que ocorre devido a uma série de fatores que incluem 

a ação da natureza e do homem, tais como fatores abióticos, como clima, água, solo; 

fatores biofísicos, tais quais a flora e a fauna; fatores sociais e econômicos, como uso da 

terra, população, pobreza; fatores institucionais e organizacionais, como instituições e 

organizações sociais presentes e atuantes na região.  

Já a seca é considerada uma das causas do processo de desertificação que tem 

ganho relevância desde a década de 1990, mas os conceitos não são sinônimos, já que a 

seca ocorre em virtude da precipitação pluviométrica registrada em níveis inferiores aos 

valores considerados normais, de forma a provocar um desequilíbrio hídrico, que afeta 

não só a biodiversidade local, mas os sistemas de produção dependentes do uso destas 

terras (BRASIL, 2018). 

Desde Furtado, sabe-se sobre a ocupação e formação econômica do semiárido 

nordestino como sendo um resultado secundário da economia agrícola açucareira do 

litoral. A ocupação do interior (agreste e sertão) se deu com a necessidade da existência 

da pecuária e policultura para sustentar a produção açucareira, fornecendo alimentos e 
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gado para corte, tração, transporte e lenha para as caldeiras. Dessa forma, a atividade 

que mais se desenvolveu no Agreste/Sertão foi a pecuária (Silva, 2006). 

Dessa forma, o trópico semiárido compreende atualmente uma área de 982.563,3 

km² distribuídos em oito estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Nessa região 

residem cerca de 23 milhões de pessoas, aproximadamente 12% de toda a população do 

Brasil. A maior parte dos residentes se concentram nos Estados de Pernambuco, Bahia e 

Ceará. Entretanto, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará são os estados que possuem 

maior proporção de cidadãos localizados no semiárido em comparação com a população 

total de cada estado, chegando a ter mais de 55% de seus habitantes residindo no 

semiárido (IBGE, 2018a).  

Na região do Semiárido, o regime de chuvas é bastante escasso, não há uma 

regularidade de precipitações que seja padrão para todo o espaço e no decorrer do 

tempo, de modo que há momentos de prolongada estiagem e seca, e a maior parte das 

precipitações costumam ocorrer principalmente nos meses de maio, junho e julho 

(EMBRAPA, 2018a).  

Em conjunto com a baixa quantidade de chuvas, a alta energia solar incidente 

sobre a superfície da região provoca um elevado índice de evaporação, que chega a ficar 

em torno de 1.000 mm a 2.000 mm ao ano e, em secas mais extremas, atinge 3.000 mm 

anuais. Esse processo intensivo de evaporação gera uma diminuição das reservas 

hídricas do Semiárido, retirando tanto a água presente o solo, o que gera o ressecamento 

do mesmo e a morte de várias espécies de vegetais, e reduzindo o volume de água das 

barragens, represas e açudes (Silveira et al., 2015). 

As cidades nordestinas e do norte de Minas Gerais que participam do Semiárido 

brasileiro formam a região do Brasil com maior probabilidade de seca, variando entre 

60% e mais de 80% de chances de ocorrem secas (Lins, 2008). Mas o fenômeno 

climático que assola principalmente os estados nordestinos não é de hoje. O registro 

mais antigo do fenômeno da seca remonta ao ano de 1583, época em que a região 

atualmente conhecida como semiárido era povoada principalmente por indígenas, 

embora houvesse também vários engenhos, os quais sofreram com a falta de chuvas na 

região. Desde essa época, tem-se conhecimento de uma recorrência de eventos de seca 

nessa região brasileira (Rebouças, Braga e Tundisi, 2006). 

Na abordagem realizada por Marengo et al (2016), ele assume a seca de 2012-

2015 como a mais impactante das últimas décadas, a qual afetou várias cidades, vilas e 

diretamente na atividade de pequenos produtores rurais, deixando até a população dos 
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centros urbanos com escassez de água potável e até mesmo comprometendo o 

abastecimento da rede elétrica. Mesmo com as medidas tomadas afim de amenizar o 

impacto a população, principalmente da área rural, ainda não estava adaptada aos 

perigos que a seca inflige. 

A Figura 1 mostra a evolução da escassez hídrica que atingiu grande parte da 

Região do Nordeste brasileiro, devido ao baixo índice de precipitações. A área vermelha 

do mapa mostra as regiões em que ao nível de chuvas esteve abaixo da média, entre o 

ano de 2011 e 2017. De início concentra-se mais na região Nordeste e com o decorrer 

dos anos espalha-se para as regiões vizinhas. 

 

  Figura 1. Evolução das precipitações entre 2011 e 2018 no Brasil  

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 2019. 

   

Percebe-se que o fenômeno El Niño de 2012, contrariamente às expectativas, não 

elevou precipitações no Semiárido. No entanto, em 2015, o mesmo fenômeno climático 

agravou o aquecimento climático da região semiárida levando a mais uma seca, iniciada 

desde 2011, que por sua vez atingiu com maior intensidade o norte da Bahia, o oeste de 

Pernambuco e o leste do Piauí. arrastou até 2017, esta última tornando-se a mais 

prolongada da história do Brasil (Marengo, 2016). 

As secas impactam a realidade humana de múltiplas maneiras. No âmbito social, 

percebe-se que a seca traz consequências à saúde da população, além de causar 

problemas econômicos tais como desempregos e migrações. Já os impactos políticos e 

institucionais refletem no modo como os agentes públicos agem no processo de tomada 

de decisão acerca das diferentes ações necessárias para enfrentar a seca ou conviver 

com ela, bem como os usos dados ao recurso público recorrentemente usado para 
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mitigar os problemas socioeconômicos gerados. Não menos importante, também há os 

efeitos sobre o meio ambiente – solo, água, fauna e flora – e os efeitos institucionais 

(Silva, 2003).  

A atividade econômica sofre os efeitos imediatos de períodos longos de estiagens, 

uma vez que nos períodos continuados de precipitação abaixo da média, a economia 

começa a vivenciar um desequilíbrio e a renda começa se tornar cada vez mais 

concentrada em determinados espaços. Além disso, percebe-se que a migração e o 

desemprego causados pela seca, assim como a baixa produção agrícola que ocasiona 

menor renda para os agricultores, vai implicar numa redução do mercado consumidor, 

comprometendo diversas cadeias produtivas e modificando o fluxo circular da renda na 

região afetada (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, 1995; 

Sampaio e Sampaio, 2013). 

Recai sobre o setor primário os principais impactos da seca, mas em períodos 

mais alongados do fenômeno estes efeitos extrapolam para outros setores da economia. 

Além disso, esse impacto é maior em regiões que têm uma economia baseada 

principalmente na pecuária e na agricultura, a qual geralmente é exercida numa 

estrutura fundiária bastante concentrada, mas que convive com vários pequenos 

produtores familiares, que compõem 82,6% da mão de obra da região. No período de 

maior pluviosidade, os agricultores familiares conseguem uma produção boa para sua 

própria subsistência e até para venda, mas em períodos sem chuva, é comum que haja 

um colapso da colheita, e às vezes o sustento passa a vir unicamente dos programas de 

transferência de renda, tais como o Bolsa Família (Castro, 2012; IICA, 1995). 

Além dos problemas com a seca e com o estoque e distribuição de água, o solo do 

Semiárido é majoritariamente muito pobre (poucos nutrientes, baixa permeabilidade), o 

que os torna improdutivos, devido à baixa fertilidade dos mesmos (Oliveira, 2015). 

Segundo Castro (2012), a situação é tão extrema que 20% de todo o Semiárido já se 

encontra em processo de desertificação, o que teria sido agravado pelo amplo 

desmatamento da Caatinga, que, de acordo com a Embrapa (2018b), já teria atingido um 

tamanho equivalente a área de Portugal. 

Tais limitações referentes a infertilidade do solo seriam passíveis de serem 

revertidas, total ou parcialmente, caso fossem usadas tecnologias específicas que se 

adaptassem às condições do Semiárido, com o objetivo de promover uma melhoria das 

terras. Entretanto, o fato é que as técnicas e conhecimentos dos agricultores ainda são 

muito tradicionais e, muitas vezes, não se adequam às necessidades da região. Há uma 
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tentativa de extrair o máximo de nutrientes que a terra pode dar, sem uma preocupação 

de repô-los e as queimadas realizadas sistematicamente pioram essa situação (Oliveira, 

2015). 

Não é apenas o clima e o solo que são desfavoráveis à agricultura no Semiárido. 

Há diversos outros fatores que influenciam a baixa produção e competitividade desta 

região no cenário nacional. Com relação aos transportes, por exemplo, sabe-se que os 

meios de transportes com melhor custo-benefício para produtos agrícolas são os 

hidroviários e ferroviários. Entretanto, no Brasil o modal de transporte utilizado é 

majoritariamente rodoviário para distribuição do que é colhido, o que torna o 

escoamento da produção mais lento e caro, tendo em vista as péssimas condições das 

rodovias nacionais. Em contraste, na Região Sul, que possui o melhor sistema 

ferroviário do País, tem-se uma diminuição de custos e do tempo de transporte (Silva et 

al., 2006). 

Também há limitações quanto ao uso das tecnologias de irrigação, que na maioria 

das vezes é feita por aspersão ou por meio de sulcos no chão. Formas mais avançadas 

como a irrigação localizada (define-se por um sistema hidráulico que deposita a água 

diretamente nas raízes das plantas, evitando o desperdício de água pela evaporação), são 

utilizadas principalmente pelas empresas grandes, não alcançando a maioria dos 

agricultores familiares, ainda dificultado pelo baixo acesso à assistência técnica (Olaide, 

2005). 

Outro elemento negativamente impactante na atividade produtiva da região 

recorrentemente encontrado na literatura refere-se ao baixo nível de escolaridade dos 

agricultores no Semiárido.  Em 2012, cerca de 90% dos agricultores desta região não 

havia terminado nem o Ensino Fundamental e menos de 1 % tinha o Ensino Superior 

(Castro, 2012). Ainda nos dias atuais, a alta taxa de analfabetismo é um dos fatores que 

impedem os agricultores de buscarem novos conhecimentos para melhor trabalharem na 

região de forma sustentável. 

Enquanto fatores limitantes à agricultura do Semiárido, pode-se citar as 

dificuldades que os agricultores enfrentam para conseguir crédito público ou privado 

para financiamento de sua produção, seja pela inadimplência sabida e recorrente, seja 

pela burocracia que rege os trâmites bancários (Rocha e Santiago, 2013). Apesar do 

crédito abundante disponibilizado para o setor rural nos últimos anos, como é de 

conhecimento geral, nem sempre o crédito chegou na hora certa e para quem realmente 

precisava. 
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Por último, pode-se citar também a ausência de uma cultura de associativismo 

entre os agricultores. A maioria não consegue mobilizar um capital social que agregue 

vários sujeitos com interesses comuns, de forma a negociar com governo, grandes 

empresas, fornecedores e compradores (Castro, 2012). Esta questão é mais cultural. No 

Nordeste, diferente do Sul, a cultura do associativismo ainda não deu certo. 

 Todos esses problemas causados pela seca, parecem de início, inerentes ao setor 

primário, mas acabam por extrapolar para os outros setores da economia. Na medida em 

que à escassez de matéria-prima para produção industrial, e consequente aumento de 

custos, que são assumidos pelo produtor e consumidor final. Mas é bastante simplista a 

ideia de que apenas a seca é determinante da pobreza nas regiões do Semiárido. 

Segundo Silva (2006), seria precipitado afirmar que a solução estaria apenas na 

modernização da economia, por meio da agricultura irrigada.  

Nas últimas décadas, deparou-se com uma nova concepção de desenvolvimento 

sustentável onde procura-se harmonizar os ideais de justiça social, responsabilidade 

com meio ambiente, eficiência econômica, política e cidadania. Depara-se com a 

existência de uma nova linha de pensamento onde critica-se a antiga ideia de “combate 

à seca” e de modernização da economia conservadora. A partir dos anos 1980 a 

estratégia adotada seria de “convivência com a seca”, e as políticas passaram a ser 

orientas nesse sentido.  

De forma geral, percebe-se que a políticas públicas apontam em duas direções 

opostas, uma de combate e outra de convivência com a seca. Ambas geram críticas, ou 

porque, no primeiro grupo, considera-se que são ineficazes para impedir um fenômeno 

natural ou porque, no segundo caso, desacreditam no caráter assistencialista das outras, 

já que não transformaria a realidade dos sujeitos por não atacar a raiz do problema da 

região (Silva, 2003).  

De todo modo, há certo consenso de que o Estado precisa intervir no processo de 

alocação de recursos nessas regiões, haja vista as falhas de mercado que impedem 

alocações eficientes no sentido de Pareto1, no sentido em que os recursos deveriam ser 

tirados de outro lugar, havendo assim a situação de um trade-off. Diante disso, percebe-

 
1 A eficiência de Pareto dá-se quando não é mais possível melhorar o bem-estar de um indivíduo sem 

prejudicar o de outros. Uma economia promoveria o bem-estar social, desde que as alocações desta 

economia atendessem ao princípio de eficiência de Pareto (Stiglitz, 2000). Naturalmente, há críticas há 

este conceito e o maior expoente destas críticas, o indiano Amartya Sen, sugere que a análise estática e 

isolada da eficiência pareteana, que desconsidera diversos outros fatores importantes para o bem-estar do 

indivíduo, que não cabem simplesmente numa função utilidade (Giacomelli, 2017). 
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se a necessidade de o Estado intervir através de políticas públicas que favoreçam a 

agricultura no Semiárido em termos sociais e econômicos.  

  
DADOS 

 

Preços de produtos agrícolas seguem a mesma formatação teórica de qualquer 

outro produto no mercado. E considerando que a agricultura se encontra mais próxima 

de uma estrutura de mercado competitiva, as características de oferta e demanda são 

importantes estratégias para este tipo de mercado. 

Da microeconomia depreende-se que a demanda mostra todas as possibilidades de 

combinações entre o preço de mercado e a quantidade consumida correspondente; de 

outro lado, a oferta mostra todas as possibilidades de combinações entre o preço de 

mercado e a quantidade ofertada correspondente.  

A receita agrícola, como em qualquer outro mercado, deve-se tanto ao preço 

quanto e principalmente à elasticidade-preço da demanda, pois em situações de 

inelasticidade, bem comuns na demanda agrícola, a margem de lucro a cima do preço é 

bastante reduzida, tanto que a teoria econômica cunhou o termo “lucro zero”, situação 

em que no longo prazo os menos competitivos seriam expulsos do mercado. 

Assim, a especificação da função demanda agrícola segue a tradicional, tal como 

apresentada na equação 1, abordada por Marques e Aguiar (1993). 

                                𝐷𝑥 = 𝑓(𝑝,𝑚, 𝑝𝑠, 𝑝𝑐, 𝑒, 𝑜)                                                    (1) 

Onde Dx corresponde à demanda pelo bem x, que representa quantidade demanda 

pelo bem que os compradores desejam comprar; p = preço do bem, que possui uma 

relação negativa com a demanda do bem x, ou seja, por ser um bem agrícola e mais 

próximo de um mercado competitivo quando preço aumenta (diminui) a quantidade 

demandada diminui (aumenta), o que faz com que esse bem x seja classificado como 

bem comum; m = renda, a relação da renda com a quantidade demandada depende de 

como o bem está classificado no orçamento do individuo, pois se um aumento da renda 

leva a um aumento da demanda, o bem é classificado como normal, caso o aumento da 

renda reduza a quantidade do bem, este é chamado de inferior. ps = preço dos bens 

substitutos, o aumento no preço de bens substitutos tem um efeito positivo da demanda, 

pois aumenta a quantidade demandada do bem x; pc = preço dos bens 

complementares, o aumento de preço de um bem complementar tem efeitos negativo, 

pois com aumento de preços há redução da quantidade; e = expectativas, podem afetar a 
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demanda pelo bem de forma positiva, ou de forma negativa, por exemplo se a 

expectativa é de que o preço do bem vai amentar, o individuo está disposto a gastar 

naquele momento, coso contrário o individuo espera reduzir o preço. o = outros fatores, 

tais como gostos, preferências, composição familiar, etc. 

Dos manuais de microeconomia, pode-se deduzir a curva de oferta agrícola, 

apresentada na equação 2. 

                                     𝑆𝑥 = 𝑓(𝑝, 𝑐, 𝑛, 𝑡, 𝑔)                                                        (2) 

 

Em que Sx corresponde à oferta pelo bem x, que representas a quantidade ofertada 

pelos vendedores que desejam ofertar os bens; p = preço do bem, quando o preço de um 

bem aumenta (diminui) os ofertantes aumentam (reduzem) a quantidade ofertada; c = 

custos de produção, essa variável tem efeitos positivos e negativos, quando os preços 

dos insumos aumentam (reduzem), consequentemente aumentam (reduzem) os custos 

que reduzem (aumentam) a oferta; n = condições naturais, t = novas tecnologias e g = 

políticas governamentais. Observe-se que a variável recursos naturais, aqui traduzida 

para os efeitos da seca, tem impacto direto sobre a oferta agrícola nas regiões afetadas. 

Esta consiste, portanto, na breve fundamentação teórica que dá a base para as discussões 

realizadas nas seções seguintes.  

Considerando esta fundamentação teórica, observou-se variáveis como número de 

estabelecimentos agropecuários, área territorial, pessoal ocupado nos estabelecimentos, 

área de colheita, quantidade produzida e valor das culturas selecionadas: feijão, milho e 

mandioca para o Estado de Pernambuco. Os dados referentes a essas variáveis 

apresentam como corte temporal os anos de 2006 e 2017, de cuja fonte dos dados 

refere-se aos Censos Agropecuários 2006 e 2017, além de informações da Produção 

Agrícola Municipal (PAM) de 2018, todos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A agricultura permanece importante para a economia do Nordeste, que é 

responsável por 15,93% do total da produção da agropecuária brasileira. Além disso, o 

Estado de Pernambuco participa com 12,67% do total produzido pela agricultura do 

Nordeste (IBGE/PAM, 2018). 
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Contemporaneamente, as atividades agrícolas e pecuárias ocupam um grande 

percentual das terras nordestinas, além de empregarem grande quantidade de pessoas. 

Na Tabela 1, é possível observar que o Estado de Pernambuco está em terceiro lugar no 

Nordeste no que diz respeito ao número de estabelecimentos agropecuários e que 

representa 5,55% do total do país, e 12,12% do total do Nordeste (Tabela 1).  

Tabela 1 - Número de Estabelecimentos Agropecuários, Área e Pessoal Ocupado na 

Agricultura 
 

Unidade da 

Federação 

Número de 

Estabelecimentos 

Agropecuários 

Área Territorial dos 

Estabelecimentos 

Agropecuários 

Pessoal Ocupado nos 

Estabelecimentos 

Maranhão                       219.765               12.233.613                      692.051  

Piauí                       245.623                 9.996.869                      671.456  

Ceará                       394.317                 6.895.413                      955.711  

Rio Grande 

do Norte 

                        63.411                 2.697.019                      211.540  

Paraíba                       163.217                 3.426.132                      424.055  

Pernambuco                       281.675                 4.470.433                      771.296  

Alagoas                         98.534                 1.634.862                      324.040  

Sergipe                         93.333                 1.456.813                      231.000  

Bahia                       762.620               27.831.883                    2.078.469  

Nordeste                     2.322.495               70.643.038                    6.359.618  

Brasil                     5.072.152             350.253.329                  15.036.978  

Fonte: Elaboração própria, com base de dados do IBGE/Censo Agropecuário de 2017. 

 

Em termos de área total ocupada por esses estabelecimentos rurais, o Estado 

assume a quinta posição, com apenas 1,27% da área total ocupada por propriedades 

rurais do país, e 6,32% da área do Nordeste. Do total de pessoas ocupadas na 

agropecuária em todo Brasil, 5,12% trabalham em estabelecimentos rurais do Estado, e 

do total de pessoas ocupadas nessa modalidade de atividade no Nordeste, 12,12% 

trabalham em Pernambuco. 

A Região do Vale do Submédio São Francisco, que contempla as cidades de 

Juazeiro e Petrolina) possui a maior extensão de áreas destinadas ao cultivo de frutas, 

como banana, uva, goiaba, laranja, mamão, manga, coco-da-baía e outros. Em 2006, as 

Mesorregiões da Mata Pernambucana e Agreste estavam praticamente equiparadas, no 

quesito área destinadas a colheita, correspondendo a 27,5% e 27,9%, respectivamente, 

da área total pernambucana (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Evolução da Área destinada a Colheita nas Mesorregiões do Estado de 

Pernambuco entre 2006 e 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE/PAM (2018). 

 

Observa-se que o Agreste Pernambucano teve redução das áreas destinadas à 

colheita, tendo em 2017 uma área disponível para plantação e colheita de 20.330 

hectares, representando uma redução de 14%. Apesar disso, nesse ano o total se 

distanciou ainda mais do apresentado pela Zona da Mata, passando de uma diferença de 

0,04% para 14%.  As regiões que menos se destacaram foram a Região Metropolitana 

do Recife e Sertão. O que pode ser explicado pela qualidade do solo, clima do sertão e 

pela região metropolitana se destacar pelo setor industrial e de serviços, sendo a 

economia primária praticamente irrelevante nessas regiões.  

Esta Mesorregião estava evoluindo no total de área destinada à agropecuária, 

chegando a superar até a Mesorregião do Submédio Vale do São Francisco, antes da 

prolongada seca que se iniciou em meados de 2011, de onde se pode inferir que há certo 

potencial produtivo no Agreste Pernambucano. Após o início da seca, é bem notável a 

redução no total da área destinada a agropecuária de Pernambuco, passando de 31,4% 

em 2011 para 26,9% em 2017. 

A matriz agrícola do Estado de Pernambuco compreende culturas de espécies 

variadas, que se distribuem por todo o território de forma dinâmica, tendo cada 

mesorregião destaque maior ou menor em determinadas culturas agrícolas. A Tabela 2, 

apresenta as culturas que se destacaram nos períodos analisados em termos de valor de 

produção. 
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Tabela 2 - Participação Relativa dos Cinco Principais Produtos no Total da Produção 

dos Produtos Selecionados, por Mesorregiões Pernambucanas 

Pernambuco 

2006 2012 2017 

Cana-de-açúcar 38,3% Cana-de-açúcar 34,0% Cana-de-açúcar 32,6% 

Uva 18,7% Uva 19,1% Uva 28,0% 

Banana 8,4% Mandioca 11,8% Banana  9,0% 

Feijão 6,8% Manga 6,3% Manga 6,8% 

Mandioca 4,8% Banana  6,3% Goiaba 5,8% 

Sertão Pernambucano  

2006 2012 2017 

Milho  28,6% Melancia 38,4% Feijão  21,5% 

Feijão  28,2% Tomate 22,0% Tomate 17,0% 

Tomate 17,0% Cebola 8,4% Mandioca 14,5% 

Mandioca 10,1% Mandioca 7,7% Melancia 13,1% 

Melancia 2,2% Feijão  5,3% Melão 8,7% 

São Francisco Pernambucano  

2006 2012 2017 

Uva 54,0% Uva 45,4% Uva 57,5% 

Manga 13,3% Manga 15,3% Manga 14,4% 

Banana  8,6% Cebola 11,2% Goiaba 11,7% 

Goiaba 7,2% Goiaba 10,3% Banana  6,4% 

Cebola 3,3% Banana  8,0% Coco-da-baía 2,4% 

Agreste Pernambucano  

2006 2012 2017 

Feijão 28,0% Mandioca 53,0% Banana  21,9% 

Banana  19,7% Cana-de-açúcar 17,7% Feijão  17,7% 

Mandioca 15,3% Banana (cacho) 7,8% Cana-de-açúcar 17,0% 

Tomate 10,0% Feijão (em grão) 6,0% Mandioca 13,7% 

Cana-de-açúcar 7,8% Tomate 5,1% Uva 8,4% 

Mata Pernambucana  

2006 2012 2017 

Cana-de-açúcar 88,0% Cana-de-açúcar 90,3% Cana-de-açúcar 85,4% 

Banana  6,8% Banana  4,3% Banana  8,0% 

Coco-da-baía 2,1% Mandioca 1,9% Coco-da-baía 1,9% 

Mandioca 1,3% Coco-da-baía 1,4% Mandioca 1,6% 

Abacaxi 0,6% Abacaxi 0,5% Abacaxi 0,8% 

Metropolitana de Recife  

2006 2012 2017 

Cana-de-açúcar 71,0% Cana-de-açúcar 16,6% Cana-de-açúcar 95,8% 

Banana  17,5% Banana  0,6% Banana  1,9% 

Coco-da-baía 8,2% Mandioca 0,4% Coco-da-baía 1,8% 

Mandioca 0,7% Coco-da-baía 0,2% Mandioca 0,4% 

Abacaxi 0,6% Abacaxi 0,1% Abacaxi 0,0% 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2003), com dados do IBGE/PAM (2006, 2012, 2017). 
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A cana-de-açúcar assume o primeiro lugar no que se trata de valor de produção, a 

qual provém em maior escala da Zona da Mata pernambucana e se mostra a cultura 

mais promissora do Estado.  Apesar de apresentar uma queda abrupta após a seca de 

2011, o valor da sua produção canavieira retoma o crescimento sem dificuldade, ficando 

no período de tempo analisado com uma tendência de crescimento positiva.  

A fim de melhor informar o valor da produção de banana e de feijão foram 

considerados a banana em cachos e o feijão em grãos, dados que essas culturas também 

podem ser encontradas em forma de palmas e vagens, respectivamente. 

 Em razão da cana-de-açúcar apresentar uma disparidade muito grande no valor 

produzido em contrapartida com as outras culturas produzidas por regiões que ficam 

mais no interior do Estado e que são mais susceptíveis às variações climáticas da seca, 

torna-se mais interessante deixar de lado a comparação dessa cultura com as demais 

produzidas. Em relação a cultura da banana, esta, por sua vez é produzida em maior 

parte na região da zona da mata e no vale do São Francisco, dessa forma, o fenômeno da 

seca não impactaria diretamente na sua produção.  

O Gráfico 2 indica a evolução dos valores da produção (mil reais) das culturas de 

banana, feijão, mandioca e milho. Observa-se que a banana sofreu pouco impacto com a 

situação da seca, mantendo uma tendência de crescimento positiva, apesar das 

oscilações do valor da produção sofridas durante o percurso. Apesar da banana ser 

produzida também em mesorregiões do interior do Estado, como Agreste e Sertão, a 

maior parte é proveniente do Vale do São Francisco, região caracterizada pelo polo de 

fruticultura irrigada, o que garantiu a média crescente no valor de produção e evitou 

perdas significativas.  

Gráfico 2 - Evolução do Valor de Produção das Culturas de Feijão, Mandioca e Milho 

de 2006 a 2017 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE/PAM (2018). 
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Já a cultura da mandioca é a que mais surpreende, pois teve um abrupto aumento 

no valor da produção entre 2011 e 2012, voltando a sua média habitual nos anos 

seguintes. Apesar de se tratar de uma espécie tuberosa, que é resistente a solos áridos e 

pouca irrigação, a produção em termos de quantidade, e não em valor, teve uma redução 

expressiva, como será abordado mais adiante.  

As culturas de feijão e milho sofreram várias pequenas oscilações de 2006 até 

2010, aumentando o valor da produção em 25,3% e 14,9%, respectivamente, até 2010. 

E neste ano ambas tiveram um aumento considerável no valor da produção. No entanto, 

em 2011, coincidente com o início da seca, o crescimento do valor da produção dessas 

foi interrompido levando a um subsequente declínio que perdurou até 2012, após esse 

ano, o processo começou a reverter, retomando o aumento do valor da produção, de 

forma discreta. A tendência de crescimento torna-se positiva após 2012, embora o nível 

tenha ficado bem abaixo dos valores auferidos pela produção de antes de 2011. Até o 

final do período proposto, em 2017, a redução nos valores da produção de milho e feijão 

foram de apenas 8,4% para feijão, e 55,3% para milho. 

 Com relação ao percentual da participação de cada estado nordestino na 

produção regional de feijão entre os anos de 2006 e 2017, o Estado de Pernambuco 

apresentou-se na quarta posição em relação à área colhida total da Região Nordeste, 

correspondendo à 10% do total de área colhida. Em primeiro lugar encontrava-se o 

Estado do Ceará (26%), seguido por Bahia (25%) e em terceiro o Piauí (20%). 

Para melhor analisar o impacto da seca nas culturas selecionadas é importante ter 

uma noção do tamanho das perdas de produção. Para isso, será analisada a diferença 

entre o total de área colhida, por hectare, e o total de área que foi plantada, com isso 

tem-se a noção do impacto dos períodos de estiagem sobre a produção. 

As maiores perdas de produção do feijão ocorreram entre 2011 e 2013, com o 

pico no ano de 2012. De todas as mesorregiões as únicas que não sofreram perdas foram 

a Metropolitana do Recife e Mata Pernambucana, as quais, mesmo tendo uma 

participação mínima na produção estadual de feijão, conseguiu colher exatamente a 

mesma área que foi plantada na maioria dos anos. No entanto, na região do Vale do São 

Francisco, Agreste e Sertão, todos registraram suas perdas, as maiores nos anos entre 

2011 e 2013, o período mais forte da seca. O Sertão foi a região com maior diferença 

em a área colhida e plantada no ano de 2012, de 145.556 hectares plantados, apenas 

9.560 hectares foram colhidos, uma perda de 93% do total que fora plantado. Enfim, o 
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Estado de Pernambuco sofreu grandes perdas na produção de feijão, correspondendo a 

uma redução total de 62% entre 2006 e 2017 (IBGE/PAM, 2018). 

O milho é uma das culturas agrícolas de grande importância para várias 

civilizações, principalmente quando se trata de segurança alimentar. Além de ser muito 

importante para a nutrição humana, também é utilizado como ração para aves, bovinos e 

suínos. Além disso, em muitos países ele é usado para produção de bioetanol e também 

serve de base para produção de vários produtos derivados, ou seja, ele é responsável por 

um extenso leque de produtos comercializáveis, sendo a sua oferta e valor de forte 

influência em várias cadeias de produção.  

No Nordeste brasileiro, além de toda a importância do milho para a economia 

agrícola, ainda é envolvido no aspecto cultural da região, onde, em épocas festivas, a 

procura é intensificada para fins de relembrar as comidas típicas características de festas 

juninas, como canjica e pamonha. A produção de milho de cada estado nordestino no 

ano de 2017. O Estado de Pernambuco estava na sexta posição de área colhida da 

Região Nordeste, correspondendo a somente 1% do total de área colhida. Em primeiro 

lugar encontrava-se a Bahia - 28%, seguido por Piauí - 26%, Maranhão - 21% e Sergipe 

- 15% e Ceará - 7% (IBGE/PAM, 2018).   

No que diz respeito a área colhida de milho, pode-se dizer que a tendência é a 

mesma que ocorreu com o feijão. Apesar da baixa expressividade da produção de milho 

em Pernambuco na produção total da Região Nordeste, historicamente, observa-se uma 

tendência negativa na produção de milho do Estado, em 1996 Pernambuco esteve em 

quarto lugar na representatividade, e foi perdendo participação no decorrer dos anos 

seguintes, principalmente para Sergipe que teve aumentos expressivos na produção de 

milho a partir do ano 2000.  

Apesar de registrar perdas em todo o período, em 2012, esses valores atingem o 

máximo. Principalmente para o Sertão pernambucano, seguido pelo Agreste e pelo Vale 

do São Francisco, respectivamente. A observação das mudanças na produção em termos 

de quantidade produzida de milho, medida em toneladas, relaciona-se com o período da 

seca, com características comuns às outras culturas analisadas, quedas abruptas de 

produção e retomadas menos que proporcionais.  

 O Estado de Pernambuco registrou uma forte redução na quantidade produzida 

de milho, 55% entre 2006 e 2007. A perda de produção tomou grande proporção na 

maior parte do Estado, exceto Zona da Mata. Esta Mesorregião não sofre consequências 

diretamente relacionada com a seca, pois possui um nível de precipitações adequado, o 
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solo não é árido e além disso está na faixa litorânea, localização com irrigação 

suficiente. Nessas circunstâncias, a produção de milho não foi afetada negativamente, 

apesar da baixíssima representatividade no total do Estado. A cultura do milho na Zona 

da Mata cresceu nesse período, em 2006 a participação no valor total produzido pelo 

Estado era 0,04%, e em 2017 passa a ser 3,28% (IBGE/PAM, 2018). 

 Assim como aconteceu com a produção de feijão em Pernambuco, a produção 

de milho foi impactada pela seca de modo que esta causou uma grande porcentagem de 

perdas na produtividade nos anos de 2006 a 2017, primordialmente nas regiões 

enquadradas na região do Semiárido.  

 A cultura da mandioca, assim como a do milho e do feijão, é de grande 

importância para a economia do Nordeste, sua produção e comercialização, são 

responsáveis por gerar emprego e renda, principalmente para as camadas mais pobres da 

população e para os pequenos agricultores familiares da região. Além de seu papel na 

dieta humana, por ser uma fonte energética rica em carboidratos, é também usada como 

ração animal e como matéria-prima para produção industrial de itens como a farinha de 

mandioca, o polvilho azedo, o sagu, a tapioca, etc. 

Com relação a porcentagem da participação total de cada um dos estados 

pertencentes ao Nordeste brasileiro na produção de mandioca no ano de 2017, o Estado 

de Pernambuco assumiu o sexto lugar, representando 6% da área colhida de mandioca 

da região. À frente estava a Bahia, representando 29%, Maranhão com 16%, Alagoas 

15%, Ceará 12% e Sergipe 7%. Historicamente, Pernambuco já assumiu posições 

melhores, e em 2010, inclusive, assumia a terceira posição. É bem provável que com a 

seca que se inicia nesse mesmo ano a produção sofreu muitas perdas, e Pernambuco 

acabou por perder percentual em termos de participação na produção total da região 

Nordeste. 

Houve reduções na área colhida em hectares de mandioca em todas mesorregiões 

pernambucanas nos períodos de seca, principalmente as localizadas no semiárido. O 

Agreste Pernambucano, principal produtor de mandioca, vivenciou uma queda de 52% 

de 2008 para 2009 e de 66% de 2012 até 2017, ambos períodos de fortes secas. No 

período como um todo, 2006 a 2017, o Agreste reduziu sua área colhida de mandioca 

em 56%.   

Por diversas vezes as reduções nas safras se deram no ano posterior à seca, isso 

pode ser explicado pelo fato de que boa parte da mandioca que é plantada em um 

determinado ano só é colhida no próximo. Enquanto o milho precisa de 90 a 100 dias 
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para ser colhido depois de germinado; e o feijão passa 90 dias desde o plantio até a 

colheita; enquanto a mandioca leva cerca de 12 meses, chegando até o máximo de 18 

meses, desde o momento em que é plantada até ser colhida [DIAS (2014) apud 

EMBRAPA (2018)]. Assim, muitos pés de mandioca plantados durante a seca só foram 

colhidos no ano seguinte, de modo que as consequências do período de estiagem 

notaram-se também nas extensões em hectares colhidos do ano imediatamente seguinte 

àquele com longos períodos de baixa precipitação.  

Ao analisar a relação entre área colhida e área plantada de mandioca para as 

mesorregiões nordestinas, observa-se que apenas o Agreste e Sertão possuem variações 

notáveis. No entanto, dado o ciclo produtivo peculiar da mandioca, por esta ser um 

espécie altamente adaptável a situação de seca, nos anos de forte seca 2012, por 

exemplo a diferença entre a área que foi plantada e a área que foi colhida não foi 

significativa, tanto para o Agreste como para o Sertão. Apenas em 2008, que obteve-se 

relativa perda de produção.  

Analisando, por sua vez, as alterações na produção em termos de quantidade 

produzida de mandioca, medida em toneladas, observa-se uma tendência um pouco 

diferente das culturas do milho e do feijão. Apesar das mesorregiões terem sofrido 

reduções coincidentes com os períodos de seca, houve alguns períodos de plena 

recuperação da produção em meio a épocas de estiagem. 

A Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e Vale do São Francisco, são as 

mesorregiões que menos participaram da produção total do Estado. A maior escala de 

produção se deu nas mesorregiões do semiárido, Sertão e Agreste. Essas regiões não 

sofreram muitas alterações com a seca, entretanto a média de toneladas produzidas caiu, 

mas com variações praticamente inexistentes. No entanto, Pernambuco sofreu grandes 

perdas de produção, uma redução total de 69% entre 2006 e 2017, todas as mesorregiões 

do Estado sofreram perdas de forma geral.  

Percebe-se que a relação da produção de mandioca com a seca é um pouco mais 

complexa que o feijão e o milho. Isto porque as regiões do Agreste, do Sertão, do São 

Francisco e da Mata apresentaram reduções na produção de mandioca nos anos de 2010, 

2011, e 2015, os quais ainda estavam em períodos de estiagem. Algumas vezes, essa 

queda continuou no ano seguinte à seca, uma vez que a mandioca demora cerca de um 

ano a um ano e meio para ser colhida, fazendo com que parte do plantio realizado nos 

anos de seca só fossem colhidos no ano seguinte. Entretanto, essas mesorregiões 

apresentaram aumento na produção no ano de 2012 até 2015. 
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Costa (2019) também verifica que houver várias quedas de produção das culturas 

de milho e feijão, tanto em termos de valor de produção como também de área colhida, 

na região do semiárido brasileiro em períodos de seca. Analisando a produtividade das 

culturas de feijão e milho, valor da produção por cada hectare colhido, constatou perda 

de 15,7 % na produtividade de feijão e de 14,8% na de milho, entre o ano de 1997 e 

2016.  

Ao analisar as culturas mais produzidas pela agricultura familiar, feijão e milho, 

Costa (2019), evidencia com sua análise a extrema vulnerabilidade do pequeno produtor 

familiar às épocas de estiagem, pois verificou que a perda média da produtividade 

dessas culturas é muito maior do que a perda média de todas as outras culturas. Além 

disso, constatou a abrasividade da seca de 2012, ao comparar com as secas anteriores 

(partindo de 1996) as perdas da seca de 2012 foram expressivamente maiores. 

Cirino et al (2015), ao avaliar os impactos dos efeitos climáticos relacionados ao 

El-Niño na agricultura brasileira, constatou também a vulnerabilidade da produção de 

produção de milho e feijão no Nordeste. Verificou perdas de produtividade de até 50% 

no período analisado de 1970 até 2002. Alertou também para os efeitos 

socioeconômicos dessa vulnerabilidade, dado a grande dependência que a agricultura 

familiar da comercialização das culturas de feijão e milho. 

A Região Nordeste, como um todo, apresenta uma série de limitações para o 

desenvolvimento da atividade agrícola. Como a questão da falta de nutrientes do solo, 

degradação ambiental, onde o uso de queimadas ainda é constante. Há o problema da 

logística, onde o escoamento da produção torna-se dispendioso, por depender 

exclusivamente de vias rodoviárias, muitas das quais encontram-se em estado precário.  

O fator climático é um desafio para o desenvolvimento agrícola, estiagens e seca. 

Além disso, há o entrave tecnológico, onde a maior parte dos estabelecimentos são de 

agricultura familiar, que não possuem recursos para investir em inovações tecnológicas 

que aumentem a produtividade do setor. No entanto, apesar de todas as limitações já 

expostas, pode haver certas oportunidades que podem levar ao desenvolvimento 

agrícola da região, pois ainda há uma a vasta área agricultável a ser explorada e muito o 

que melhorar em termos de produtividade das áreas que já são cultivadas (Castro, 

2012).  

Mas, para isso, é importante se investir em ciência e tecnologia, e criar meios para 

que os pequenos agricultores familiares, que representam uma participação expressiva 

no total produzido pelo Estado, tenham acesso à assistência técnica e desenvolvimento 
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tecnológico. Depender exclusivamente da economia agrícola em um cenário tão 

susceptível ao fenômeno da seca é altamente arriscado para a estabilidade econômica 

das regiões. Nesse sentido, devem ser consideradas outros meios de sustento para o 

homem do campo, para que não dependa somente da sua atividade agrícola. Como, por 

exemplo, investimentos na indústria de construção civil no meio rural, ou a instalação 

de empresas de telecomunicações, instalação de empresas de tecnologia, de energia 

alternativas como energia solar e eólica. Expandindo, dessa forma, os outros setores da 

economia no meio rural, como o setor secundário, de transformação de insumos, e o 

setor de serviços, gerando assim outras alternativas de se obter renda no próprio meio 

rural. Sendo feito dessa forma, evitaria a evasão da mão-de-obra do meio rural para o 

urbano.  

Nesse sentido, continua necessário a disponibilidade do crédito do meio rural, 

acessível ao pequeno produtor. Tem-se, então a importância do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, financiado pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento – BNDES, que tem como finalidade financiar a implantação, 

ampliação e modernização da estrutura de produção nos estabelecimentos rurais ou em 

áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da 

mão de obra familiar (BNDES, 2019).  Também se faz necessária a acessibilidade dos 

pequenos produtores familiares a órgãos que contribuam para o desenvolvimento 

tecnológico, tais como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

uma empresa nacional focada na criação de inovações tecnológicas que desenvolvam a 

atividade agrícola. 

 Em Pernambuco, existe o Programa Estadual de Apoio a Pequeno Produtor Rural 

– Pro Rural, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável no meio 

rural. Através da aliança feita entre o Banco Mundial e o Governo do Estado, 

investimentos são realizados na infraestrutura rural e em projetos produtivos que 

apoiam os pequenos produtores, por meio do Projeto Pernambuco Rural Sustentável 

(PRS). É importante que se dê continuidade a estes projetos mesmo com as grandes 

mudanças recentes na política do País.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Depreende-se do estudo que os períodos de seca realmente afetaram 

negativamente a produção agrícola das culturas analisadas, sendo mais atingidas nas 
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mesorregiões mais próximas do sertão e mais castigadas com o clima semiárido. Neste 

sentido, o Vale do Submédio São Francisco, que conta com a tecnologia da agricultura 

irrigada, sofreu os impactos da seca de forma menos severa do que no Sertão e Agreste.  

É importante salientar que as variações sofridas na produção das culturas 

analisadas em termos de valor de produção não se comparam àquelas sofridas em 

termos de quantidade produzida. Mas evidenciam os ajustes dos preços realizados para 

que o valor da produção pudesse ser mantido em certo nível, que não comprometesse a 

renda recebida pelos os produtores.  

Analisando o Estado de Pernambuco como um todo, é evidente a perda 

econômica sofrida com a seca.  A atividade agrícola foi negativamente afetada, com 

redução da participação da produção agrícola pernambucana na produção total da 

Região Nordeste e do Brasil. Como Pernambuco é um dos estados que sofre bastante 

com as baixas precipitações, uma vez que a maior parte de seu território se localiza no 

Semiárido, o Agreste e o Sertão são as mesorregiões mais afetadas, por estarem mais no 

interior da região semiárida. 

O desenvolvimento de tecnologias alternativas se faz de extrema importância para 

o desenvolvimento das mesorregiões que não competem de igual pra igual com as 

regiões onde há o utilização de tecnologias mais custosas e avançadas. Existem no país 

várias organizações que visam o desenvolvimento sustentável da zona rural, por meio 

da capacitação técnica, a produção e a viabilização de tecnologias alternativas, que seja 

de importância social e que sejam autossustentáveis, afim de melhorar as condições da 

população rural de baixa renda.  

Apesar dos esforços contínuos de convivência com a seca, a Região continua 

muito vulnerável, uma vez que as políticas passadas não alcançaram mudanças 

estruturais ou que fortalecessem a atividade agrícola para problemas climáticos futuros, 

compensando o homem do campo quando a produção na agricultura fosse inviável. 

Enfim, as políticas atuais além de terem caráter assistencialistas, foram e são 

importantes para a sobrevivência do agricultor, apesar de não resolver o problema 

causado pelas secas, o que tem acarretado êxodo rural e crescimento urbano 

desordenado, afetando negativamente outros setores da economia pernambucana. 

Os problemas socioambientais causados pela seca em Pernambuco e em toda a 

Região Nordeste estão longe de ser amenizados. Atualmente, os pesquisadores se 

deparam com uma grande dificuldade na obtenção dos dados nos sites governamentais. 

O projeto das cisternas, por exemplo, o qual o Ministério da Cidadania tornou-se o 
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responsável, não disponibiliza os dados para análise de quanto está sendo investido e o 

que está sendo realizado, o que sugere possível redução nos gastos destinados ao projeto 

e consequente redução do número de cisternas construídas como consequência, mas sem 

a transparência nos dados, não há como averiguar tal situação no momento.  

O cenário atual é de incertezas, não se sabe ao certo como funcionarão as políticas 

de convivência com a seca destinadas principalmente a Região Nordeste, dado que 

ainda não houve a publicação de documentos oficiais que indiquem alguma estratégia 

sobre esse aspecto, muito menos a divulgação de dados atualizados, o que traz 

preocupação, especialmente num momento em que o litoral nordestino também deverá 

demandar recursos em virtude da tragédia ambiental ocorrida com o derramamento de 

óleos nas praias. 

Sugere-se, portanto, que haja continuidade dos investimentos em projetos de 

convivência com seca, pois a população sofre grandes perdas e sem a assistência do 

Governo a situação torna-se ainda pior. Afinal, se há críticas ao uso de dinheiro público 

sobre as políticas assistencialistas de outrora, pior ainda será o cenário quando faltar 

recursos para a sobrevivência destes agricultores.  

Ademais, os tomadores de decisão precisam colocar a agricultura no centro das 

discussões econômicas, buscando contemplar também pequenos agricultores e não 

apenas as grandes empresas agrícolas que impulsionam o agronegócio brasileiro. O 

Brasil rural tem muitas potencialidades que podem ser exploradas, dinamizando a 

agricultura em regiões menos favorecidas. Nesse sentido, políticas públicas voltadas 

para a geração de renda alternativa para os agricultores mais atingidos pelas secas 

levariam a melhores indicadores socioeconômicos para o Estado, para a Região 

Nordeste e para o Brasil como um todo. 

Se faz pertinente, um mais aprofundado estudo considerando um maior período de 

análise das culturas, e de análise das políticas por métodos quantitativos, a fim de 

verificar empiricamente o efeito de cada política na situação das culturas mais atingidas 

pela seca. Além disso, seria válido verificar a distribuição de renda no meio rural, e 

verificar se em época de seca é possível que haja certa concentração de renda nas mão 

de poucos e grandes produtores, prejudicando assim o pequeno agricultor familiar. 
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RESUMO 

 
Este artigo resultado de uma pesquisa inspirada nas teorias dos processos civilizadores do sociólogo alemão 

Norbert Elias, busca investigar a participação das instituições escolares no processo de civilização dos modos 

e costumes dos indivíduos desde a infância. A partir de experiências responsáveis por torná-los civilizados, 

em um curto período de tempo denominado infância, quando a criança precisa internalizar uma gama de 

aprendizagens existentes e desenvolvidas durante séculos em um processo de longa duração. Nosso modelo 

empírico foi o Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado no Distrito de Vila Vargas município de 

Dourados/MS, e o recorte temporal no período de 1970 a 1974, quando objetivamos compreender no seu 

funcionamento as práticas de formação civilizada para as crianças. 

 

Palavras-chave: Processo Civilizador. Criança. Grupo Escolar. 

 

ABSTRACT 

 
This article, the result of a research inspired by the theories of civilizing processes of the German sociologist 

Norbert Elias, sought to investigate the participation of school institutions in the process of civilizing the 

behaviors and traditions of individuals since childhood. From experiences responsible for making them 

civilized, in a short period of time called childhood, when the child needs to internalize a variety of learnings 

that exists and develop over centuries in a long-lasting process. Our empirical example was the Presidente 

Vargas School Group, located in the District of Vila Vargas, municipality of Dourados/MS, on the time 

frame from 1970 to 1974, when we aimed to understand in its operation the practices of civilized education 

for children.  

 

Keywords: Civilizing Process. Children. School Group. 

             

 

  INTRODUÇÃO 
 

 

A criança desde seu nascimento está inserida em um processo denominado pelo sociólogo 

alemão Norbert Elias como Processo Civilizador, onde, em um curto período de tempo, a infância, 

deve internalizar uma gama de conhecimentos já existentes e desenvolvidos durante séculos. Tais 

conhecimentos são empregados nos modos e costumes considerados necessários para viver no 

modelo de sociedade proposto. Isto posto, este artigo resultado de uma proposta de Trabalho de 

Graduação, inspirado nas teorias dos processos civilizadores de Norbert Elias (1993; 2011), teve 
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como intuito inicial apresentar uma reflexão sobre o lugar da escola no processo civilizador dos 

indivíduos por meio da análise do funcionamento e as práticas de formação da criança. 

Neste processo de formação para a civilidade pode ser formado também na escola e se 

constitui como um agente importante, a considerar as normas de comportamento, disciplina e o 

currículo intencional executados nessas instituições, bem como, o período de tempo em que as 

crianças se encontram nas mesmas. Buscando compreender as ações executadas na instituição em 

função de formar o indivíduo civilizado, utilizamos como modelo empírico o Grupo Escolar 

Presidente Vargas, localizado na cidade de Dourados antigo Mato Grosso unoii, nos anos 1970 a 

1974.  

Logo, nos indagamos: quais as práticas empregadas pelo Grupo na formação do indivíduo 

civilizado? Quais eram as normas que regiam o cotidiano da instituição? Quais as festividades 

realizadas? Qual era o envolvimento da comunidade com a escola? Buscando responder tais 

perguntas, trabalhamos metodologicamente com pesquisa documental, por meio da qual realizamos 

um levantamento no acervo da referida instituição, bem como a história oral por meio de 

entrevistas, a qual nos possibilitou estudar a memória de dois professores que atuaram no grupo 

escolar.  

Desse modo, este artigo está dividido em cinco partes. Primeiramente, dialogaremos com a 

teoria dos processos civilizadores buscando compreender as escolas enquanto figurações 

civilizadoras. Na segunda parte abordaremos a importância do Grupo Escolar Presidente Vargas 

(GEPV) para a urbanização do Distrito. Posteriormente apresentaremos teoricamente as 

metodologias e como as utilizamos. Na quarta parte dialogaremos com as memórias dos 

professores, as atas e alguns autores. Por fim, registraremos algumas considerações deste trabalho. 

 

AS instituições escolares: processos educativos e civilizadores 

 

Ao dissertar sobre a comunicação social dos seres vivos, Elias (2009) nos mostra que no caso 

dos seres humanos, fatores aprendidos superam os inatos, o que explica a diferença fundamental 

entre sociedades humanas e animais.  Logo, afirma que “o domínio do adquirido sobre o inato nos 

humanos, fornece uma estrutura biológica para um desenvolvimento social [...]” (ELIAS, 2009, p. 

33). Desse modo, o que é aprendido pelos seres humanos domina o que é inato e os seres humanos 

dependem desse aprendizado para viver em sociedade. Sarat (2012, p. 9) apoiada nas teorias de 

Elias destaca: 

[...] a prodigiosa capacidade humana de aprender em sociedade, individual e 

coletivamente – processo que inicia na infância – atribuindo a formação da 

civilidade, da humanização do indivíduo e da sua constituição pessoal a tal 

aprendizagem e apreensão dos códigos da organização social na qual o indivíduo 

está inserido. 
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Nessa perspectiva, desde o seu nascimento até a morte, o indivíduo passa por um processo 

denominado pelo sociólogo como Processo Civilizador. Neste, a criança possui um pequeno 

período de tempo, a infância, para aprender o que a sociedade desenvolveu em séculos antes dela. 

Assim, logo ao nascer a criança é inserida em um processo para tornar-se civilizada, conceito esse, 

relacionado por Elias (2011, p. 24) com a palavra alemã Kultiviert que na língua portuguesa 

significa cultivado: “tal como a palavra ‘civilizado’, Kultiviert refere-se primariamente à forma da 

conduta ou comportamento da pessoa. Descreve a qualidade social das pessoas, suas habitações, 

suas maneiras, sua fala, suas roupas […]”, sendo próprias de cada grupo social. 

Para Elias (2011, p. 70): “a civilização que estamos acostumados a considerar como uma 

posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos como viemos a possuí-

la, é um processo ou parte de um processo em que nós mesmos estamos envolvidos” e neste 

processo, vivemos um conjunto de regras e normas adquiridas nas redes de interdependência que 

vivemos em sociedade em todos os grupos dos quais fazemos parte e que é definida por Elias (1993, 

p. 194) como: 

[...] planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas 

constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido básico, 

resultante de muitos planos e ações isoladas, pode dar origem a mudanças e 

modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. Dessa interdependência de 

pessoas surge uma ordem sui-generis (sic), uma ordem mais irresistível e mais 

forte do que a vontade e a razão das pessoas isoladas que a compõem. É essa 

ordem de impulsos e anelos humanos entrelaçados, essa ordem social, que 

determina o curso da mudança histórica, e que subjaz ao processo civilizador.  

 

Tais relações de interdependência resultam em âmbitos sociais, ou grupos de pessoas com 

vínculos específicos denominados por Elias (1993) como figurações, logo, temos algumas 

figurações responsáveis pela civilização da criança, como a família, a igreja, a escola, dentre tantas 

outras. Em todas as figurações das quais participamos aprendemos a nos relacionar de algum modo. 

No caso deste artigo trabalhamos com as instituições escolares e como elas têm se mostrado 

figurações importantes para a formação do indivíduo civilizado, pois, engloba um gama de 

instrumentos metodológicos para disseminar modos e costumes sociais. Podemos compreender a 

escola como espaço para um dos estágios de desenvolvimento de uma civilização, já que a educação 

é um processo inerente à vida social humana no que tange ao sentido mais amplo da aprendizagem, 

intervindo de maneira normativa e pedagógica no comportamento e aprendizagem do ser humano 

(GEBARA, 2012), pois é na escola que os indivíduos passam grande parte do seu tempo de vida. 

 

O Grupo Escolar Presidente Vargas como meio de urbanização do Distrito 
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O Grupo Escolar Presidente Vargas foi criado pelo decreto nº 1.208, de 03 de agosto de 1970, 

no distrito de Vila Vargas da Cidade de Dourados/MT, contava com 7 salas de aulas e ofertava os 

cursos primário e ginasial no diurno e os cursos Supletivo e Mobral no período noturno. 

Aglomerando escolas reunidas e mistas, o Grupo Escolar Presidente Vargas foi símbolo de 

reconhecimento e desenvolvimento para o Distrito (SOLIDADE, 2015). 

Os Grupos Escolares representaram a modernização para o sistema educacional brasileiro, 

Nóbrega (2003) diz que esses podem ser considerados as primeiras escolas públicas primárias a 

utilizar uma forma de organização administrativa, programática, metodológica e espacial baseados 

em modernas concepções educacionais. Entretanto tais concepções esbarram em diferentes 

características quanto aos grupos da área rural, como o tempo de duração da escolaridade, os 

programas de ensino e condições de trabalho dos professores. Furtado, Schelbauer e Sá (2015), ao 

discutirem a educação rural em consonância à discussão durante a 8º Conferência Nacional de 

Educação de 1942 em Goiânia, destacam que na cidade a escola representava um dos muitos 

agentes culturais, enquanto que na zona rural, em muitos casos por ser a única na região, a escola 

representava “tudo” na e para a comunidade. Apesar da distância do ideal de modernidade 

propagado com o advento dos Grupos Escolares no Brasil, o Grupo Escolar Presidente Vargas 

trouxe ares de urbanização para o distrito: 

[...] a escola teve mais peso significativo para a população local ao passo que tirava 

o Distrito da pacata rotina exclusivamente rural e inseria nele, pelo menos na sede 

Vila Vargas, uma rotina voltada para as atividades envolvendo a comunidade a 

partir da nova escola, e de certa forma, mais urbano (FURTADO; SCHELBAUER; 

SÁ, 2015, p. 149). 

 

Ao ser elevado ao nível de 1º Grau pelo decreto nº 2.036, de 07 de junho de 1974 o Grupo 

Escolar passou a ser denominado “Escola Estadual de 1º Grau Presidente Getúlio Vargas”. Em 

quatros anos de existência vemos o GEPV como figuração importante na formação das crianças do 

distrito e da região, estendendo a função elementar no processo civilizador dos indivíduos que o 

cercavam. Tal contexto de criação, temporal e local da instituição, acrescentará a leitura do 

funcionamento do Grupo e o mesmo em função da formação da criança civilizada.  

Neste trabalho ao contar a história deste Grupo Escolar utilizamos como opção metodológica 

de pesquisa documental nos apoiando nas referências de Magalhães (2004) e Nora (1993) e a 

metodologia de História Oral utilizando os referenciais teóricos pautados em Alberti (2005) para 

análise da memória, Bosi (1979) e Sarat e Santos (2010) e realizamos a pesquisa empírica no 

arquivo documental da Escola Estadual presidente Getúlio Vargas (EEPGV), situada no distrito de 

Vila Vargas na cidade de Durados/ MS, onde encontramos documentos relativos ao Grupo Escolar. 

A exploração do arquivo foi relatada em caderno de campo, considerando aspectos físicos, de 

conservação, estrutural e outros. Magalhães (2004) relata que essas especificidades, são de suma 
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importância ao desenvolvimento da pesquisa. O registro prévio e a exploração dos arquivos se 

mostram essenciais, pois o relato detalhado da situação quer seja, como os espaços e os materiais se 

encontram, nos remete as práticas e ao funcionamento da instituição, iluminando os caminhos da 

investigação na construção de uma identidade histórica. 

A partir dos estudos de Nora (1993) foi possível transformar o arquivo, a princípio um lugar 

de história, em um lugar de memória, pois, segundo o autor, a história necessita de análise e 

discurso crítico e ao contrário do que pensamos, ela não é a exaltação do passado e sim o seu 

encerramento. Um exemplo citado pelo autor é o criticismo - ou investigação que filtra a história - 

que apesar de conservar museus, medalhas e monumentos, os tornando material para seu próprio 

trabalho, esgota o que os faz lugares de memória, pois, ainda que seja um depósito de arquivo, só se 

torna um lugar de memória, se a imaginação o envolve de um sentimento imaterial. Desse modo, é 

preciso ter vontade de memória, pois, na falta dela, os lugares de memória serão lugares de história.  

O acesso ao arquivo da escola foi feito a partir do consentimento e autorização da direção da 

instituição, o qual ocorreu no âmbito de uma pesquisa de Iniciação Científica entre os anos de 2017-

2018. Uma primeira exploração foi feita, nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 e 

retornamos nos meses de março e abril de 2018. Em todo o arquivo encontramos os documentos 

referentes ao GEPV que elencamos abaixo:  

Quadro 1 – Elaborado pela autora (agosto, 2019). 

Documento Ano Conteúdo 

Livro de matrícula 1971 e 1972 25 folhas com registro de 

matrícula dos alunos, contendo 

nome, nascimento, naturalidade, 

local de residência, filiação e a 

profissão “do pai”. 

Livro de chamada 1971 Controle de faltas e presenças 

dos alunos do 1° série escolar. 

Livro caixa 1971 a 1974 53 folhas em que estão 

registrados o balancete do caixa 

escolar e da associação de pais e 

mestres. 

Livro ponto 

administrativo e docente 

1974 100 folhas onde estão registrados 

o controle de horários, entrada e 

saída, e frequência do corpo 

administrativo, docente e 

serventual. 

Livro - atas de resultados 

finais 

1971 a 1974 64 páginas de registros de notas 

finais correspondentes a turmas 

de 1ª, 2ª 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª série. 
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Livro - atas das reuniões 

pedagógicas 

1971 a 1974 Pautas, discussões e decisões 

tomadas no grupo por meio de 

reuniões periódicas com o corpo 

docente, administrativo e 

serventual.  

Fonte: Arquivo da EEPGViii. 

 

Após a localização das fontes documentais foi necessária a seleção das mesmas em virtude de 

responder as indagações da pesquisa, assim, em consulta aos documentos do GEPV, que buscassem 

retratar o cotidiano e funcionamento da instituição, encontramos o livro de atas das reuniões 

pedagógicas e também, encontramos os nomes dos professores que atuaram no Grupo, assim 

conseguimos localizar dois docentes, que nos concederam a possibilidade de entrevistá-los.  

Neste sentido, a perspectiva metodológica da história oral foi uma opção de utilizar também o 

levantamento e a produção das fontes, a partir das entrevistas orais, pois considera que a mesma 

“permite também recuperar aquilo que não encontramos em documentos de outra natureza: 

acontecimentos poucos esclarecidos ou nunca evocados, experiências pessoais, impressões 

particulares etc.” (ALBERTI, 2005, p. 22), como é o caso das práticas docentes, não registradas na 

instituição. Durante uma reflexão sobre o fenômeno da memória, por meio de entrevistas que 

realizou com velhosiv, Ecléa Bosi (1979, p. 3) definiu a memória como “um cabedal infinito do qual 

só registramos um fragmento” e revela uma riqueza e uma imensidão de registros da memória por 

meio de valiosas e constantes recordações dos entrevistados, pois mesmo durante as pausas das 

entrevistas, quando cessavam os registros, os silêncios, os não ditos também revelavam aspectos 

que interessava. Para Sarat e Santos (2010, p. 53) o processo em que a memória é evocada ocorre 

quando: 

Os acontecimentos são preservados e recuperados pela memória, revelando-se à 

medida que as histórias vão sendo contadas e misturando passados e presentes em 

diferentes tempos. Tais lembranças se misturam e criam uma realidade em que a 

preocupação é se aproximar ao máximo dos acontecimentos, conforme 

aconteceram, mas que também são modificados pela distância do vivido. 

 

Neste contexto, primeiramente selecionamos os entrevistados, localizados durante a execução 

de um projeto anterior de pesquisa de Indicação Científica 2017- 2018 no qual analisamos as 

práticas de civilização da mesma instituição por meio da análise documental (KUSMINSKI; 

FARIA; SARAT, 2019), mas na ocasião não trabalhamos com história oral e nem com entrevistas. 

Depois de estabelecermos contato com os professores por meio de visita domiciliar, solicitamos a 

entrevista ao professor Lázaro Edison Felix de 68 anos e a professora Maria Inez Franco Felix de 67 

anos, ambos aposentados. Estes docentes atuaram no GEPV nos anos de 1973 e 1974, ele sendo 

professor e ela diretora na instituição no referido período. 
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As entrevistas seguiam determinado roteiro, de acordo com o que nos interessava na temática 

do Grupo Escolar e da atuação especifica de cada um. Todas as entrevistas foram realizadas no mês 

de março de 2019. Utilizamos gravação em áudio, seguindo sempre o rigor metodológico proposto 

para o método (ALBERTI, 2005). Ao final das entrevistas foram lidos, consentidos e assinados os 

termos de consentimento de participação na pesquisa, de Cessão de Direitos de Uso e Divulgação 

de Relato Oral e a Cessão de Diretos de Uso e Divulgação de Identificação pelos respectivos 

entrevistados e temos autorização para uso de seus nomes reais. Posteriormente, neste processo 

metodológico fizemos a transcrição, correção e a adequação do oral para o escrito e, por fim, o 

copidesque que objetiva ajustar o documento para a atividade de leitura, como aponta Boto (2018, 

p. 8): 

A história dos discursos educacionais presentes nas teorias, nos jornais, nos 

periódicos, na literatura, no Parlamento, articula-se com outra história, que diz 

respeito aos métodos, às cartilhas, aos compêndios didáticos, às salas de aula, aos 

cadernos de classe... O resultado desse procedimento metodológico, que diversifica 

suas fontes documentais e as perguntas que são lançadas a elas, corresponde a um 

inventário de atividades de ensino efetivamente engendradas no dia a dia das 

instituições escolares. 

 

As fontes documentais, somadas a entrevistas, referências bibliográficas de investigações com 

temáticas relacionadas a nossa e as análises sobre estes materiais, resultou em um procedimento 

metodológico capaz de inventariar o que era produzido no cotidiano da instituição, nos 

possibilitando responder os questionamentos desta pesquisa e permitindo contar um pouco da 

história vivida por estes docentes e por este Grupo Escolar que tem feito parte a história da 

educação da região.  

 

A História do Grupo Escolar contada na documentação  

 

Dentre os documentos apresentados, optamos por analisar as atas das reuniões pedagógicas, 

visto que essas relatam discussões voltadas à organização docente e administrativa, bem como, 

planejamento pedagógico do grupo, ações que refletem diretamente sobre a criança. As atas foram 

localizadas no livro de atas das reuniões pedagógicas do Grupo Escolar Presidente Vargas. 

Referente ao ano de 1971 existem nove atas, ao ano de 1972 há dez atas, de 1973 seis atas e 

referente a 1974 sete atas. As atas estão organizadas em sequência, cada uma apresenta a ordem das 

reuniões, local de realização das reuniões, nome do grupo, data e horário, as reuniões costumavam 

acontecer uma vez ao mês, nos mesmos horários. 

Figura 1 - Folha de rosto do livro que contém as atas de 1971 a 1974 
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Fonte: Arquivo EEPGV, 2018. 

 

Iniciamos apontando um fator altamente evidenciado nas atas, que são os lembretes e ou 

cobranças para com as obrigações dos professores presentes na maioria das atas. Os docentes 

tinham dentre suas obrigações, elaborar um resumo mensal do livro de chamadas, do caderno de 

planos de aulas, bem como, das demais atividades desenvolvidas. Nos documentos eram exigidos a 

apresentação dos planos de aula nas reuniões pedagógicas, os quais eram vistados pela diretora, 

conforme redigido nas 9 atas de 1971 e anos posteriores, assim todos os docentes tinham que 

manter o material organizado, pois constantemente passavam pela inspeção da direção.  

Assim também como eram frequentes os lembretes quanto à entrega dos cadernos de planos 

de aulas e livros de chamadas, como exemplo temos o repasse das tarefas aos docentes no início do 

ano letivo de 1972: “Pediu a Sra. Diretora que no fim de cada mês, as sras. Professoras façam a 

entrega da folha amarela do livro de chamada, para que a secretária possa ter os dados em mãos a 

fim de preencher os mapas do movimento mensal” (ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA DO 
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GEPV, 2ª REUNIÃO, 28 DE janeiro DE 1972), possivelmente tais exigências vinham de outras 

instâncias e reverberavam no cotidiano do trabalho de professores e gestores escolares. 

A instituição não tinha autonomia quanto às práticas que desenvolvia, faziam uma prestação 

de contas aos órgãos superiores, controle da frequência dos alunos, os planos de atividades dos 

professores, as avaliações aplicadas aos alunos, tudo era enviado a Delegacia de Ensino. Este órgão 

também determinava os materiais a serem utilizados pelos professores:  

Os livros de leitura, digo, livros a serem adotados será obedecida a ordem da 

delegacia de ensino, de forma que será pedido aos alunos somente os livros que 

não forem da coleção Colted, nesse caso ficando a seguinte resolução: para o 1º 

ano o livro de “matemática moderna” de Therezinha Maestrelli, e para as demais 

séries o livro de estudos sociais da editora FTD. Explicou a sra. Diretora que essa 

decisão foi de acordo com a autorização do sr. Delegado de ensino, após a 

exposição do problema ao mesmo (ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA DO 

GEPV, 2ª REUNIÃO, 28 DE janeiro DE 1972, grifo nosso).   

 

Inferimos que o fato da não utilização da Coleção COLTEDv - Comissão do Livro Técnico e 

do Livro Didático – mencionada no trecho citado, deve-se a substituição do mesmo pelos trabalhos 

do Instituto Nacional do Livro (INL), conforme consta no portal do FNDE:  

1971 - O Instituto Nacional do Livro (INL) passa a desenvolver o Programa do 

Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef), assumindo as atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros até então a cargo da 

Colted. A contrapartida das Unidades da Federação torna-se necessária com o 

término do convênio MEC/Usaid, efetivando-se com a implantação do sistema de 

contribuição financeira das unidades federadas para o Fundo do Livro Didático. 

 

Além do último trecho grifado na ata da 2º reunião de 1971, a palavra ordem também foi 

usada em outras como exemplo, quanto à limpeza na ata da 4º reunião pedagógica de 29 de junho 

de 1971, a então diretora do Grupo: “falou ainda sobre a limpeza da cantina que se possível 

deixasse tudo em ordem, principalmente com relação ao mapa da merenda escolar”. Na mesma ata 

quanto aos documentos referentes às avaliações dos alunos: “a sra. Diretora explicou que as folhas 

de provas e boletins dos alunos deveriam estar em ordem” (grifo nosso). 

A escola obedecia à delegacia de ensino, os professores à direção e os alunos aos professores. 

Importante destacar o período vivido em meio ao regime de Ditadura militar no qual mesma a 

linguagem acompanhava um discurso que tinha aspectos como delegacia de ensino, ordem, 

disciplina que reverberava a perspectiva, militarizada e policialesca do regime em questão. 

Também, conforme as teorias de Elias (1993), as redes de dependência e interdependência nas quais 

nos relacionamos propicia esta relação de poder entre os indivíduos, quais poderes estão implícitos 

e explícitos nestas redes entre a escola e seus superiores. Podemos observar a relação de poder nos 

vínculos da Delegacia de Ensino/ diretora/ professores/ alunos na história do GEPV e nas 
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exigências quanto à documentação que escriturava a vida escolar de todos os setores da instituição e 

pode ser apontada nos registros.  

Nos Ritos e festividades, percebemos a presença desse período histórico da ditadura militar 

entre as práticas do GEPV, sobretudo os ritos cívicos como hasteamento da bandeira, desfiles e 

apresentações de poemas. Notamos tais acontecimentos como impulsionadores da cultura nacional 

na região, segundo Magalhães (2017, p. 722), “falar do rito é introduzir a temática mais vasta do 

mito, que, contendo conotações essenciais ao comportamento – tais como a do modelo exemplar, a 

da repetição, a da transmutação”. A semana da pátria possuía uma programação específica no 

Grupo, cada dia da semana um professor deveria ficar responsável pela execução de atividades 

referentes à data cívica e conduzir as festividades com a comunidade interna. A documentação 

inclui ainda um programa do que seria desenvolvido por cada professor e deveria ser entregue à 

direção para posteriormente ser enviado à prefeitura: “Explicou também a senhora diretora que cada 

professor teria que entregar a diretoria da escola o programa referente ao seu dia, pois os mesmos 

deverão ser encaminhados ao departamento de Educação da Prefeitura de Dourados” (ATA DE 

REUNIÃO PEDAGÓGICA DO GEPV, 5ª REUNIÃO, 30 DE agosto DE 1971).  

Ao descrever sua pesquisa sobre os desfiles dos grupos escolares de Curitiba, Bencostta 

(2006, p. 309) ressalta: “A cultura cívica foi responsável por estabelecer leis e decretos que 

fortaleceram os rituais cívicos a serem cumpridos pelo universus scholaris”. Este autor apresenta, 

ainda, os desfiles patrióticos dos grupos escolares como “transmissores de uma linguagem coletiva, 

capaz de expressar concomitantemente múltiplos planos simbólicos que os levam a ser identificados 

como uma grande festa” (BENCOSTTA, 2006, p. 300). Havia um grande envolvimento dos pais 

dos alunos com as festividades, sobretudo ao que diz respeito aos desfiles cívicos:  

Você precisa ver que festa! Os pais ajudavam a fazer. Tinha uns carros alegóricos 

de alho, pois plantavam muito alho, rainha do alho e a fanfarra. [...] eu ficava com 

a fanfarra aí tinha outro professor que ficava com a baliza e outro cuidava dos 

carros alegóricos (LÁZARO, 2019). 

 

No GEPV estes rituais escolares também aconteciam e eram episódios que movimentavam 

toda a comunidade, uma das professoras relembra um episódio dos desfiles cívicos:  

Teve um ano que foi praticamente impossível desfilar no dia por que as ruas eram 

de terra e como que íamos desfilar no barro? Havia chovido a noite toda e 

amanheceu chovendo. Mas nós remarcamos, não lembro se ficou para o domingo, 

sei que foi marcada uma outra data e foi feito o desfile! [...] juntava muita gente 

para assistir ao desfile, você precisava ver como que era (MARIA INEZ, 2019). 

 

O relato evidencia a dimensão das mobilizações da escola quanto as atividades em 

comemoração as datas festivas, informando também na ata abaixo da quarta reunião pedagógica de 

1972, podemos perceber que é um dos pontos de pauta, e uma das primeiras atividades a serem 

organizadas ainda no mês de abril do corrente ano:  
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Figura 2 - 4º Reunião pedagógica - Comemorações para o mês de abril. 

 

Fonte: Arquivo EEPGV, 2018. 

Na mesma ata do mês de março, nas duas últimas linhas são tratados temas referentes às 

apresentações cívicas realizadas no mês seguinte, mostrando a recorrência dos ritos cívicos ao longo 

do ano letivo e não somente em datas como Proclamação da Independência ou República.  

Falou a sra. Diretora sobre o roteiro das comemorações feitas na semana da pátria. 

Estabeleceu-se que o início do torneio estudantil será no sábado dia 12, às 19 h no 

Salão Paroquial. As provas a serem desenvolvidas serão: programa de homenagem 

aos pais, constando de 5 itens; prova de fora de série; prova de conhecimento 

bíblico; prova de música popular brasileira; prova de poesias (alusivas a semana da 

pátria); provas de conhecimentos gerais (fatos da independência do Brasil); prova 

de teatro; prova de composições inéditas; provas de desenho; campanha do 
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macarrão (ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA DO GEPV, 7ª REUNIÃO, 01 DE 

agosto DE 1972). 

 

Destacamos que o documento nos conta acerca da duração das festividades cívicas na escola, 

iniciadas no dia 12 de agosto e tendo seu encerramento na semana da proclamação da 

independência em setembro. Assim, essas celebrações e datas comemoradas no Grupo também 

compõem a fala do professor Lázaro (2019): “Tinha a Semana do Folclore, fazíamos teatrinho [...] a 

gente fazia Festinha Junina, dia do índio, dia da libertação dos escravos [...] na gincana tinha corrida 

do saco, ovo na colher, pau de sebo”. Dentre as festividades cívicas estavam ainda, a realização de 

festas ligadas à comunidade, bem como, a igreja católica, conforme identificamos na ata da 5º 

reunião pedagógica de agosto de 1971: “decidiu que se faria uma quermesse dançante; onde a 

decisão oficial será confirmada na reunião de pais e mestres”. As quermesses costumavam ser festas 

paroquiais, com leilões, feiras que contavam com o envolvimento dos moradores, que em geral 

trabalhavam na arrecadação de fundos para algum trabalho em benefício da própria escola.  

Nos documentos registrados como nos relatos dos entrevistados na instituição, as normas 

eram claramente impostas, bem como, exigidas em aspectos de cobrança, e encontramos tais 

evidências tanto na fala do professor Lázaro, quanto nas atas. O professor argumenta que a essência 

das regras era para que os alunos compreendessem seus direitos e seus deveres relata: “só saía para 

a Educação Física, o lazer, quem copiava todas as tarefas, deixava certinho” (LÁZARO, 2019). 

A educação física tida como um período de lazer para as crianças, e logo, desejável por elas, 

servia como uma forma de castigo que era usado para corrigir as crianças e obriga-las a realizar as 

tarefas em tempo hábil, e deste modo a disciplina seria conseguida a qualquer custo ainda mais 

considerando o tanto que as crianças gostavam desta atividade. Pesquisas apontam que para 

conseguir a disciplina das crianças ainda se utiliza dessa estratégia, como afirma a pesquisadora em 

observação empírica com alunos do 3° ano do ensino fundamental, buscando dialogar sobre os 

significados do recreio para a criança diz: “esse procedimento expressa o poder do adulto e os 

modos de organização em fazer ações que mantenham as crianças quietas” (OLIVEIRA 2019, p. 

86). 

Por meio deste poder dos adultos sobre as crianças, os modelos de comportamentos são 

impostos, fazendo com que o indivíduo tenha seus conduzidos seus modos e se propõe regras 

prevendo resultados de seus atos, no sentido de fazê-lo controlar ou suprimir suas emoções, e 

aprendendo a se autocontrolar desde tenra idade. No entanto, o resultado nem sempre é o esperado e 

as transgressões estão sempre presentes no comportamento dos indivíduos, portanto as instituições 

estão sempre buscando o equilíbrio entre os comportamentos impostos e os esperados (ELIAS, 

1993). 
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Na ata da 7ª reunião em 1 de agosto de 1972, a diretora chama a atenção do secretário para o 

modo com o qual se relacionava com os alunos, evidenciando sua figura na instituição: 

Dirigindo-se ao secretário, a diretora pediu-lhe que se fosse possível, fosse um 

pouco mais autoritário com relação aos alunos do ginásio e aos do primário 

também. Pois dentro do Estabelecimento de ensino ele é uma autoridade, e como 

tanto deve ser acatado, não se prendendo ao fato de ser somente um amigo, pois 

isto poderá acarretar problema no tocante ao cumprimento de certas ordens, 

arriscando assim a não ser obedecido (ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA DO 

GEPV, 7ª REUNIÃO, 01 DE agosto DE 1972). 

 

No fragmento observamos que para exercer o poder ele deveria de algum modo ser mais 

firme, talvez mais autoritário, menos afável com crianças e adolescentes, indicando os níveis de 

poder e de que lado está a balança de poder pendendo para quem tem mais força, no caso, seria o 

adulto. Não nos debruçaremos em uma discussão sobre o poder, mas entre adultos e crianças o 

poder é relacional e dentro da instituição ele deveria ser exercido deste modo pois assim como 

adultos tem poder sobre as crianças o contrário também se verifica, pois como afirma Elias (2001) 

“o poder é um elemento de todas as relações humanas” e em alguma medida está em todas as 

figurações.  

Um aspecto que nossa pesquisa mostrou na documentação é que o Grupo Escolar seguiu um 

padrão dessa organização, disciplina, currículo, rituais escolares que esteve presente em todos os 

espaços e a presença da sua educação elementar esteve em 15 estados brasileiros, entre eles Mato 

Grosso, pois havia uma intencionalidade da padronização dos programas de ensino em âmbito 

nacional na transmissão de elementos da cultura pelos Grupos, os quais estavam ligados a ideais 

civilizatórios (SOUZA 2011). Entre os elementos destaca as práticas simbólicas:  

Os estudos sobre a história dos Grupos puseram em evidência os rituais de exames, 

as premiações e castigos, as festas escolares, as comemorações cívicas, as 

solenidades de encerramento do ano letivo, o escotismo, as instituições auxiliares 

da escola, práticas em uso nos grupos escolares de todo país (SOUZA, 2011, p. 

13). 

 

Nossa documentação aponta em um dos registros da reunião a diretora da instituição no qual 

ela pede que os docentes tirem eventuais dúvidas, e um dos professores aponta a situação de seus 

alunos frente à aprovação anual, uma vez que eram fracos e segundo o referido professor, com 

“certeza absoluta” não poderiam progredir de ano escolar e a única saída seria a reprovação: 

O sr. professor Antônio Silvavi pergunta a respeito da porcentagem de aprovação, 

pois que estão em suas mãos alunos fracos que com certeza absoluta não poderão 

ser aprovados para o segundo ano, uma vez que estão passando ainda por um 

período de alfabetização. Explicou a sra. Diretora que a esse respeito nada tem de 

oficial pois este assunto ficou para as sras. Supervisoras de ensino, tomarem uma 

decisão, a qual os diretores de estabelecimentos receberiam tal comunicação, 

porém até o presente momento nada foi comunicado (ATA DE REUNIÃO 

PEDAGÓGICA DO GEPV, 6ª REUNIÃO, 29 DE setembro DE 1971). 
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O funcionamento do Grupo Escola Presidente Vargas, era regido por normas, festividades, 

jogos, teatro, representações que segundo Magalhães (2017, p. 724) “contêm uma ordem de 

processos, actividades, manifestações, ações que, não correspondendo de forma direta ao mundo 

escolar e à instrução, compõem o sociocultural educativo”, logo, não podemos diminuir a 

instituição educativa como mera transmissora de conteúdos escolares, esta estabelece e dissemina 

uma série de ações que formam indivíduos mais ou menos civilizados. Assim, passar reprovar, ir 

adiante, aprender mais ou menos também fazia parte de um modo de fazer o processo educativo que 

obedecia determinado ritmo. A escola era em uma área rural dependia de inúmeros fatores adversos 

e alheios à própria formação dos alunos, muitas crianças tinham problemas com a alfabetização 

inicial, tudo isso vai contribuir para o cenário que se constrói nesse período. 

Além dos aspectos objetivos e das dificuldades da aprendizagem o contexto ainda nos remete 

ao que Elias menciona como a discrepância entre o comportamento de adultos e crianças como 

característica de determinada fase de civilização quando ambos estão se relacionando e em processo 

de aprendizagem, no qual a criança tem que ser submetida a um controle rigoroso e modelagem 

específica afim de atingir padrões sociais formados na lentidão dos séculos (ELIAS, 1994). 

Associamos tal afirmação a necessidade de controle da aprovação estabelecido pelos exames, bem 

como, ao tempo de alfabetização exigido pelos programas e pela instituição, pois, “é sempre a 

sociedade como um todo, o conjunto de seres humanos que exerce pressão sobre a nova geração, 

levando-a mais perfeitamente, ou menos, para seus fins” (ELIAS, 2011, p. 139), na tentativa de 

civilizar o menino e a menina e que foi a tarefa que a instituição escolar se propôs.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao buscar compreender as ações executadas na escola em função de formar o indivíduo 

civilizado, utilizamos como modelo empírico o Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado na 

cidade de Dourados do antigo Mato Grosso uno, nos anos de 1970 a 1974, e verificamos que as 

práticas empregadas no GEPV para tal formação estavam distribuídas em festividades de diversas 

datas comemorativas, jogos, gincanas, filas, exames, entre outros. As festividades cívicas se 

destacam por inculcar uma cultura específica propagada no período. Tais práticas eram 

impulsionadas pelo rigor quanto às obrigações dos professores e a determinação dos modos, regras 

e padrões de autoridade com que estes deveriam se relacionar com os alunos.  

No GEPV, a criança estava sujeita a uma disciplina controlada pelas relações de poder que se 

manifestavam na organização metódica e rigorosa da instituição, a qual transmitia modos e 

costumes disseminando a cultura cívica nacional não apenas aos alunos, mas para toda a região do 

distrito. Considerando o período histórico - a Ditadura Militar - estabeleceu ainda, condutas, 
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comportamentos e ideias sociais para a comunidade. Deste modo, investigando as práticas de 

formação civilizada para as crianças e identificando a escola como uma figuração civilizadora, 

concluímos que a instituição escolar com seus conteúdos específicos e intencionais são fontes de 

formação que contribuem para a formação social dos indivíduos e grupos e podem contribuir e 

contar a história da educação. 

 

NOTAS 

 
i Este artigo resultado de uma investigação vinculada a um projeto maior intitulado “Trajetórias Docentes na Educação 

Infantil: pesquisas em escolas públicas de Mato Grosso do Sul” cadastrado na UFGD, desenvolvido por alunos de 

Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado no âmbito do Grupo de Pesquisa “Educação e Processo 

Civilizador”/GPEPC. 
ii O município de Dourados, no período da pesquisa pertencia ao estado de Mato Grosso (MT), pois o estado de Mato 

Grosso do Sul (MS) só foi criado posteriormente, com a divisão ocorrida por meio da Lei Federal Complementar n° 31, 

de 11 de outubro de 1977, que desmembrou o antigo Mato Grosso (BRASIL, 1977). Optamos, neste trabalho, por usar a 

denominação de “Mato Grosso uno”. Entendemos, contudo, que, ao recuperar essas fontes e documentos, a presente 

pesquisa também contribuirá com a história da educação do Mato Grosso do Sul. 
iii Escola Estadual Presidente Vargas, atual nomenclatura do antigo Grupo Escolar Presidente Vargas. 
iv Ecléa Bosi no livro “Memória e Sociedade: lembranças de velhos” utiliza o termo “velhos” para se referir a pessoas 

de idade avançada. 
v Para saber mais sobre esta comissão e outras políticas para o livro didático no período, ler Filgueiras (2015) “As 

políticas para o livro didático durante a ditadura militar: a COLTED e a FENAME”. 
vi Substituímos os nomes reais redigidos nas atas por nomes fictícios para preservação da identidade dos citados nas 

atas. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo fazer algumas observações sobre o desenvolvimento 

econômico, social e urbano de Cuiabá no período de expansão do agronegócio em Mato Grosso 

(1990-2014). As observações serão alicerçadas na tese institucional da Nova Economia 

Institucional (NEI) onde as instituições constituem as regras do jogo de uma sociedade. 

Representam os limites estabelecidos pelo ser humano para disciplinar as interações humanas. O 

eixo central do artigo contempla as mudanças das regras formais na economia. Estas incluem 

mudanças pela aprovação de novas leis, mudanças de normas e diretivas por parte de agências 

ou órgãos reguladores, mudanças de dispositivos constitucionais, dentre outros cujo objetivo é a 

redução das incertezas por meio da estruturação das interações humanas. Com isso verificar se 

estas mudanças podem ser elencadas como alguns dos principais fatores que nortearam o 

crescimento econômico, social e urbano de Cuiabá neste período analisado. 

 

Palavras-Chave: Cuiabá. Desenvolvimento econômico. Agronegócio.  

 

ABSTRACT 

This paper aims to make some observations about the economic, social and urban development 

of Cuiabá in the period of expansion of agribusiness in Mato Grosso (1990-2014). The 

observations will be based on the institutional thesis of the New Institutional Economy (NIE) 

where institutions constitute the rules of a society's game. They represent the limits established 

by the human being to discipline human interactions. The central axis of the article 

contemplates changes in formal rules in the economy. These include changes in the approval of 

new laws, changes in rules and directives by agencies or regulatory bodies, changes in 

constitutional provisions, among others whose objective is to reduce uncertainties by structuring 

human interactions. With this, check if these changes can be listed as some of the main factors 

that guided the economic, social and urban growth of Cuiabá in this analyzed period. 

 

Keywords: Cuiabá. Economic development. Agribusiness 

 

INTRODUÇÃO 

 

           Na visão de North (1990) as instituições constituem as regras do jogo de 

uma sociedade. Representam os limites estabelecidos pelo ser humano para disciplinar 

as interações humanas. As instituições, de acordo com North, compreendem as regras 

formais, limitações informais e os mecanismos responsáveis por esses dois tipos de 

mailto:willerxs@yahoo.com
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normas. Enquanto as instituições são as regras do jogo, as organizações são os 

jogadores. As organizações compõem-se de grupos de indivíduos que se dedicam a 

determinada atividade executada com uma finalidade.  As mudanças das regras formais, 

por exemplo, incluem mudanças como a aprovação de novas leis, mudanças de normas 

e diretivas por parte de agências ou órgãos reguladores, mudanças de dispositivos 

constitucionais, dentre outros. O objetivo da formação das instituições é a redução das 

incertezas por meio da estruturação das interações humanas. 

Voltando às origens dos estudos sobre a economia, na Grécia antiga, observamos 

que ela nos remete ao estudo das cidades. “Economia”, etimologicamente falando, é 

uma palavra que vem do grego oikos (casa) e nomos (norma, lei), ou seja, 

“administração da casa” “normas da casa”. A casa é a unidade econômica básica da 

cidade antiga. A civilização ocidental está fundada na civilização grega. Para os gregos 

do período clássico a vida social no seu estágio final está centrada na cidade-estado, a 

polis. Ela é a única forma possível de existência civilizada.  Para Aristóteles (1997) o 

homem é por natureza um animal social, e um homem que não faz parte de cidade 

alguma, é desprezível ou está acima da humanidade. 

O florescimento de novas cidades e seus diversos estágios de crescimento estão 

relacionados a diversos fatores. Porém percebe-se que um dos fatores principais é o 

aspecto dinâmico de sua economia. A palavra cidade vem do latim “civitate” e deu 

origem as palavras cidadão e civilização. As cidades da antiguidade são acima de tudo 

rurais, não existia nesse período ainda uma “civilização urbana”. O cidadão é o ser 

humano que busca seu próprio bem-estar através do bem-estar da cidade. Nesta visão 

aristotélica, o cidadão não pertence a si mesmo, e sim, todos pertencem à cidade, pois 

cada um é parte da cidade.  Para Aristóteles (1997,1329a) a cidade não deve ser 

qualificada de feliz com referência apenas a uma de suas classes, e sim a todos os 

cidadãos. A felicidade ou é pública, ou não é. A cidade é a comunidade que possibilita 

“uma vida melhor”. 

Modernamente Marx e Engels, (1984, p. 64) definem cidade de uma forma 

aproximada, como uma realidade da concentração da população, dos instrumentos da 

produção, do capital, dos prazeres e das necessidades. Para Max Weber (1979, p. 75) 

cidade não é só um conjunto de casas, mas também uma associação econômica com 

propriedade territorial própria, com economia de receitas e despesas. A “Comunidade 

urbana” apresenta um caráter industrial e comercial predominante com as seguintes 
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características: fortificações; um mercado; um tribunal próprio; formas de associação 

correspondentes e autonomia pelo menos parcial.  

Segundo Park (1925, p.1) a cidade é um estado de espírito, um aglomerado de 

costumes de tradições, atitudes e sentimentos organizados. Mumford (1945, p. 433) 

define cidade como um entrelaçamento geográfico, uma organização econômica, um 

processo institucional, um local de ação social e uma imagem estética de uma 

coletividade. Na visão de Lefebvre (1968, p. 64) a cidade pode ser definida como a 

projeção da sociedade sobre o terreno.  Para Castells (1975, p. 477) a cidade ou como 

ele se refere a “estrutura urbana” é a articulação das instâncias fundamentais da 

estrutura social no interior das unidades urbanas consideradas. Modernamente, de 

acordo com Pumain (2006, p. 303) a cidade é definida como um meio de habitat denso, 

que tem como característica uma sociedade diferenciada, contendo diversidade 

funcional, uma capitalização e uma capacidade de inovação com diversas interações. 

Os diversos conceitos acima apresentados neste pequeno proêmio não se excluem, 

mas se complementam e devem estar presente como pano de fundo, enriquecendo as 

observações que serão feitas sobre o desenvolvimento econômico e urbano de Cuiabá, 

frente ao rápido crescimento do agronegócio no Estado de Mato Grosso, principalmente 

no início do século XXI.  

O desenvolvimento econômico à longo prazo, conforme North (1990), é 

condicionado pela formação e evolução de suas instituições, a “dinâmica institucional”. 

A dinâmica do mercado acarreta custos na economia, e a redução destes custos decorre 

da existência de instituições. Dessa forma, o processo de desenvolvimento econômico é 

o resultado de uma determinada evolução institucional que amplie a eficiência dos 

mercados e reduza os custos de transação.  

 

O desenvolvimento econômico e urbano em Cuiabá 

 

Ao voltarmos nossos olhos para Cuiabá, vemos que ela que já foi parte de um 

território no período colonial, disputado com a coroa espanhola pelos portugueses, 

possui hoje uma importância estratégica em termos de localização, é eixo de ligação, 

atualmente, com as áreas produtoras do agronegócio. 

Cuiabá possui várias camadas urbanas que foram sendo construídas ao longo do 

tempo, modificando assim a sua paisagem. Paisagem é uma palavra que tem sua origem 

no latim pagus, que significa país, com o sentido de setor territorial, lugar. Para Claval 
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(1999) a paisagem é o esforço humano de habitar o mundo, adaptando-o às suas 

necessidades, paixões, gostos estéticos e convicções religiosas. A diversidade 

morfológica da cidade de Cuiabá é resultante de uma sobreposição de “camadas 

urbanas” ao longo do tempo, caracterizando uma cidade antiga do século XVIII às 

novas roupagens da modernização e desenvolvimento, até culminar numa capital de 

grande influência regional a partir da década de 1970, firmando-se como polo de setores 

secundários e terciários nas últimas duas décadas. (SILVA, pág. 236) 

Entre os anos 70 e 80 do século XX Cuiabá passa por uma “grande explosão 

urbana”, período do milagre econômico nacional que se reflete no desenvolvimento e 

espalhamento da capital, porém, sem um acompanhamento de investimentos em 

infraestrutura e habitação, resultando em extensas ocupações irregulares de moradias 

insalubres e espaços precários de serviços públicos essenciais.  

(ELIAS, 2012, p.26).A canalização do córrego da prainha, uma importante obra 

para a cidade, foi feita neste período sob a gestão de Frederico Campos (ROMANCINI, 

2005 p.82). A importância desse córrego está ligada ao próprio nome da cidade: Cuiabá. 

Em 1721 o bandeirante Miguel Sutil veio às novas minas para ver como estava uma 

roça que havia plantado. Pediu então para que dois índios, que estavam com ele, para 

procurarem mel. Os índios retornaram das roças com pepitas de ouro que haviam 

encontrado. Miguel Sutil passou a partir desse período a exploração do ouro. Essas 

minas depois ficaram conhecidas como Lavras do Sutil. Neste período se transferiu para 

lá grande parte da população da Forquilha, tendo em vista a importância econômica 

dessas minas (Sá, 1975). Esse córrego era conhecido pelos índios bororo, como Ikuiébo, 

que significa: Ikuié, estrela e bó: água (cor das estrelas). Provavelmente tenha sua 

origem pela abundância de pepitas de ouro no leito e margens do córrego (ALBIESTTI 

e VENTURELLI, 1962, p.611). 

Na década de 70 se dão importantes transformações no traçado urbanístico da 

cidade, e pela Lei Complementar n.º 31 de 11 de outubro de 1977 foi criada nova 

unidade federativa no Brasil, o Estado de Mato Grosso do Sul, como parte 

desmembrada do Estado de Mato Grosso: 

No decorrer da década de 70 a expansão dos serviços públicos tornou 

insuficientes as instalações do Palácio do Governo. As secretarias e 

autarquias do governo estadual se dispersavam por vários edifícios 

particulares do Centro da cidade. O adensamento do Centro aumentou 

os problemas de trânsito, prejudicando o acesso do público aos 

serviços da administração pública. Então o governador José Fragelli 

interferiu no traçado urbanístico da cidade criando novo eixo de 
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crescimento com a construção do Centro Político-Administrativo do 

Estado (CPA). O processo de descentralização alargou o sítio urbano 

pela incorporação de novas áreas. Ligando o novo centro político ao 

Centro da cidade foi aberta uma avenida, extensão da Avenida da 

Prainha, que recebeu o nome de Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça. A abertura da importante via acompanhou-se da instalação 

de infraestrutura e da decisão do então DNER de pavimentar o anel 

rodoviário (Avenida Miguel Sutil) e de construir viadutos nos 

cruzamentos da Avenida Miguel Sutil com as avenidas Historiador 

Rubens de Mendonça e Fernando Correa. (Perfil Sócio econômico de 

Cuiabá, volume 3, p.33 – 2007 – Prefeitura de Cuiabá). 

 

Em 1975 e 1976 foram criados os calçadões no centro da cidade através de um 

projeto de revitalização do centro urbano e em 1982 é definido como área de 

preservação ecológica o morro da luz (FREIRE, 1997). Neste período também houve 

uma “desfiguração” do miolo histórico de Cuiabá com “perda de patrimônio 

paisagístico, pois da noite para o dia surgem nas esquinas, em lugar de vastos quintais, 

sobrados, casas, e praças, os bancos, casas comerciais e os enormes espigões apontando 

para os céus.” (MARTINS, 2000 p.81) 

Numa fase que se inicia a partir dos anos 90 do século XX a cidade vai se 

delineando como uma metrópole regional (ELIAS, 2012; p.26) 

Em virtude de sua localização, a capital se consolidou como 

metrópole regional com a expansão do agronegócio no interior, 

quando a cidade passa a se modernizar, atraindo indústrias e 

concentrando serviços, principalmente a partir da década de 1990, 

papel antes relegado às capitais mais próximas, de outros estados mais 

desenvolvidos como Brasília, Campo Grande e Goiânia.  

 

Dos anos 90 a 2019 há a construção de grandes edifícios residenciais e comerciais 

e também chegam em Cuiabá construtoras que atuam em âmbito nacional. Verifica-se 

um desejo de diferenciação social, quer pelas famílias tradicionais cuiabanas, quer pelos 

imigrantes, pelos condomínios verticais (Souza 1994, p.43). Esse período é 

caracterizado pela modernização urbana. No início dos anos 90 se dá um grande salto 

urbanístico na cidade com a aprovação do Plano Diretor: 

Com a Constituição de 1988, definiu-se que todos os municípios com 

população acima de 20.000 habitantes deveriam criar seu Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano. Este Plano é o instrumento 

básico do planejamento urbano municipal. A Lei Orgânica Municipal 

de 1990 determina que seja elaborado o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá e ainda dispõe sobre os critérios 

para a sua elaboração. Em 24 de dezembro de 1992 foi aprovada a Lei 

Complementar Municipal n.º 003, Lei do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, que vem ordenar o crescimento 
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da cidade, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento social 

integrado e ecologicamente sustentável. Juntamente com a Lei do 

Plano Diretor aprovou-se também a Lei Complementar Municipal n.º 

004 — Lei de Gerenciamento Urbano, que institui o Código Sanitário 

e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais e o Código de Obras e Edificações. (Perfil Sócio 

econômico de Cuiabá, volume 3, p.35 – 2007 – Prefeitura de Cuiabá). 

 

Áreas de preservação ambiental importantes na cidade, como o parque Mãe 

Bonifácia e o Parque Okamura, bem como o Morro da Luz que foi declarado patrimônio 

histórico, paisagístico e ecológico do município, também foram legalizados nesse 

período de expansão do agronegócio no Estado do Mato Grosso: 

Parque da Saúde – denominado popularmente de Parque Zé Bolo Flô, 

criado pelo Decreto Estadual n.º 1693 de 23 de agosto de 2000, 

ocupando uma área de 66,39ha. Localiza-se na Região Sul da cidade, 

no Bairro Coxipó. Parque Mãe Bonifácia – criado como unidade de 

conservação pela Lei n.º 004 de 24 de dezembro de 1992 – Lei 

Complementar Municipal de Gerenciamento Urbano. Posteriormente, 

o governo do Estado, pelo Decreto n.º 1.470 de 9 de junho de 2000, 

criou o Parque da Cidade. Com área aproximada de 77ha, localiza-se 

na Av. Miguel Sutil, Região Oeste de Cuiabá. Parque Massairo 

Okamura – com área de 53,75ha, localiza-se na Região Norte da 

cidade, próximo ao Centro Político Administrativo, onde funcionam 

os órgãos públicos estaduais. Criado pela Lei Municipal n.º 2.681, de 

6 de junho de 1989, como reserva ecológica, foi enquadrado na 

categoria de parque pela Lei Estadual n.º 7.506 de 21 de setembro de 

2002. Parque Antônio Pires de Campos – localizado na porção mais 

central da cidade, no Bairro dos Bandeirantes, chamado popularmente 

Morro da Luz. Recebeu a denominação de Parque Antônio Pires de 

Campos pela Lei Municipal n.º 1.315 de 22 de agosto de 1973. Pelo 

decreto n.º 870 de 13 de dezembro de 1983 foi declarado patrimônio 

histórico, paisagístico e ecológico do município. No ano de 1987 

passou por processo de urbanização. Atualmente o parque é 

conservado por parceria da prefeitura de Cuiabá com a empresa 

concessionária de energia elétrica do Estado. Horto Florestal Tote 

Garcia – localizado na Região Sul da cidade, na margem esquerda do 

rio Coxipó, o Horto Florestal estabeleceu-se nesse local desde 1939 e 

tem suas raízes no início do século XX, quando a prefeitura municipal 

de Cuiabá instituiu um bosque municipal na região do antigo Lava-

Pés, hoje Praça Santos Dumont. Nominado Tote Garcia por Lei 

Municipal de 19 de junho de 1989, possui área de 17ha. Apa 

Municipal Aricá-Açu – criada pela Lei n.º 3.874, de 05 de julho de 

1999, está localizada no município de Cuiabá, numa zona de transição 

entre as formações florestais do Planalto dos Guimarães e as da 

Planície do Pantanal. Possui área de aproximadamente 73.195ha. 

(Perfil Sócio econômico de Cuiabá, volume 3, p.54 – 2007 – 

Prefeitura de Cuiabá). 

 



 REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

 

426 
 

A partir de 2001 o Sesc Arsenal iniciou suas atividades e atualmente é um local de 

referência cultural, atraindo um público diversificado em idade e classe social 

(ROMANCINI, 2005, P.117) 

A construção da Arena Pantanal deu-se a partir de abril de 2010.  Cuiabá iniciava 

assim uma série de obras de modernização urbana para receber os jogos da copa de 

2014. O valor inicial da obra era de R$ 342 milhões, captados através de financiamento 

pelo Estado junto ao BNDES, porém, como relatado pela imprensa recentemente, tal 

obra tem sido considerada um “elefante branco”: 

Promessas de um estádio revolucionário em plena Capital mato-

grossense hoje dão lugar a um “elefante branco”. A Arena consome, 

mensalmente, R$ 400 mil, sendo R$ 220 mil apenas em energia 

elétrica. Sua finalidade multiuso é pouco explorada, pois são raros os 

eventos de grande porte em Cuiabá. Os jogos estaduais que são 

sediados no local têm pouco público, cerca de 400 pagantes. Diante 

das dificuldades, os cofres públicos estaduais se tornaram os 

responsáveis por bancar uma obra que hoje traz prejuízo a Mato 

Grosso. Logo que houve o anúncio de que a Capital mato-grossense 

sediaria quatro jogos, o tradicional Estádio Governador José Fragelli, 

o Verdão, foi demolido. A medida visava cumprir uma exigência da 

Fifa, responsável pelo Mundial: todos os jogos da Copa deveriam ser 

realizados em arenas. (https://www.rdnews.com.br/cidades). 

 

Cuiabá atualmente e conforme a legislação vigente, juntamente com os seus 

distritos, têm uma área correspondente a 3.538,17 km², sendo 254,57 km² correspondem 

à Macrozona Urbana (Lei nº 4.719/2004) e 3.283,60 km² à Área Rural. Por meio da Lei 

nº 3.262, em 1994, foi criada as regiões administrativas, dividindo a Macrozona Urbana 

em quatro Regiões Administrativas. Posteriormente, a Lei nº 3.723/97 delimitou os 

bairros e em 2004, a Lei nº 4.719 veio a alterar a área da Região Oeste.  

Assim, do total de 254,57 km² da capital, a Região Norte detém a menor porção 

com 30,7 km², seguida da Região Leste com 46,01 km² e Oeste com 49,23 km², e, por 

fim, a Região Sul de 128,63 km², configurando a maior extensão territorial urbana. 

(IPDU, 2009: 44)  

A cidade de Cuiabá está estabelecida em uma região que possui várias nascentes e 

córregos na área urbana, sendo cortada pelos rios Coxipó e Cuiabá. Com o rápido 

crescimento da cidade nas últimas décadas algumas questões ambientais ainda 

necessitam ser equacionadas. 

O rio Cuiabá, especialmente a porção do Médio Cuiabá que atende 

grande parte da população do Estado e corta a região metropolitana da 

capital, tem passado por um intenso processo de exploração de seus 
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recursos, decorrentes da ocupação das matas de galerias (como 

também a destruição das reservas de seus tributários e afluentes), 

poluição por meio da agricultura intensiva da região, intensificação da 

captação de suas águas para abastecimento tanto da irrigação do 

campo quanto das cidades, além do despejo de resíduos urbanos e 

industriais sem o tratamento adequado. Esse último fator se torna 

proeminente face à deficiência regional de saneamento básico, que 

não atende as necessidades de crescimento da cidade e região, 

comprometendo a qualidade da água por despejos domésticos e 

industriais. Soma-se a esse cenário a intensa captação de areia de seus 

leitos, feita de forma descontrolada e que intensificam o processo de 

degradação do ecossistema essencial para o Estado de Mato Grosso. 

(SILVA 2011, p. 250) 

O futuro previsto para a cidade nos próximos anos é bem otimista (SILVA 2011, 

p. 250) 

Os prognósticos futuros apontam para uma capital de mais de um 

milhão de habitantes em 2025 (UN-HABITAT, 2008: 245), num 

Estado de intenso crescimento econômico e que, por sua importância 

regional, foi eleita como uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 

Futebol em 2014. Esse fato determinará o futuro urbano e a qualidade 

de vida da capital para os próximos anos, tendo em vista a atração de 

investimentos para a cidade e a visibilidade internacional da capital. 

Potencializar esses investimentos poderá alterar a dinâmica urbana, 

social, econômica e ambiental da cidade, como também, do contrário 

poderá acentuar ainda mais a crise urbana e condicionar problemas 

ainda maiores nas próximas décadas. 

 

Alguns dados estatísticos para avaliação das mudanças em termos 

econômicos e sociais 

Após apresentar algumas características do desenvolvimento urbano de Cuiabá no 

período de crescimento do agronegócio no Estado, apresentamos alguns dados 

estatísticos para avaliarmos o que aconteceu em termos econômicos e sociais nesse 

período. 

Gráfico 1 - IDH – Cidade Cuiabá 
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Fonte: IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/pesquisa  

 

 

Tabela 1- IDH- Municipal e seus componentes - Cuiabá - MT 

IDHM e 

componentes 
1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,372 0,577 0,726 

% de 18 anos 

ou mais com 

fundamental 

completo 

45,18 57,38 70,16 

% de 5 a 6 anos 

na escola 
41,27 72,66 90,09 

% de 11 a 13 

anos nos anos 

finais do 

fundamental 

REGULAR 

SERIADO ou 

com fundamental 

completo 

48,69 70,94 86,65 

% de 15 a 17 

anos com 

fundamental 

completo 

27,97 51,26 67,39 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/pesquisa
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% de 18 a 20 

anos com médio 

completo 

17,21 36,46 51,14 

IDHM 

Longevidade 
0,708 0,761 0,834 

Esperança de 

vida ao nascer 
67,47 70,67 75,01 

IDHM Renda 0,698 0,756 0,8 

Renda per 

capita 

615,5

5 

882,9

7 
1.161,49 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP    
O IDHM passou de 0,692 em 2000 para 0,785 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 13,44%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 69,81% entre 2000 e 

2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,149), seguida por Longevidade e por Renda. 

         O IDHM passou de 0,569 em 1991 para 0,692 em 2000 - uma taxa de crescimento 

de 21,62%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 71,46% entre 1991 e 

2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,205), seguida por Renda e por Longevidade. 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,569, em 1991, para 0,785, em 

2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,449 para 0,725. Isso 

implica em uma taxa de crescimento de 37,96% para o município e 61% para a UF; e 

em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 49,88% para o 

município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,354), seguida por Longevidade e 

por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

Gráfico 2 – Classificação do IDH Municipal  
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Tabela 2 – IDHM – Brasil x Cuiabá x Mato Grosso 

Espacialidades 
IDHM IDHM Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

2010 2010 2010 2010 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Cuiabá  0,785 0,800 0,834 0,726 

Mato Grosso 0,725 0,732 0,821 0,635 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento 

 

 

 

Tabela 3- Estrutura Etária da População - Município - Cuiabá - MT 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 146.019 36,25 140.509 29,07 126.425 22,94 

15 a 64 anos 245.656 60,99 325.110 67,26 396.174 71,89 

População de 65 

anos ou mais 
11.138 2,77 17.727 3,67 28.499 5,17 

Razão de 

dependência 
63,97 - 48,67 - 39,11 - 

Taxa de 

envelhecimento 
2,77 - 3,67 - 5,17 - 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

        
Tabela 4- Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Cuiabá  

ITENS 1991 2000 2010 

Esperança de 

vida ao nascer 
67,5 70,7 75 

Mortalidade 

infantil 
26,5 23,6 15,5 

Mortalidade até 

5 anos de idade 
30,3 26,2 18,8 

Taxa de 

fecundidade 

total 

2,5 2 1,8 
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP    

Observamos que a população de Cuiabá de 1991 a 2010 envelheceu e a 

mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) passou de 

23,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,5 óbitos por mil nascidos vivos, 

em 2010. Em 1991, a taxa era de 26,5. A esperança de vida ao nascer é o indicador 

utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 4,3 anos na 

última década, passando de 70,7 anos, em 2000, para 75,0 anos, em 2010. Em 1991, era 

de 67,5 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 

anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

Tabela 5 - Renda, Pobreza e Desigualdade - Cuiabá  

ITENS 1991 2000 2010 

Renda per 

capita 
615,55 882,97 1.161,49 

% de 

extremamente 

pobres 

5,53 3,37 1,33 

% de pobres 20,89 14,11 5,31 

Índice de Gini 0,59 0,63 0,59 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP    

 

        A renda per capita média de Cuiabá cresceu 88,69% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 615,55, em 1991, para R$ 882,97, em 2000, e para R$ 1.161,49, em 

2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,40%. A 

taxa média anual de crescimento foi de 4,09%, entre 1991 e 2000, e 2,78%, entre 2000 e 

2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 20,89%, em 1991, para 14,11%, em 

2000, e para 5,31%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 

períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,59, em 1991, para 

0,63, em 2000, e para 0,59, em 2010. 

Tabela 6 - Indicadores de Habitação – Cuiabá 

  

  1991 2000 2010 
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% da população em 

domicílios com água 

encanada 

80,25 83,86 97,04 

% da população em 

domicílios com 

energia elétrica 

97,53 99,7 99,92 

% da população em 

domicílios com coleta 

de lixo 

87,7 93,19 98,28 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP    

  

Observamos com as estatísticas acima que houve significativas melhorias nos 

índices econômicos e sociais de Cuiabá no período apresentado, vejamos a seguir 

algumas alterações institucionais importantes ocorridas nesse período e que ajudaram 

nesse desempenho captado pelas estatísticas acima apresentadas. 

 

Algumas observações sobre a “dinâmica institucional” no período analisado 

 

Dentre as alterações da “dinâmica institucional”, inicialmente destacamos a 

Constituição Federal de 1988 que apresentou melhorias e transparência na 

administração pública nas diversas esferas, estadual e federal e merece destaque o artigo 

165 que trata sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais, conforme o texto completo abaixo: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (EC no 

86/2015) 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

§ 1o A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2o A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
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tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

§ 3o O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento 

de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4o Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 

nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano 

plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5o A lei orçamentária anual compreenderá: 

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 

voto; 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 

e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem 

como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 

Público. 

§ 6o O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia. 

§ 7o Os orçamentos previstos no § 5o, I e II, deste artigo, 

compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de 

reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 

§ 8o A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 

proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de 

receita, nos termos da lei. 

  

 

Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, 

complementa os esforços de transparência e responsabilidade com os gastos dos 

recursos públicos, e em seu primeiro artigo já define as ações por parte da gestão 

pública prevenindo riscos e corrigindo desvios:  

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 

amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas 

com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
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Destacamos também o Estatuto da Cidade que em seu artigo 182 trouxe um 

importante avanço nas gestões públicas sobre o Plano Diretor, como instrumento da 

política de desenvolvimento urbano e de expansão urbana, e também disciplinou a 

gestão democrática da cidade, que deve ser justa, igualitária e participativa:  

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1o O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, no Capítulo II, artigos 182 e 183, 

atribuiu aos municípios diversos encargos, destacando-se a elaboração do Plano Diretor, 

aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de vinte mil 

habitantes, considerado o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana. Também estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos Estados e Municípios, 

como o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a garantia do bem-estar 

de seus habitantes, a participação popular e a proteção do meio ambiente, do patrimônio 

histórico e cultural, das pessoas com deficiência, dos idosos, das mulheres, bem como 

outras diretrizes essenciais, como o sistema viário, o transporte, a limpeza urbana, o 

saneamento e a drenagem, a habitação, a agricultura e o abastecimento, o turismo, a 

energia e a iluminação pública, a saúde, a educação, a recreação e o lazer, a assistência 

social e o desenvolvimento humano, a segurança, a defesa e a cidadania. O Plano 

Diretor de Cuiabá - Lei Complementar nº 150 de 29 de janeiro de 2007,  do Executivo 

Municipal (Publicada na Gazeta Municipal nº 829 de 02/02/2007º) é definido pela 

própria lei como sendo “o instrumento básico do processo de planejamento municipal”: 

Art. 1º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá 

(PDDE) é o instrumento básico do processo de planejamento 

municipal para a implementação da Política de Desenvolvimento 

Estratégico, executada pelo Poder Público Municipal, tendo por 

finalidade orientar a atuação da Administração Pública e da iniciativa 

privada. 

Parágrafo único. O presente PDDE tem a estrutura e o conteúdo 

estabelecidos na Lei Orgânica do Município, contendo os objetivos e 

as diretrizes estratégicas, gerais e específicas que deverão orientar a 

elaboração dos instrumentos programáticos, orçamentários e técnicos 

a serem aprovados ou aplicados pelos agentes integrantes do Sistema 

Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica de Cuiabá. 

Art. 2º. Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá e adequação às diretrizes e 
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instrumentos instituídos pela Lei Federal nº10. 257, de 10 de julho de 

2001 (Estatuto da Cidade). 

Art. 3º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá 

visa proporcionar o desenvolvimento integrado, harmonioso, o bem-

estar social e a sustentabilidade de Cuiabá e da Região do seu entorno, 

considerado instrumento básico, global e estratégico da política 

desenvolvimento urbano e rural, determinante para todos os agentes 

públicos e privados atuantes no Município. 

§ 1º. O presente PDDE terá como objetivo ampliar a oferta e melhorar 

a qualidade dos serviços públicos prestados pela Municipalidade, 

buscando atender às aspirações das populações urbana e rural do 

Município. 

§ 2º. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento 

Anual e os Planos Setoriais deverão incorporar as diretrizes e as 

prioridades contidas no PDDE. 

§ 3º. Sem prejuízo à autonomia municipal, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá deverá ser compatível com os 

seguintes instrumentos: 

I – planos internacionais, nacionais, regionais e estaduais de 

ordenação do território e do desenvolvimento econômico e 

social; 

II – planejamento da Região Polarizada de Cuiabá. 

 

O Plano Diretor de Cuiabá possui sete eixos estratégicos que foram assim 

denominados: sistema viário, questão ambiental, questão fundiária e habitacional, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, grandes projetos e modernização 

institucional. No seu art. 6 trata de Cuiabá como “Polo regional de desenvolvimento”: 

 

Art. 6º. A estratégia de valorização de Cuiabá como polo 

regional de desenvolvimento tem como objetivo geral orientar 

as ações do governo e dos diferentes agentes da sociedade para 

a promoção do desenvolvimento sustentável e integrado na 

região. 

Parágrafo único. São objetivos específicos da estratégia de 

valorização de Cuiabá como polo regional: 

I – integrar as funções do Município nos contextos estadual, 

regional e nacional; 

II – promover a macro estruturação do território municipal, 

Visando garantir a ocupação equilibrada de seus espaços, a 

promoção social e o desenvolvimento não predatório das 

atividades produtivas neles desenvolvidas. 

 

 

Destacamos por fim o Plano Municipal de Educação, de 25 de junho de 2015, que 

deverá trazer melhorias nos índices econômicos e sociais do município: 

 

Art. 1º É aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, com 

vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na 

forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 

214 da Constituição Federal, Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 
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de junho de 2014, e o disposto na Lei Orgânica do Município, 

texto de 5 de abril de 1990 com as alterações adotadas pelas 

Emendas de n. 1 e 2 de 1991, de n. 3 de 1992, de n. 4 e 5 de 

1993, de n. 6 e 7 de 1996, de n. 8 a 21 de 2002, de n. 22 de 

2004, de n. 23/2007, de n. 24 de 2008, de n. 25 e 26 de 2010, de 

n. 27 de 2011 e de n. 28 de 2013, e Lei Complementar 

Municipal nº 1.843/2010. Art. 2º À luz da Constituição Federal 

(art. 206), Lei Orgânica do Município (art. 112) e do Plano 

Nacional de Educação (art. 2º da Lei nº 13.005/2014, de 25 de 

junho de 2014) estabelece-se as seguintes diretrizes para o 

Plano Municipal de Educação – PME – de Alta Floresta: I - 

erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar; III - superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria 

e garantia da qualidade da educação; V - formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do 

princípio da gestão democrática da educação pública; VII - 

promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação com proporção que assegure atendimento 

às necessidades de expansão, como padrão de qualidade e 

equidade; IX - valorização dos profissionais da educação; X - 

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental; XI - gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme a análise dos dados e informações apresentados neste artigo, vimos que 

a “dinâmica institucional” (aprovação de diversas leis – Constituição Federal de 1988, 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Plano Diretor e etc.), mais os impactos urbanos e de 

renda recorrentes dos fluxos migratórios do período de implantação e desenvolvimento 

do agronegócio no Estado de Mato Grosso a partir dos anos 80, juntamente com os 

investimentos da área privada, como os investimentos das construtoras que atuam em 

âmbito nacional e que se instalaram em Cuiabá a partir dos anos de 1990, dentre outros, 

estão entre os principais fatores responsáveis pelo caminho do crescimento econômico, 

social e urbano adotado por Cuiabá no período estudado. 
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RESUMO 

Através da leitura de um recorte da história da ciência brasileira, este artigo procura abordar 

diferentes contextos de desenvolvimento da ciência nacional e da construção de uma cultura 

científica, bem como trazer reflexões sobre a democratização do conhecimento e do poder. Ao 

rememorar diferentes conjunturas de desenvolvimento olharemos para a criação de instituições 

científicas, expedições e personagens de destaque. Essa abordagem procura legar historicidade para 

uma análise do atual momento da ciência nacional, especialmente relevante nos dias de hoje, em 

que o país e o mundo enfrentam a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), levando a ciência 

para o centro do debate público. A história contextualiza o diálogo proposto entre a cultura 

científica – através de cinco autores destacados – e a curadoria digital, como uma maneira de se 

pensar a inserção da ciência e da universidade na arena digital.  

 

Palavras-chave: História da ciência. Cultura Científica. Coronavírus. 

 

ABSTRACT 

Throughout the reading of a brazilian scientific history framing, this article tries to approach 

different contexts of national science development and the construction of a scientific culture, as 

well as to propose reflections over knowledge and power democratization. By remembering 

different conjunctures of development we will look to scientific institutions creation, expeditions 

and prominent characters. By this approach it’s hoped to bequeath historicity to an analysis of the 

current moment on national Science, specially relevant nowdays, when the country and the world 

are facing the new coronavirus (COVID-19) outbreak, taking the science to the center of public 

debate. The history contextualizes the proposed dialog between scientific culture – through five 

suggested authors – and digital curatory, as a way to think about science and university insertion on 

the digital arena.  

 

Keywords: History of science. Scientific culture. Coronavirus. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Esse trabalho é um desdobramento da dissertação de mestrado denominada “Cultura 

Científica no Brasil Contemporâneo: Historiografia da Ciência e Curadoria Digital no Facebook”, 

defendida no mês de março deste ano, no Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura 

Contemporânea (PPG-ECCO), da Universidade Federal do Mato Grosso e enquadrada na linha de 

Comunicação e Mediações Culturais do programa, sob a orientação da professora Dr.ª Giordanna 

Laura da Silva Santos.  

Através da leitura de diferentes momentos históricos no desenvolvimento da ciência nacional, 

que acabaram por revelar o surgimento da nossa estrutura científica por meio de suas instituições, 

além de expedições científicas e personalidades de destaque para a ciência e educação, é proposto o 

olhar para padrões recorrentes na história científica nacional, a fim de contextuar diferentes 

formulações sobre o conceito de “cultura científica”, termo esse escolhido através dos trabalhos do 

linguista Carlos Vogt, um dos cinco autores trazidos para a discussão de propósitos e 

particularidades de projetos para uma ciência nacional duradoura e inclusiva. Concatenando a 

leitura histórica e os conceitos referentes à cultura que envolve a ciência em nosso país, olhamos, 

então, para a possibilidade de inserção do debate científico - mediado por instituições da ciência, 

em especial a Universidade - no ambiente digital contemporâneo, através do conceito de curadoria 

digital, a partir do qual se espera estimular reflexões sobre estratégias comunicacionais.  

Na dissertação, houve um objeto específico analisado sob a luz dos conceitos citados acima: a 

experiência do Programa de Índio para a página de Facebook do Núcleo de Estudos em Tecnologia 

Indígena, o Tecnoíndia, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 

Mato Grosso. Neste artigo, contudo, a ênfase reside na abordagem histórica e considerações 

conceituais da interface entre os conceitos de cultura científica e curadoria digital. Portanto, essa 

metodologia é orientada através da bibliografia escolhida para resolver os problemas de pesquisa, 

ao selecionar autores que norteiam a maneira pela qual a historicização e a discussão conceitual são 

abordadas, classificando-a como pesquisa bibliográfica de caráter interdisciplinar.  

Procura-se, dessa forma, suscitar reflexões sobre o percurso histórico de construção da ciência 

nacional e o papel da cultura científica na contemporaneidade, levando em consideração a 

universidade e centros de pesquisa. A quem a ciência serve quando fechada em interminável 

diálogo entre pares? As redes sociais são um ambiente adequado para a socialização do 

conhecimento ou promovem bolhas de opinião e um excesso informativo contraproducente? Como 

chegamos até aqui? Não há a presunção de fornecer respostas para essas perguntas, mas provocar o 

leitor, cientista ou não, a pensar no percurso e no papel da ciência nacional em um período histórico 

marcado por posicionamentos anti-intelectuais, anticientifistas, negacionismo e disseminação de 

informações falsas que, como podemos observar durante a pandemia do novo Coronavírus 
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(COVID-19) - que até o dia 8 de maio de 2020, havia contaminado cerca de 4 milhões de pessoas e 

matado, aproximadamente, de 250 mil, segundo os  dados da Organização Mundial da Saúde - 

podem ser fatais. 

Antes de abordar nosso recorte da história científica no país, apontamentos fazem-se 

necessários. O que trataremos por ciência aqui é o que se convencionou tratar como ciência oficial, 

noção chancelada pela tradição racionalista e hegemônica do ocidente. Contudo, conforme 

paradigmas epistemológicos que vêm sendo revistos nos tempos recentes, como nas 

concepções/posturas políticas de autores decoloniais (MIGNOLO, 2003), percursos outros, que não 

os da tradição ocidental, considerados científicos, tais como os conhecimentos cosmológicos das 

diferentes culturas indígenas, que podem ser observados em sua compreensão enciclopédica, 

mesmo sem enciclopédias, sobre faunas, floras e sociedades distintas, bem como a física estudada 

por autores muçulmanos ou as técnicas de navegação dos chineses, centenas de anos antes do século 

das luzes europeu ou da metodologia cartesiana. Metodologia, empirismo e observação sistemática 

dos acontecimentos não são atributo especial de uma ou outra sociedade. Também não é esperado 

propor um ponto de partida ou um “mito de origem” da ciência nacional, uma vez que a opção 

historiográfica nos lega uma compreensão de dinâmicas sociais e culturais líquidas, do tempo 

movente, tampouco há a suposição de que, ao apresentar padrões recorrentes observados nessa 

leitura histórica, prover-se-á uma noção do “estado da arte” de nossa ciência. A história é 

interpretada aqui como a descrição de uma sucessão de eventos humanos, jamais lineares, aos 

trancos e barrancos, como poderia ser dito por Darcy Ribeiro (1986). Abordam-se esses recortes 

históricos com o propósito de contextualizar a discussão e ajudar a pensar em como chegamos a tal 

momento, quando governos afeitos ao conservadorismo procuram remodelar a educação e a ciência 

mediante uma declarada opção neoliberal e uma moral conservadora religiosa. 

Os últimos serão os primeiros? 

Em 1563, era fundada a primeira universidade das Américas em Santo Domingo, ilha 

atualmente dividida politicamente entre a República Dominicana e o Haiti (PEREIRA, 2008). Esse 

dado pode surpreender ao constatarmos que a República Dominicana tem hoje a quinta pior posição 

no PISA e um dos piores índices de desenvolvimento humano das Américas. No Brasil, a primeira 

universidade oficial, foi, segundo Lauro Mohry (2003), a Universidade de Manaós, atual Manaus, 

criada em 1909. São quase 350 anos de atraso do Brasil em relação à primeira experiência latino-

americana com universidades. O mesmo Mohry (2003), bem verdade, lembra-se da criação da 

Universidade do Brasil, em 1592, na Bahia. Contudo, essa jamais fora considerada oficial pela 

coroa portuguesa ou pelo Papa. 
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Podemos constatar o atraso histórico do Brasil e, consequentemente, da colonização 

portuguesa na criação de universidades, em comparação com o restante da América Latina. Tal 

informação também pode nos levar a considerar o rápido desenvolvimento científico do país, 

especialmente se comparado ao restante do continente, tendo hoje as melhores universidades da 

região e, em determinadas áreas, como veterinária e odontologia, uma produção científica entre as 

mais prolíficas do mundo, além de outras globalmente competitivas. Levantamento da SCImago 

journal rank (2018) sugeriu que o Brasil foi, em 2017, o 14º país que mais produziu artigos 

científicos, apesar de estar abaixo da média mundial de citações. 

As diferentes posturas de colonização, espanhola e portuguesa, podem ser explicadas, 

segundo Pereira (2008), de duas maneiras. A Espanha, ao final do século 16, contava com 32 

universidades, enquanto Portugal tinha em Coimbra e Évora suas duas instituições de ensino. O 

nível de letramento da população espanhola era superior ao dos portugueses, o que fazia com que os 

espanhóis dispusessem de mais recursos humanos para o desenvolvimento do ensino em suas 

colônias americanas. Outro fator a ser considerado fora a reação à ameaça protestante. A promoção 

do pensamento cristão e do modelo europeu de civilização motivou a Espanha a criar tais 

instituições, diferentemente de Portugal, que manteve no Brasil uma colônia extrativista.   

Durante o período colonial, a ciência e a educação no país foram, majoritariamente, atributos 

de ordens religiosas, sem iniciativas de políticas públicas voltadas para a ciência por parte da Coroa. 

Destacam-se, nesse período, de acordo com Lilia Schwarcz e Heloísa Starling (2015) os colégios 

jesuítas, a cargo da Companhia de Jesus. Existiram 17 dessas instituições que, mesmo não tendo 

sido consideradas oficiais pela Coroa Portuguesa, tinha qualidade equiparável às das universidades 

hispano-americanas, configurando uma mera “questão de nomenclatura” (PEREIRA, 2008, p.37).  

Contudo, para aquela parcela diminuta da população que teria a oportunidade de completar os 

estudos em um desses colégios, havia a necessidade de passar por exames e/ou cursos 

complementares em Coimbra ou Évora para que fossem reconhecidos como oficiais ou para 

continuar seus estudos. Com o passar do tempo, surgiram apelos por parte de senhores de engenho, 

funcionários públicos, criadores de gado e burocracia local para a obtenção de um estatuto civil que 

abolisse a necessidades de exames e cursos de equivalência para que os graduados pudessem gozar 

dos mesmos privilégios daqueles graduados em universidades portuguesas. A primeira vitória em 

prol da ciência em território brasileiro se dá nesse contexto, graças a uma carta régia que, em 1689, 

admitiria tais reinvindicações. Portanto, a condução educacional e científica no princípio de Brasil 

seguia preceitos religiosos, característica ideológica predominante da aristocracia local durante 

séculos. 
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A aparição oficial do Brasil na ciência europeia pôde ser atribuída não aos espanhóis e nem 

aos portugueses, mas aos holandeses, no período que ficou conhecido na história como “invasão 

holandesa”, quando fora encomendada a João de Laet, diretor da Companhia das Índias Ocidentais, 

uma descrição científica do chamado “Novo Mundo”, como lembra Schwartzman (2001). De 

autoria atribuída ao médico e naturalista Guilherme Piso, em colaboração com o matemático e 

naturalista alemão George Marcgrave, o fruto desse trabalho foi o Historia Naturalis Brasilae, um 

compilado de publicações científicas referentes à fauna, flora e tratados sobre a medicina local. Não 

se espera precisar quando o Brasil entra no imaginário científico, tanto quanto constatar sua 

condição de “laboratório a céu aberto”, especialmente durante os períodos colonial e imperial, 

quando fora palco para a pesquisa de estrangeiros. 

A prevalência da Companhia de Jesus sobre a educação e ciência brasileiras viria a ser 

ofuscada pelo iluminismo. O chamado “século da razão” traria a síntese entre o racional e o 

empírico em Kant, o amadurecimento do método cartesiano, a teoria da gravidade, tiraria o homem 

e a terra do centro do universo e, no litoral americano, repousariam ecos revolucionários de 

liberdade, igualdade e fraternidade, os mesmos que derrubaram a Bastilha e ativaram guilhotinas 

sobre monarcas ilustres, e fomentaram o conflito brutal no Haiti, que gerou a bem sucedida 

revolução, primeira que faria abolir a escravidão nas Américas. Os ideais de emancipação, 

laicização e modernidade, então, viajavam por solo americano. 

 

Iluminismo “à brasileira” e o esqueleto científico 

 

Consequentemente, a ciência e a educação foram ressignificadas no Brasil, tendo em 

Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, o protagonismo no primeiro conjunto de 

reformas educacionais. As chamadas “reformas pombalinas” vinham na esteira da modernização de 

Portugal e de suas colônias, na posição de primeiro-ministro, o mais bem sucedido “déspota 

esclarecido”, como descrito por Kenneth Maxwell (1996, p.55), procurou rever a relação comercial 

da monarquia portuguesa com as nações industrializadas e foi o principal responsável pela 

construção de Lisboa após o terremoto de 1755. No Brasil, sua ação mais controversa foi relativa à 

relação com os jesuítas, incidindo diretamente na educação. Primeiro, extinguiu a escravidão 

indígena no Maranhão e, posteriormente, em todo o Brasil, freando o processo de evangelização dos 

nativos e tolhendo o poder dos religiosos. Minada a influência jesuítica na educação, propôs a 

remodelação do sistema de ensino, que passaria a ser caracterizada pela lógica prática centrada nas 

necessidades econômicas e com mestres e professores seculares portugueses. Enquanto em Portugal 

as determinações acabaram por desenvolver, de fato, um novo sistema de ensino, no Brasil, as 
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minguas cartas régias e a nomeação de um Diretor Geral figurariam como acenos pouco efetivos no 

desenvolvimento das políticas educacionais por parte de Portugal.  

Schwarcz e Starling (2015) categorizaram a reforma como a primeira e desastrosa ação 

generalizada de ensino no Brasil. O período pombalino no Brasil ficaria marcado pelas contradições 

do Marquês e de suas políticas. Iluminista “prático” (MAXWELL, 1995, p.56) que defendia, ao 

mesmo tempo, ideais seculares e uma monarquia absolutista, inaugurando um tipo particular de 

iluminismo, “à brasileira”.  

Os clamores iluministas trouxeram, além de Pombal, outras iniciativas que colocavam a 

atividade científica no radar da colônia. Sociedades científicas surgiriam no Rio de Janeiro, Museus 

entravam nos planos para as cidades emergentes e viagens filosóficas, como a de Alexandre 

Rodrigues Ferreira, cientista iluminista nascido no Brasil e formado em Coimbra, marcariam 

iniciativas científicas de brasileiros. O trabalho de Ferreira, de acordo com Azem (2009), 

explorando a floresta amazônica e o sertão, com o auxílio de dois ilustradores portugueses, José 

Joaquim Freire e Joaquim José Codina, legou um extenso acervo sobre a natureza e sociedades 

brasileiras. O acervo voltaria para Coimbra para, então, ser apropriado pelo naturalista francês 

Geoffrey Saint-Hilaire, com a invasão napoleônica em Portugal e, depois, iniciar um longo percurso 

fragmentário. Culminou, já no século 20, com a trágica perda parcial dos registros no incêndio 

ocorrido no Museu de Bocage, em Lisboa, em 1979, 39 anos antes do ocorrido no Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, o que demonstra que as linhas que tecem a noção da importância da historicidade 

entre Portugal e o Brasil estão intimamente amarradas em alguns pontos. 

O período conhecido como “viradeira” sucedeu ao Pombalino e sugeriu uma narcolepsia nas 

iniciativas relativas à ciência, para dar lugar a uma notável mudança de rumo da nação, visível na 

ciência, com a vinda da família real, junto da comitiva portuguesa que cruzou o atlântico, 

abandonando a ameaça de Napoleão. Pela primeira vez, uma realeza se instalaria em uma colônia, 

trazendo consigo um acervo de cerca de 60 mil peças oriundas da Real Biblioteca da Ajuda. A 

presença do rei em solo brasileiro foi o estímulo necessário para a criação da Real Biblioteca, do 

Jardim Botânico, do Museu Nacional e da introdução do ensino leigo e superior, com a primeira 

escola superior, a Escola de Cirurgia da Bahia, uma equivalente no Rio de Janeiro, uma série de 

escolas técnicas agrícolas, um laboratório de estudos químicos, a Academia Real Militar, onde se 

estudou Engenharia Civil e Mineração, além da Academia Real Naval. O Real Teatro de São João, 

no Rio de Janeiro, surgira para trazer a alta cultura para a nova sede real. Em outras palavras, no 

ínterim de 1808 a 1822, formava-se o esqueleto de uma ciência nacional.  

A criação do Museu Nacional seria o embrião da primeira instituição sólida de museologia, 

dedicada ao desenvolvimento da pesquisa no país, com o objetivo de difundir educação e cultura 
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para a nova sede do governo português (SCHWARCZ; STARLING, 2001). A ciência e sua 

estrutura de base surgiam, de fato, mas sua independência em relação à economia as tornava um 

“predicado civilizatório genérico e, necessariamente, intermediado pelo imperador (Dom Pedro II)” 

(SCHWARTZMAN, 2001, p.78). A centralização na figura do monarca-maior da nação fora, ao 

longo de todo período imperial, a principal característica de nossa ciência. Com a chegada da corte 

e mesmo depois da independência, a ciência foi, em linhas gerais, sujeita aos caprichos do 

imperador e de seu círculo intelectual, liderado por José Bonifácio.  

Contudo, devido às relações aristocráticas europeias, diversas viagens filosóficas se deram 

nesse período, com destaque para a expedição alemã de Carl Philip von Martius e Johann Baptist 

Spix, deixando um legado científico escrito e ilustrado em 43 volumes, dividido entre as obras 

Reise em Brasilien e Flora Brasilienses. Martius ainda fora responsável por um tratado sobre a 

escrita da história do Brasil. A influência estrangeira em nosso “laboratório” se daria ainda nas 

missões francesas que trouxeram, por exemplo, o artista Joaquim Lebreton, Nicolas Antoine 

Tauney e Jean-Baptiste Debret, produzindo o mais icônico acervo gráfico da vida no Brasil 

imperial. Poderíamos citar ainda a “missão Cruls”, do astrônomo e geodesista belga Luis Cruls, 

explorando o planalto central brasileiro - legando documentos importantes para a posterior 

transferência da capital federal – e a expedição Langsdorff, que resultou em um dos mais extensivos 

inventários sobre o país.  (COSTA; DIENER, 2014). 

Apesar das deficiências em termos reais, a ciência brasileira engatinhava e, quando deu seus 

primeiros passos, as áreas de destaque foram justamente aquelas dos colégios criados pela coroa, a 

engenharia, bastião-mor do positivismo e a medicina, que atuou na lacuna deixada pelas políticas 

públicas, sendo, assim, responsável pela inauguração de uma nova fase da ciência nacional, que 

acompanharia a mudança do regime político, ao formar médicos sanitaristas, cientistas da saúde 

pública que se destacariam na segunda metade do século 19 e que assumiriam posição de distinção 

na primeira república.  

 

Evoé, pioneiros! Os ideais da ciência nacional e o desenvolvimentismo 

 

A queda da monarquia, em 1889, iniciou o momento histórico que ficou conhecido como 

“República do Café com Leite”. A primeira república traz consigo uma nova mentalidade científica, 

de “tendências polares” (SCHWARTZMAN, 2001, p. 43). Uma mais positivista e utilitarista, diante 

de uma incipiente demanda econômica em relação à ciência e outra, mais europeizada, voltada para 

a concepção de desenvolvimento cultural e educação acadêmica. Nesse período, surgiram centros 

de pesquisa e instituições da ciência, como a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade 
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Brasileira de Ciências, responsável pela primeira revista de divulgação do país e a Associação 

Brasileira de Educação, que contou com a participação de personagens célebres da história 

científica e educacional brasileira, como Anísio Teixeira, Miguel Osório de Almeida, Oswaldo 

Cruz, Carlos Chagas e Fernando Labouriau. Em 1932 fora criado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que defendia uma educação leiga e um sistema nacional de ensino público.  

Em termos de percepção pública, a ciência entraria no imaginário popular, em grande medida, 

através da tradição sanitarista que se consolidava no país, com as campanhas de vacinação 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015). A aproximação da ciência com a coisa pública legou a 

identificação da febre amarela, que assolava, dentre muitos locais, o porto de Santos, crucial para o 

comércio exterior, o controle da malária, que ceifou milhares de vidas na construção da estrada de 

ferro Madeira-Mamoré, e a descoberta da doença de Chagas, nomeada através do sanitarista, 

biólogo e infectologista, Carlos Chagas. 

Em diferentes pontos, incipientes centros industriais delineavam futuras metrópoles, atraindo 

cientistas das aristocracias locais ao redor de todo o país. A região sudeste destacava-se, de onde 

surgiram instituições como os institutos Vacinogênicos e o Agronômico de Campinas, o 

Bacteriológico, o Museu Paulista, a Fundação Oswaldo Cruz, o Manguinhos e o Instituto Butantã, 

além de outras iniciativas ao longo do país, como o Museu Paraense, fundamental para o 

desenvolvimento da ciência no Centro-Oeste e na Amazônia (SCHWARTZMAN, 2001). A lista se 

estende, com Escolas Privadas, costumeiramente ligadas à alguma ordem religiosa, e novas 

instituições de pesquisa para agricultura, engenharia, mineração, entre outros supostos predicados 

para o desenvolvimento econômico nacional. O principal acontecimento da vida cultural e artística 

brasileira, ou, ao menos, o mais conhecido, fora a Semana de Arte Moderna, quando se reclamou 

um movimento artístico inspirado na tradição europeia, mas híbrido, com identidade e traços 

brasileiros.  

A quebra dos monopólios paulista e mineiro no poder ocorre com articulações de múltiplos 

atores, como a igreja católica, os militares, as elites econômicas de outras regiões e, até mesmo, o 

movimento integralista, para lançar Getúlio Vargas no poder, o gaúcho permaneceria ali, entre 

presidente e ditador, por 18 anos, lembram Schwarcz e Starling (2015). Com onze dias de governo, 

criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Surgiriam, sob seu governo, as primeiras 

universidades duradouras, diferente das de Manaus e Curitiba, que tiveram curta existência nas 

primeiras décadas do século 20.  

Na esteira do desenvolvimentismo, a ciência tomava forma. Escolas, faculdades, secretarias e 

órgãos administrativos são alguns exemplos de instituições que lançariam as bases, a partir da 

década de 30, para um futuro Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).  
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Schwartzman (2001) sugere uma tentativa de valorizar a educação e a ciência, conforme 

crescia o acesso intelectual, o que, nos planos desenvolvimentistas, estimularia a economia, em seu 

novo ciclo de progresso industrial, imperativo geopolítico para o país que se projetava como líder 

econômico, político e tecnológico da América do Sul. O governo Vargas teria o papel de “equilibrar 

as tensões” (TEIXEIRA, 2006) emergentes entre os representantes da educação nova (Pioneiros da 

Educação) e a aliança nacionalista, conservadora e positivista, formada, principalmente, pela igreja 

e militares, com destaque para o Centro Dom Vital, consolidado centro de formação intelectual para 

católicos leigos, bem representado na figura do professor, escritor e jornalista, Alceu Amoroso Lira.  

Os enfrentamentos entre esses dois polos sobre as diretrizes educacionais da nação ficavam 

evidentes quando olhamos para as disputas políticas em torno do Ministério da Educação e da 

Saúde sob direção de Anísio Teixeira que, com o surgimento do Estado Novo, em 1937, seria 

substituído pelo conservador católico Gustavo Capanema (SCHWARTZMAN, 2001). Esses 

embates modelaram a primeira universidade duradoura da nação, a Universidade do Distrito 

Federal, sob a direção de Teixeira, responsável também pelo projeto inicial de uma Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, que pretendia unir a investigação científica e a arte, como modelo de 

desenvolvimento para o restante do país. Tida como uma “decoração dispensável” 

(SCHWARTZMAN, 2001, p.105), não teria seu projeto idílico concretizado, uma vez que 

Capanema assumisse o ministério. A universidade seria reinaugurada no estado novo como 

Universidade do Brasil, precursora da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Schwartzman (2001) aponta para a relação entre o conservadorismo e o positivismo 

utilitarista, ou até mesmo religioso, baseado em Miguel Lemos, que clamava por uma ciência 

prática, que desses resultados econômicos no curto prazo. Essas observações históricas nos 

interessam, na medida em que podemos identificar nos dias de hoje, em discurso de governantes, 

ideologias pujantes no início do século passado. O mesmo Schwartzman coloca, categoricamente, a 

criação da Universidade de São Paulo, também na década de 30, como o acontecimento mais 

importante na história da ciência nacional.  

A Segunda Guerra Mundial trouxe a ciência para mais perto do imaginário popular. Durante o 

conflito, foram encomendadas pesquisas. O conflito marcou também a consolidação para o Brasil 

dos Estados Unidos da América como grande modelo científico, educacional e cultural, lugar 

anteriormente tomado pelos europeus. O país atravessaria a década de 40 e 50 com dezenas de 

escolas, entre farmácia e odontologia, agronomia e veterinária, engenharia, medicina e direito, todas 

reconhecidas pelo governo federal. O desenvolvimentismo também possibilitou, segundo Schwarcz 

e Starling (2015), a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Banco Nacional de Desenvolvimento 
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(BNDES), o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e o de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), fundações de amparo à pesquisa, começando com a Paulista (Fapesp), 

entre outros centros de excelência e órgãos de fomento. As disputas ideológicas ascenderam pautas 

importantes, como a da autonomia universitária em um sistema nacional de ensino superior. Em 

1961, no governo de João Goulart, seria criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), botando em prática o projeto mencionado em 1934, como uma inciativa cidadã, pública e 

democrática, contudo, avizinhava-se o período do recrudescimento de direitos.  

A relação entre a educação, a ciência e ditadura militar fora paradoxal. Por um lado, a 

censura, violação de direitos humanos e repressão política cerceavam liberdades, desde individuais 

a institucionais. Por outro lado, iniciou-se um período de investimentos crescentes para a formação 

de um sistema nacional de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico que superasse os 

arranjos personalistas, dependentes da elite. Sob forte influência norte-americana, como potência 

econômica e tecnológica, país onde expandiria o ensino superior, os militares brasileiros 

desenvolveram novas universidades e cursos de pós-graduação. É sob o regime que surge a 

Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior (CAPES), principiando a sistematização da 

concessão de bolsas, o que permitiu a formação e qualificação de uma nova classe de cientistas.  

O país experenciava a transição do campo para a cidade, movimento que mudaria a face do 

globo no século 20, de acordo com Hobsbawm (1995). A industrialização e a urbanização se fariam 

ver, mais claramente, no Sudeste, mas cidades surgiam e cresciam ao redor de todo o país. Aliado a 

isso, a nação, como o resto do mundo, se transfigurava com a massificação dos meios de 

comunicação e a introdução de eletrodomésticos nos cotidianos, aproximando sociedades das 

ciências e costumes produzidos pelas indústrias culturais, em especial, a norte-americana. Apesar da 

censura e da repressão, a voz dos jovens, sobretudo dos universitários, se fazia ouvir, influenciados 

pelos movimentos contra culturais norte-americanos e valores e costumes introduzidos através de 

diferentes mídias. A União Nacional dos Estudantes (UNE) se consolidou como movimento 

representativo dessa camada, criada na década de 1930, foi a responsável nos anos 1960 por grande 

parte das lutas por liberdade, autonomia e emancipação dentro das universidades (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015).  

O projeto desenvolvimentista militar visava a integração definitiva do Centro-Oeste do país, 

criou condições para experiências que evidenciam as contradições do período: a criação de 

universidades de vanguarda, como a Universidade de Brasília - tendo seu projeto encabeçado pela 

SBPC, delegando à Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro seu desenvolvimento - e a Universidade 

Federal do Mato Grosso, inspirada na primeira. Ambas se diferenciavam pela estrutura 
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departamental livre das rígidas cátedras, como lembra Machado (2009). A vanguarda das 

instituições era tamanha que foi possível a criação, em Mato Grosso, do Museu Rondon, dedicado 

ao Indigenismo, e da Cidade Laboratório Humboldt, projetada para o norte do estado, com o intuito 

de desenvolver outro tipo de colonização para o interior do Brasil, baseado na ciência, 

sustentabilidade e diálogo com as populações indígenas da região. As forças aéreas foram 

empregadas para a construção, no município de Aripuanã, cidade de dois biomas, do cerrado e da 

Amazônia, e o projeto chegou a sair do papel, entretanto, seu fim foi precoce, por pressões 

econômicas e políticas de defensores do ideal de colonização baseado na agropecuária extensiva e 

mineração. Esse segundo projeto colonizador, tão diferente daquele que envolveu os ideais da 

criação da UNB e da UFMT, obteve um apoio ainda maior do regime militar, inclusive para a 

região amazônica. Desse estímulo surgiu uma produção rural globalmente competitiva, mesmo que 

às custas da degradação ambiental e humana, afligindo a Amazônia, o cerrado e milhares de 

indígenas. O potencial agrícola estimulou investimentos em pesquisa no setor, que teve a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) como principal fruto. 

A condução do regime militar em relação à ciência ainda legou pesquisas no desenvolvimento 

computacional, principalmente para softwares. Durante o período, Schwarcz e Starling (2015) 

lembram, foi criada a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Fundo Nacional 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), a Empresa Brasileira de Aeronáutica 

(Embraer), o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e o Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool). A despeito do conservadorismo e da repressão terem freado o 

projeto de educação e ciência nacionais autônomas e mais fiéis ao Manifesto dos Pioneiros, o 

desenvolvimentismo militar criou bases materiais para experiências complexas e contribuiu para a 

construção estrutural da ciência no país. 

Sob os auspícios da ditadura, ao longo de 21 anos, o brasileiro puderam ver, pelo rádio ou 

televisor, os americanos coroados como vencedores da corrida espacial, pisando pela primeira vez 

em solo lunar, acompanhar, em tempo real, a seleção brasileira de futebol se tornando campeã 

mundial e um símbolo de excelência esportiva nacional, experienciou uma revolução 

comportamental, artística e a liberdade sexual, bem como flagelos globais como a AIDS, conflitos 

bélicos, insurgências coloniais, narcotráfico e violência urbana. Como definiu o jornalista e escritor 

Zuenir Ventura: “Atravessou anos dourados, anos rebeldes, anos de chumbo.” (VENTURA, 2005, 

p.11). Conforme o regime enfraquecia, os cotidianos enchiam-se de dispositivos eletrônicos. A 

ciência, a cidade, a liberdade e a informação dariam a tônica da nova era.  
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Da constituição “cidadã” à pandemia global 

 

Contudo, no que se refere à ciência brasileira, as décadas de 1980 e 1990 representariam uma 

estagnação decorrente da crise econômica herdada da ditadura (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Durante o governo de José Sarney, por exemplo, a inflação atingiria históricos 1.477%. Não 

obstante, houve conquistas. Com a redemocratização, foi criado o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, garantindo investimentos na ciência, assegurados pela constituição cidadã de 1988. A 

venda de commodities proveu uma ligeira salvaguarda para investimentos, garantindo as parcas 

bolsas de pesquisa existentes à época. A tecnologia que entrava no país era, majoritariamente, 

advinda de países desenvolvidos, portanto, incorporada nos cotidianos daqueles que poderiam 

comprar esses bens e configurando uma dependência tecnológica para a indústria 

(SCHWARTZMAN, 2001). 

O contingenciamento de recursos para ciência e educação ainda marcaria os anos 1990, 

mesmo assim, ações como a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) garantiria o suporte mínimo para a educação 

fundamental. A década ainda abrigaria a ativação do Sistema Universal de Saúde (SUS), de 

importância cada vez mais evidente em tempos de pandemia. Durante o governo do sociólogo 

Fernando Henrique Cardoso foi criado 14 Fundos Setoriais de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, o que sugeriu uma dinamização das fontes de investimentos e 

descentralização na aplicação destes recursos (AGUIAR, 2015). Segundo Aguiar (2015), entre 1994 

e 2000, o número de alunos titulados com mestrado e doutorado saltam de 9,6 mil para 24 mil. 

Entretanto, houve uma “pulverização” de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, o aumento real, nesse setor, teve que esperar o governo seguinte.  

A virada do século ampliou as “condições necessárias para a revolução científica no terceiro 

mundo” (RIBEIRO, 2020, p.31). Ao menos, era o que se esperava com o desenvolvimento da 

computação e da informática, e um gradativo aumento na conexão à rede mundial de computadores 

por parte da população. Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, é lançado o Portal de 

Periódicos das Capes, possibilitando o acesso a milhares de publicações científicas, em tempo real.  

Com a ascensão do ex-operário e líder sindical, Luís Inácio Lula da Silva, à presidência, 

inaugura-se um período de ampliação ao acesso educacional e de investimentos em ciência e 

tecnologia. Camadas historicamente excluídas da população, através de políticas assertivas, 
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propondo equidade social, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES) e o Programa Universidade para Todos (ProUni), puderam ingressar no ensino superior.  

Aguiar (2015) pontua o aumento no número de estudantes em nível de graduação: de 1,7 

milhões, em 1995, para 6,3 milhões em 2010. Segundo relatório da UNESCO (2015) sobre a 

condição global da ciência, o número de alunos na pós-graduação, de 2000 a 2014, saltou de 48 

para 203 mil.  

Com a progressiva melhora da economia brasileira, assegurada pelo boom da venda de 

commodities, o país pôde quadruplicar seu investimento total em Ciência e Tecnologia entre 2000 e 

2010 (UNESCO, 2015. Na segunda metade da década, iniciativas tecnológicas de exploração de 

petróleo offshore possibilitariam a progressiva exploração do pré-sal, responsável, hoje, por cerca 

de 60% da produção nacional de petróleo. Ao final do governo de Lula da Silva, esperava-se o 

investimento dos royalties do petróleo em educação e ciência. O Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério foi ampliado para abarcar o 

ensino médio e ensino técnico de jovens e adultos, transformando-o no atual Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que perde validade neste ano, em 2020. Foram 

criadas, nesse período, 14 universidades federais, 38 institutos federais de educação e 128 institutos 

nacionais de ciência e tecnologia, ampliando a oferta de educação e ciência para além da 

centralização sudestina (RIBEIRO, 2020). Iniciativas em Educação à Distância auxiliaram nesse 

processo, em conformidade com a crescente importância da internet. 

Contudo, Aguiar (2015) sugere ainda ter havido a mercantilização do ensino superior, com a 

entrada de megagrupos financeiros. Vale lembrar que o maior conglomerado de educação do mundo 

se consolida nessa época com aporte financeiro do governo federal, formando a empresa de capital 

aberto Cogna Educação, antiga Kroton Educacional. Tal dado pode ser considerado paradoxal no 

contexto educacional brasileiro, por se tratar de uma empresa baseada em um país que ficou abaixo 

da média mínima no Programa Internacional de Avaliação de alunos (OCDE, 2018), com cerca de 

11 milhões de analfabetos e um número similar de jovens “nem-nem”, que não estudam, trabalham 

ou estão em algum processo de qualificação, um desempenho aquém do que o projetado pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), em 2014, para 2024 (UNESCO, 2015). Cerca de 70% de todas as 

matrículas no ensino superior, no ano de 2018, foram feitas em instituições privadas (CAPES, 

2018), muitas delas em faculdades da Cogna Educação. 

Em 2009, porém, as perspectivas para a década vindoura eram animadoras. A edição de 

novembro de revista norte-americana The Economist estamparia sua capa com a imagem do cristo 

redentor, como um foguete, sendo lançado aos céus, o país estaria “decolando”. Com um 

crescimento que girava em torno de 5% ao ano, a ciência era colocada, na publicação, como uma 
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das preocupações do governo à época. O discurso da expansão científica foi herdado pela sucessora 

de Lula da Silva, Dilma Rousseff, com o ambicioso programa de bolsas de estudo no exterior, o 

Ciência sem Fronteiras, que chegaria a atingir 100 mil estudantes e teria incrementos com os 

royalties do petróleo, como lembrou Sidarta Ribeiro (2020). 

Não aconteceu. A crise financeira que os grandes centros financeiros enfrentavam desde 

meados de 2008 chegaria e se agravaria no Brasil na segunda década do século 21. A queda 

vertiginosa do preço do barril de petróleo minou as esperanças de ampliação, ou mesmo 

sustentação, do programa Ciência sem Fronteiras, que encontraria seu fim em 2017, tendo recebido 

13 bilhões de investimentos ao longo de seis anos, segundo a Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC, 2017). Em 2010, a economia havia crescido 7,5% e, em 2016, encolheria 3,6%, 

em 6 anos, uma retração de mais de 11% (FGV, 2019). A partir de 2013, uma política de 

austeridade fiscal foi levada a cabo, atingindo diretamente os orçamentos para ciência e educação. 

O ano de 2013 também ficou marcado por manifestações de rua, que levantaram bandeiras diversas 

e, com a crise, culminaram com a crise institucional que levou ao processo de impeachment que 

despossou a então presidente, Dilma Rousseff, em 2016.  

No governo seguinte, sob a presidência de Michel Temer, acentuaram-se as políticas de 

austeridade. A PEC 241/55 (Projeto de Emenda Constitucional) foi aprovada em 2016, congelando 

os gastos públicos por 20 anos, anunciando décadas difíceis para a educação e ciência. Durante o 

governo de Temer, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi integrado ao Ministério das 

Comunicações, transformando-se no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação 

(MCTIC).  

Desde a eleição do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em 2018, através de 

uma declarada agenda neoliberal, conservadora e religiosa, o contingenciamento se intensificou. 

Segundo a revista Fapesp, até novembro de 2019, 87,7% do orçamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico esteve contingenciado. O orçamento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para financiamento de projetos foi reduzido 

em 83% em relação ao ano anterior. As Portarias 18, 20 e 21, publicadas no Diário Oficial da União 

em fevereiro de 2020, através da Capes, elegeram novos critérios para a distribuição de bolsas de 

pesquisa, entre eles a predileção para programa bem avaliados pela agência, mas que se encontre 

em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Na prática, questiona-se a 

existência de universidades e programas em tal posição.  Vale lembrar que a região sudeste, em 

especial São Paulo, recebe, por exemplo, 78% dos investimentos privados com pesquisa e 

desenvolvimento, de acordo com a UNESCO (2015), o que tende a agravar as desigualdades 

regionais.  
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O poder executivo assume uma postura de aberto enfrentamento a determinadas instituições 

da ciência. Em abril de 2019, foi anunciado o contingenciamento do orçamento para universidades e 

institutos federais, o que gerou protestos por todo o país. Em julho, foi lançada a proposta do 

programa Future-se, que tem como objetivo “dar maior autonomia financeira a universidades e 

institutos por meio do fomento à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo” (MEC, 

2020). Literacia familiar e um programa nacional de escolas cívico-militares também foram 

propostos pelo ministério da Educação. Na segunda metade de 2019, o presidente da república 

desqualificou os dados sobre o desmatamento disponibilizado no portal Terra Brasilis, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que deflagravam o aumento de casos na Amazônia. 

Ricardo Galvão, presidente do instituto, entraria em debate público com o presidente para ser 

exonerado em agosto de 2019. Em dezembro, o físico e engenheiro seria reconhecido como um dos 

10 cientistas mais influentes do mundo, pela revista científica Nature (2019). Ministros que 

compõem, atualmente, o poder executivo, principalmente da educação e dos direitos humanos, 

acumulam declarações polêmicas, em embates ideológicos publicados pela imprensa.  

É reconhecida aqui a dificuldade e a questionabilidade de uma comensuração de dados e de 

fatos históricos contemporâneos para criar este rápido panorama histórico da ciência no país. Para 

uma reflexão parcial, que pretende auxiliar no entendimento das formulações referentes à cultura 

científica na parte seguinte deste trabalho, é proposto apontar padrões recorrentes observados ao 

longo dessa leitura histórica: 

 Descontinuidade nos projetos e investimentos relativos à educação e ciência, com sucessivas 

reformas disruptivas.  

 

 Instituições oficiais jovens. Universidades criadas há menos de cem anos. CAPES, SBPC e 

CNPq criadas na segunda metade do século 20. 

 

 Ausência efetiva do estado no ensino, principalmente superior, suprida por outras 

instituições. Nos tempos coloniais, por ordens religiosas e, mais recentemente, por 

instituições privadas da educação.  

 

 Condição de “laboratório a céu aberto” e dependência de estrangeiros para o 

desenvolvimento científico (em investimentos e modelos adotados) e suprimento de 

demandas tecnológicas. 

 

 Predominância histórica de uma visão positivista/utilitarista no trato do poder público com a 

ciência. 

 

 Investimentos científicos dependentes do estado, pouco investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) por parte do setor privado e relativa dissociação com demandas 

econômicas.  
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 Períodos de desenvolvimento da ciência vistos nos governos centralizadores do século 20 

(Era Vargas e Ditadura Militar) e, principalmente, nos progressistas do fim desse século e no 

início do século 21, com aumento da inclusão social e ampliação de investimentos.  

 

 Elitismo e desigualdade social, agravados por disparidades do desenvolvimento regional em 

ciência, educação e tecnologia. Políticas assertivas em prol da equidade em poucos 

momentos da história.  

 

A Organização Mundial da Saúde, através de comunicado oficial, afirma que, desde 11 de 

março de 2020, vivemos um surto pandêmico global causado pelo novo coronavírus (COVID-19), o 

que “constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível 

de alerta da Organização” (OMS, 2020). Até o dia 8 de maio de 2020, haviam sido contaminadas 

3.759.967 pessoas e computadas 259.474 mortes, segundo dados oficiais. Estima-se que, no Brasil, 

os dados divulgados pelo governo, até o dial 11 de abril de 2020, revelariam menos de 10% do 

número total de infectados, de acordo com o Centro de Informação e Informática em Saúde da USP 

(2020).  

A comunidade científica tem ocupado papel crucial no enfrentamento da doença, sendo 

lançada no centro do debate. Tal situação emergencial amplifica a guerras de narrativas cada vez 

mais corriqueiras nas redes sociais. É comum observar, nesses ambientes, posturas anticientíficas 

e/ou políticas, contrárias às indicações da OMS e a pesquisas acadêmicas, principalmente aquelas 

que abordam a principal medida sugerida para diminuir o contágio, o isolamento social e às análises 

de subnotificação. Em alguns casos, o negacionismo vai além, ao afirmar que no Brasil existe uma 

espécie de “hiper notificação” nos casos, hipóteses naturalizadas com a proliferação de notícias 

falsas em meio digital de acesso livre.  

A leitura histórica nos dá ferramentas para traçarmos paralelos. No Brasil, a chamada Revolta 

da Vacina, em 1904, colocou a população da cidade do Rio de Janeiro – então capital do país - em 

uma postura de enfrentamento frente ao governo e suas campanhas de mitigação da febre amarela. 

Schwartzman chama a atenção para a revolta como um momento que trouxe a ciência para o debate 

público, através das campanhas sanitaristas e pelo papel de intelectuais-mediadores dos jornalistas, 

em favor do que, na época, era chamado de vulgarização da ciência. O acesso à abismal quantidade 

de informações, de escrutínio científico ou não, possibilitado pela internet e intensificado com o 

amplo acesso às redes sociais, disponibiliza meios para a qualificação do debate atual, mas o 

intermédio científico (ou a falta dele) continua tendo uma importância de primeira ordem.  

 

Cultura Científica na visão de “fazedores” 
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Vulgarização da ciência fora o termo escolhido por intelectuais franceses no século 19 e em 

boa parte do século 20 (OZÓRIO DE ALMEIDA, 1925). As formulação e denominações em torno 

da democratização do acesso ao conhecimento científico variam. Nos Estados Unidos, ainda é 

comum encontrar o termo letramento ou alfabetização científico (Scientific Literacy). Tais conceitos 

são relacionados à comunicação científica, que também remete à divulgação científica, termo 

utilizado pela Capes, e à popularização da ciência (VOGT, 2006). Independente da denominação, é 

reconhecida, nessas propostas, a necessidade do encurtamento dos trajetos a serem percorridos entre 

a sociedade e o conhecimento científico.  

Na primeira metade do século 20, o elitismo na oferta educacional e científica foi evidente 

para os pioneiros da educação. Dentre eles, destaco aqui três personagens que atuaram como 

intelectuais práticos, de “fazimentos” (RIBEIRO apud MACHADO, 2009, p.35), indo além da 

produção científica e intelectual para atuar também em cargos de chefia e direção das instituições 

emergentes. 

O fisiologista Miguel Ozório de Almeida, além de sua carreira prolífica em sua área de 

especialidade, preocupou-se com a ciência em um patamar filosófico e, enquanto à frente de 

associações científicas, trabalhou para que jornais e revistam provessem informações científicas 

para a sociedade em geral. Referia-se a “mentalidade científica” (OZÓRIO DE ALMEIDA, 1925) 

para versar sobre a ineficácia das elites na transmissão da ciência e da alta cultura para as camadas 

mais pobres. Sua concepção de educação científica “para o povo” (1925, p.20) era inovadora, se 

comparada à comum associação da falta de familiaridade da população com a ciência com o 

“problema da raça”, amplamente difundido no início do século 20, noção herdada da tradição 

escravocrata (FONSECA; OLIVEIRA, 2015; SCHWARCZ; STARLING, 2015). Ozório de 

Almeida atribuiria o problema ao positivismo e ao utilitarismo que desestimulariam a ciência 

“pura”, que elevaria naturalmente o nível cultural da população. Sua crítica se estenderia também à 

tradição da pesquisa em história natural que exigiu muita memória e pouco raciocínio. “Idealista 

prático”, como proposto por si mesmo (OZÓRIO DE ALMEIDA, 1925), afirmava que o país 

dependeria de uma elite intelectual mais bem qualificada. 

Contemporâneo de Ozório de Almeida, já citado nesse trabalho, Anísio Teixeira é um dos 

nomes mais conhecidos da educação nacional. Sua leitura sobre a educação, ciência e cultura era 

sistêmica e abordava todas as etapas do ensino, da educação básica à universidade, polo irradiador 

da cultura (FONSECA; OLIVEIRA, 2015). Sua formação fora fortemente influenciada por John 

Dewey, a quem conheceu na Universidade de Columbia, e sua concepção de cultura científica 

estaria presente em boa parte das discussões fundadoras de instituições científicas e educacionais da 

nação. Seu termo escolhido era “espírito” científico (TEIXEIRA, 2006), para abordar a necessidade 
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urgente da resolução dos problemas da formação docente nas universidades, da sistematização do 

ensino, das avaliações e da democratização. Suas proposições foram “alicerçadas numa 

metodologia de investigação, experimentação e reavaliação para um contínuo aperfeiçoamento na 

resolução dos problemas humanos.” (FONSECA; OLIVEIRA, p.2015, p.449). 

Os pioneiros da educação funcionavam em sua unidade, contudo, eram estimulados por 

debates internos, valiosos por não perpetuarem concordâncias convenientes, mas pelas 

discordâncias construtivas que surgiram. Teixeira manteve, nesse contexto, importantes 

interlocuções com outro intelectual atuante em cargos de chefia, o farmacologista Maurício Rocha e 

Silva. O médico tinha no que chamava de ciência pura sua principal bandeira, remetendo à ciência 

experimental, que deveria ser suplementar ao ensino. Fonseca e Oliveira (2015, p.453) afirmam que 

sua produção na filosofia da ciência pode ser interpretada como expressão da própria Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Para vencer os entraves do subdesenvolvimento e 

do atraso na mentalidade científica, o país precisaria superar a inércia coletiva que atingia tanto o 

povo quanto a elite, tecendo críticas a professores e catedráticos de sua época. A ciência, pura e 

experimental, teria papel central para o progresso civilizatório, considerando-a, inclusive, mais 

importante do que a política.  

Nas proposições desses três autores, podemos traçar alguns pontos em comum. Considerando 

que a ciência brasileira, de caráter público, nasce nesse mesmo século, as formulações desses 

autores servem como instrumento prático para pensar em como se idealizava a ciência no Brasil. 

Expressaram duras críticas ao status quo e à visão utilitarista que predominava na época, por 

extensão, seus descontentamentos eram com o positivismo. Mesmo que suas publicações 

exaltassem a aplicabilidade da ciência, esta não deveria estar sujeita tão somente aos ganhos 

econômicos no curto prazo. Os próprios atuaram como intelectuais e dirigentes na ciência, indo 

além das teorias. Exaltaram o caráter público da ciência e da educação e foram antidogmáticos. 

Atribuíram às elites a responsabilidade de educar cientifica e culturalmente a população, pois 

seriam dotados dos meios reais de desenvolver as atividades de promoção de tais áreas.  

A transversalidade pela qual a aproximação da sociedade com a ciência deveria percorrer se 

atenuaria nas considerações de Darcy Ribeiro sobre o papel da universidade na construção de uma 

consciência nacional, “sem complexos de inferioridade colonial” (RIBEIRO, 1986, p.143), para ser 

o motor de uma sociedade democrática, com um desenvolvimento nacional, autônomo, deixando de 

depender dos modelos estrangeiros. Ribeiro classificaria as universidades como “monastérios 

isolados da sociedade” (RIBEIRO, 1986, p.150). Em sua longa trajetória intelectual de 

“fazimentos”, demonstrou uma “indissociação nos planos epistemológicos e políticos”, não 

hesitando em se posicionar política e partidariamente durante os diferentes regimes em que 
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contribuiu para a criação de instituições de ensino superior e de pesquisa. O descolamento entre as 

jovens universidades brasileiras e a população deveria ser enfrentado com a democratização do 

ensino público gratuito.  

Já o linguista Carlos Vogt identifica, na narrativa que atribuía às elites o dever da socialização 

do conhecimento científico, identificável nos discurso de Ozório de Almeida, Teixeira e Rocha e 

Silva, a noção de “déficit”, com isso, propondo outro sistema de democratização da ciência em um 

outro sistema que não se restringisse à verticalidade, “de cima para baixo”, preenchendo o que 

faltasse no povo, chamando sua concepção de cultura científica. O autor ampliou a dimensão 

sociológica e antropológica na discussão sobre a democratização da ciência, levando em 

consideração os processos de interação e regulação social (VOGT, 2006). Quando propõe pensar 

em cultura, ao invés de termos mais próximos da comunicação, traz o conjunto de processos sociais 

dedicados à “produção, disseminação, ensino e publicação do conhecimento científico” (2006, p.5), 

que são condições para o desenvolvimento de uma cultura particular. Nota-se, ainda, que a 

divulgação científica é parte constituinte desse universo cultural, mas o conceito é mais amplo.  

Vogt considera como componentes dessa cultura os saberes taxados como “populares”, 

ampliando o entendimento das etapas que envolvem a circulação do saber científico, desde aquela 

restrita aos pares, das cátedras e laboratórios, até o publico considerado leigo, não iniciado 

cientificamente. A abrangência do conceito não apenas considera conhecimentos extraoficiais como 

potencialmente científicos. Ao tentar superar a noção de “déficit”, clama por uma transformação 

nos modos de fazer ciência, transformando as relações de poder envolvidas. “O fato de 

democratizar as escolhas científicas não implica em apenas compartilhar o conhecimento, mas 

também o poder” (2006, p.7). Nesse ponto, vale recorrer às observações de Renato Ortiz sobre 

Pierre Bordieu, seu tratado sobre o campo científico e as relações de disputa sobre o monopólio da 

autoridade, da competência e da validação da ciência, sujeitos a disputas políticas “disfarçadas de 

posições epistemológicas” (ORTIZ, 1983, p.124). Se há disputas no campo científico que tendem à 

exclusão dentro da própria academia, como pensar na relação entre, por exemplo, a universidade e a 

sociedade mais amplas, não “autorizada” à tomada de decisões? Como envolver um maior número 

de pessoas nas dinâmicas constitutivas da ciência, valorizando essa cultura? 

Ao sabor do “idealismo prático” presente nas formulações dos autores citados, pensar em 

cultura científica significa também pensar em ações ordenadas e extensivas. Em 2015, o Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) realizou uma pesquisa de percepção pública da ciência. 

Descobriu-se que 61% dos entrevistados declaravam alto interesse em torno da ciência e tecnologia, 

entre os que se consideravam interessados ou muito interessados, como um todo, ou por temas 

específicos. O alto interesse declarado, contudo, fora ainda maior por religião (75%), meio 
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ambiente (78%) e Medicina e Saúde (78%). O tema que despertou menos interesse entre os 

entrevistados foi a política (27%). Apesar disso, menos de 13% dos entrevistados lembraram do 

nome de algum cientista brasileiro. Um olhar mais atento revela que o interesse aumenta conforme 

a renda e escolaridade. Poderíamos citar também a experiência ocorrida em março de 2020, quando 

o governo norueguês realizou a segunda conferência de imprensa para as crianças. Sem que 

jornalistas pudessem interferir nas perguntas, o intuito foi entender as dúvidas dos mais jovens, de 

diferentes regiões do país, sobre o novo coronavírus (COVID-19), para pensar em novas 

perspectivas para o combate da doença, bem como sinalizar o cuidado com a condição da educação 

infantil, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e a condição psicológica infantil durante o 

período de distanciamento social. Foram anotadas questões sobre como o vírus afeta o corpo, boas 

práticas para aumentar a imunidade e quais as previsões sobre as vacinas.   

O valor da informação fica cada vez mais evidente quando um torrencial fluxo de informação 

é disponibilizado em meio digital, sendo editado, compartilhado, enfim, ressignificado 

ininterruptamente. Correa afirmava, em 2012, que, a cada dois dias, produzia-se uma média de 5 

exabytes de dados na internet, o equivalente a toda informação que se tinha na rede em 2003. A 

abundância informativa não garante que os dados sejam transformados em conhecimento e Correa 

cita Neal Gabler, ao trazer o conceito de “pós-ideia”, alertando que um grande fluxo de informações 

não necessariamente leva a um pensamento aprofundado ou crítico e afirma ainda que vivemos em 

uma era de “ignorância bem informada” (GABLER apud CORRÊA, 2012, p.13). Contudo, Correa 

lembra também que, embora menos acurado, o conhecimento em rede torna-se mais “humano”, na 

medida em que aumenta a interatividade. O que a autora chama de crise do conhecimento se refere 

às mudanças nas estruturas que dão o suporte. Enquanto a ciência “profissional” é fruto de um 

maior investimento, respeitando preceitos metodológicos e epistemológicos, envolve um número 

diminuto de pessoas, por outro lado, quanto mais socializado e distante de regulações 

sistematizadas, o conhecimento nas redes sociais tende a ser multiplicado. Tal lógica é observada na 

proliferação de notícias falsas no contexto digital. Não sem riscos, é possível que a democratização 

nos processos de construção do conhecimento científico, idealizado na cultura científica de Vogt, se 

torne possível pelas mídias digitais. “A pessoa mais inteligente da sala não é uma pessoa, mas a 

própria sala” (WEINBERGER apud CORRÊA, 2012, p.26). 

Nessa linha, Kai Kupferschmidt (2020) argumenta que a pandemia do novo coronavírus e big 

data estão mudando a cultura científica. Nesse contexto, o compartilhamento de dados parciais de 

pesquisa, chamados preprints, tem ajudado em um desenvolvimento descentralizado em torno de 

um objetivo comum. Na prática, são artigos científicos divulgados antes de sua publicação oficial 

em periódicos científicos, passando a ser entendidos como documentos técnicos. Contudo, a 
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distância de grande camada da população da cultura e do conhecimento científico pode agravar 

ainda mais as desigualdades sociais. Vale lembrar que, no Brasil, em 2017, cerca de 30% da 

população não havia acessado a rede (CETIC, 2018). Considera-se, portanto, que a informação tem 

um valor determinante nos tempos atuais. 

 

Curadoria digital científica 

 

 A eficácia no acesso à informação de qualidade, na cultura contemporânea, figura, portanto, 

como um desafio. Pensemos na ciência produzida em meio acadêmico, própria do campo científico 

(em meio a suas disputas internas) distribuída em meio digital, mas sem antes passar por um 

processo de mediação. Tal configuração é insuficiente para democratização do conhecimento, uma 

vez que a maior parte da sociedade está excluída dos processos concernentes à cultura científica. É 

nesse contexto que se propõe pensar na curadoria digital. O termo curadoria vem de cura, é comum 

às artes, à medicina e, Correa (2012) lembra, aos monastérios e à figura do curator bonorum no 

direito romano. Em todos os casos, a cura figura como uma mediação capacitada orientada para 

resolver um problema, seja ele de ordem estética, médica, espiritual, legal ou científica. Nas artes, o 

curador, ou um grupo de curadores, é responsável por concatenar as obras do artista e inaugurar 

uma nova visão de mundo através delas, devendo capacitar a leitura pelo público pretendido, 

idealmente, de maneira intuitiva e sem a necessidade de uma educação pregressa no tema pelo leitor 

ou dispensando uma descrição extensiva e técnica das características do exposto (CORRÊA, 2012).  

Os paralelos entre a e as artes ciência se dão mediante a condição de ambas áreas na vida 

contemporânea. Bourriaud formulou o conceito de “pós-produção” (2009, p.25) para caracterizar a 

produção artística dos tempos atuais. O próprio artista, em seu processo criativo, atua hoje como um 

mediador, que reorganiza o mundo à sua volta para principiar uma perspectiva estética e uma 

experiência única. Nessa conjuntura, o curador digital deve entender que sua função é a de “re-

mediação” (CORREA, 2012, p.50), tendo o próprio artista atuado, em alguma medida, como 

curador. Podemos, ainda, lembrar do conceito de “estética relacional” que chama atenção para o 

fato de a arte não se basear mais em produtos tangíveis, obras materiais e sim à processos e 

performances. Essas analogias nos ajudam a considerar o potencial interativo de uma ciência que, 

hipoteticamente, encontra nas redes sociais, caminhos para sua valorização e para a democratização 

do conhecimento. Corrêa (2012) lembra que a curadoria digital não se limita ao exercício humano, 

uma vez que no meio digital, a maior parte dessa função é exercida, na realidade, por algoritmos. O 

curador digital, nesse contexto, além do domínio da área que pretende “curar” deve ainda, entender 
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o funcionamento dessas sequencias numéricas lógicas, intangíveis, mas executando um papel 

nevrálgico em toda nossa vida online, com isso, surgem novos campos de conhecimento como a 

“sociologia do algoritmo” e os “estudos de cultura algorítmica” (CORREA, 2012, p.19). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Posturas anticientíficas, negacionismo, proliferação de notícias falsas e o descrédito de parte 

da sociedade em torno das instituições, já se apresentavam antes do surto do novo coronavírus 

(COVID-19). Com a pandemia, esses desafios tornam-se ainda mais urgentes para as instituições 

científicas e fazedores de ciência. A rememoração de movimentos históricos nos lega perspectiva 

para entendermos como chegamos aqui e para apurarmos o entendimento sobre o papel das 

universidades e da cultura que envolve a ciência na contemporaneidade. Sob o olhar histórico, 

podemos observar constantes: elitismo, utilitarismo positivista, confronto entre a ciência e a religião 

e descontinuidade nos projetos que envolvem a ciência e a educação. Propõe-se olhar para a nossa 

história para entendermos como nossa cultura científica fora construída, sob os ideais de 

democratização de uma ciência nacional autônoma, nesse contexto em que urge a necessidade de 

pensarmos em maneiras de encurtar o percurso que leva o conhecimento científico à sociedade, mas 

não apenas, compartilhando também o poder. Mediante os novos paradigmas comunicacionais que 

se apresentam para uma sociedade cada vez mais acelerada, em consonância com uma cultura 

científica inclusiva, propõe-se a figura hipotética do curador científico digital, responsável por 

inaugurar novas visões de mundo, um intermédio qualificado que eleve a cientificidade do debate 

em ambiente digital, sem torna-lo excludente. 
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RESUMO 

A área de fronteira entre o Estado de Mato Grosso/ Brasil e o Departamento de Santa Cruz/ Bolívia 

tem aproximadamente 300 km, marcada por grande diversidade de paisagens, resultado de diferentes 

processos naturais e formas de ocupação, que trouxeram consigo estruturas produtivas ditadas pelo 

contexto de sua formação territorial, pela sua dinâmica histórica sócio-cultural e, pela imposição do 

desenvolvimento capitalista do atual mercado mundial. A conjuntura econômica é condicionante 

permanente do processo turístico, tanto em termos micro quanto macro econômicos. Assim, o turismo 

é a manifestação contínua da atividade produtiva, geradora de renda, que se acha submetida a todas as 

normas econômicas que atuam nos demais ramos e setores industriais ou de produção. Diante desta 

dinâmica sócio-cultural, o objetivo foi de analisar os principais aspectos que definem a diversificação 

territorial na zona de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia; apresentando os principais fatores que têm 

contribuído para essa diversidade econômica e social, ressaltando sua importância na integração 

territorial, partindo-se do pressuposto de que a reflexão constitui etapa necessária e fundamental para 

qualquer ação propositiva sobre a realidade econômica e social da região. 

 

Palavras-chave: Fronteira. Turismo. Integração Regional. Cultura e História. 

 

ABSTRACT 

The border area between the State of Mato Grosso/Brazil and the Department of Santa Cruz/Bolivia is 

approximately 300 km long, marked by a great diversity of landscapes, the result of different natural 

processes and forms of occupation, which have brought with them productive structures dictated by 

the context of their territorial formation, their historical socio-cultural dynamics and, by the imposition 

of capitalist development on the current world market. The economic conjuncture is a permanent 

condition of the tourism process, both in micro and macro economic terms. Thus, tourism is the 

continuous manifestation of productive activity, generating income, which is subject to all the 

economic rules that operate in other branches and industrial or production sectors. Given this socio-

cultural dynamic, the objective was to analyze the main aspects that define territorial diversification in 

the border area between Mato Grosso and Bolivia; presenting the main factors that have contributed to 

this economic and social diversity, emphasizing its importance in territorial integration, based on the 

assumption that reflection is a necessary and fundamental step for any propositive action on the 

economic and social reality of the region. 

 

Keywords: Border. Tourism. Regional Integration. Culture and History. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem é um perpétuo viajante. Mas as viagens jamais são as mesmas em 

motivação e características. As promessas e os problemas de nosso tempo promoveram 

mudanças na vida pessoal e social em quase todos os setores da existência humana. As 

atividades turísticas também foram alcançadas pelos novos tempos. Essas mudanças podem 

ser descritas através do comportamento dos viajantes e suas expectativas, que outrora eram 

de turistas consumistas, ostentatórios ou até mesmo os roteiros clássicos. O “viajante de 

vanguarda” busca a realização interior e dá ênfase ao meio ambiente e à compreensão da 

cultura e da história de outros lugares, quer conhecer povos e se enriquecer culturalmente. 

Percorre roteiros não visitados e elabora seus próprios itinerários. 

Mário Beni caracteriza este viajante como o “sujeito do turismo”, ou elemento 

subjetivo desse processo. Desnecessário, pois, acrescentar que sendo este o centro de um 

negócio cujas proporções alteram não apenas o meio ambiente, mas prioritariamente a 

cultura e os comportamentos, antes de personagem central desse processo, deve o homem 

compreender o sentido de sujeito do processo que influencia o comportamento do mercado, 

destinações de políticas de incentivo à exploração dos espaços, assim como razão da geração 

de oportunidades de trânsito entre eles.  

Ao se deixar intencionalmente de lado o tratamento exclusivo dos dados estatísticos 

referentes ao número de pessoas que saem e que entram em um dado local, busca-se uma 

abordagem que facilite a justificativa de um campo de estudo cada vez mais comprometido 

com a vertente social do turismo e seu papel no desenvolvimento econômico local e 

regional. Assim, deve-se levar em conta o contexto social, territorial, ambiental e outros 

dispositivos que qualifiquem a atividade, justificando a exploração de áreas e eventualmente 

investimentos necessários para sua adequação e desenvolvimento, colocando na principal 

linha de observação e interesse o usuário desses locais. 

Centrando a base destas reflexões sobre um plano de interesses voltados para as áreas 

sobre as quais, mercê provavelmente da ação da mídia, mercê talvez das implicações da 

onda do politicamente correta, ou quem sabe de um retorno do gosto pelo inusitado e pelo 

exótico, cada vez mais freqüentes em todos os setores da vida contemporânea, desencadeia-

se uma série de indagações que remetem à rediscussão do conceito de turismo. 

Na última metade do século XX, a crescente diversidade nos destinos e produtos 

turísticos permitiu o renascimento de todos os motivos historicamente importantes para 

viajar. Existem destinos especializados em viagens para fugir da rotina urbana, para a saúde, 
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educação, renovação espiritual, prazer pessoal e para o desenvolvimento de habilidades. 

Uma motivação atual do turismo é a nostalgia ou o paralelo com sociedades antigas, como 

viajar no Expresso Oriente cruzar o Nilo, seguir a Rotta 66, nos Estados Unidos, ou quem 

sabe percorrer cidades que fazem parte das Missões Jesuíticas. 

Cada vez mais a tendência de utilização dos chamados patrimônios naturais tem 

orientado a atividade turística em uma direção oposta aos roteiros tradicionais, restritos muitas 

vezes à exploração pela exploração, assumindo características tipicamente comerciais. É 

preciso atentar, que mesmo o turismo de características bucólicas, designado de “turismo 

ecológico”, às vezes, não passa de pretexto para o uso indiscriminado do que deveria merecer 

reserva para proteção total. 

Desta forma, à medida que o turismo atinge sua maturidade como setor econômico, em 

muitos países e no mundo a questão fundamental passa a ser a sustentabilidade. A expressão 

“turismo sustentável” é relativamente recente e tem diferentes significados e interpretações. 

O conceito lida com a capacidade de um destino permanecer competitivo em relação a 

outros mais novos e menos explorados; de atrair visitantes pela primeira vez, bem como 

repetitivos; de permanecer singular culturalmente; e de estar em equilíbrio com o ambiente 

natural. 

 

O POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO TURISMO 

 

A previsão sobre turismo emissivo, potencial para as Américas, varia de acordo com as 

sub-regiões. Os Estados Unidos e o Canadá estão em um nível de despesa discricionária e o 

tempo dedicado ao lazer tem atingido o topo, o que significa que o tráfego intra-regional deve 

manter-se. À medida que o desenvolvimento econômico e a indústria continuam a crescer nas 

nações das Américas do Sul e Central, estas duas sub-regiões constituem as maiores 

promessas de crescimento. 

As razões que levam as pessoas a querer viajar são complexas e diversificadas. O que 

contribuiu para o intenso crescimento pelo qual o turismo passou num período de tempo 

relativamente curto foi a maior acessibilidade aos muitos componentes da experiência de 

viagem. 

O termo “cultura” tem muitas definições, desta forma, enfocamos no presente trabalho 

três abordagens: 
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1) A Cultura como sistemas de valores relacionados ao desenvolvimento 

intelectual, espiritual e estético; 

2) A Cultura como síntese do “modo de vida” de um povo, como um todo; 

3) A Cultura como as obras ou frutos dos empreendimentos intelectuais. 

 

Em se tratando de motivações de turismo, vale ressaltar os padrões culturais de uma 

sociedade que influenciam seus cidadãos em sua capacidade e desejo de viajar. Tal influência 

pode ser descrita como a cultura influenciando a motivação do turista emissivo. As atividades 

culturais, os eventos ou produtos são fontes de estímulo para o deslocamento de visitantes e 

turistas. 

 
DESTAQUE DOS CICLOS DE ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

O turismo é um processo que, basicamente, envolve cinco ciclos das atividades, de cuja 

interdependência resulta a sua materialização. Tais ciclos interdependentes podem ser 

representados pelos negócios de transporte, do albergamento, da restauração, dos serviços de 

apoio e do entretenimento de quem necessita se deslocar por razões diversas. 

Muitas podem ser as explicações que levam às definições e aos conceitos de áreas. No 

entanto, como o turismo, durante muito tempo, foi orientado a partir do ciclo de transporte, 

deve-se entender que o respectivo processo tenha assumido um sentido muito mais 

relacionado com a dimensão do significado do deslocamento do que com a dimensão do 

significado do baseamento físico de quem já se deslocou.  

Os outros ciclos desse processo, como o da restauração, dos serviços de apoio e do 

entretenimento do usuário, só passaram a ser considerados tardiamente, deixando de 

incorporar dados de real sentido e abrangência a seu estudo, bem como dando margem a uma 

fraca compreensão dos reais significados dessa atividade. 

A idéia de albergamento, transporte, restaurantes, serviços de apoio e entretenimento da 

pessoa que viaja muda, e muito com a entronização das áreas preservadas como locais de 

exploração turística. 

 

BRASIL E BOLÍVIA – CENÁRIOS DISTINTOS DE PRESERVAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO 

TURÍSTICA 

A atual área que compreende a fronteira entre o Estado de Mato Grosso/Brasil e o 

Departamento de Santa Cruz/Bolívia possuem aproximadamente 300 km de extensão, toda 
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essa área é marcada por grande diversidade de paisagens, resultado de diferentes processos 

naturais e formas de ocupação, que trouxeram consigo a necessidade de sobrevivência de suas 

comunidades, gerando estruturas produtivas ditadas pelo contexto de sua formação territorial, 

de acordo com o mapa abaixo, pela sua dinâmica histórica sócio-cultural e pela imposição do 

desenvolvimento capitalista do atual mercado mundial. 

 

 

Figura 01 – Fronteira Brasil/ Bolívia. 
Fonte: Miranda, Atlas Geográfico de Mato Grosso/ 2008. 

 

A conjuntura econômica é condicionante permanente do processo turístico, tanto em 

termos micro quanto macro econômicos. Assim, o turismo é a manifestação contínua da 

atividade produtiva, geradora de renda, que se acha submetida a todas as normas econômicas 

que atuam nos demais ramos e setores industriais ou de produção. Provoca também 

indiretamente repercussões econômicas em outras atividades produtivas através de efeito 

multiplicador. 

Dentro deste contexto, o turismo pode, além de campo de estudo a partir do 

comportamento usuário, também apontar para inúmeros outros cenários de estudo e pesquisa. 

Certamente, pode ensejar compreensões diferentes, não apenas do processo do turismo, 
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enquanto fenômeno de produção de consumo, hoje generalizado, como da elaboração do 

produto turístico. Ainda assim, necessita-se bem compreender a função econômica de uma 

atividade que, devidamente inserida, pode representar notáveis instrumentos para o 

desenvolvimento local ou regional. De igual modo, alguns aspectos sociais decorrentes da 

função econômica dessa atividade, contribuem para redefinir serviços e redimensionar sua 

oferta, fazendo com que, de um modo dinâmico, este seja um mercado em constante mutação. 

A situação na Bolívia é diferente. Naquele país, as Missões Jesuíticas ainda mantém 

muito dos antigos costumes, através dos descendentes de Chiquitanos e Moxos, habitantes dos 

antigos povoados. Freqüentam as igrejas e, assiduamente, tocam seus violinos. Os povoados 

do Oriente Boliviano, de maneira geral, sofreram modificações urbanísticas no século XIX. 

Suas tradicionais unidades de habitação coletivas, retangulares e com alpendres ao redor, 

foram transformadas em quarteirões típicos do urbanismo espanhol, quadrangulares e com 

pátio central. Nos últimos anos, passaram por transformações arquitetônicas, quando das 

intervenções em quase todas as igrejas, que modificaram os sistemas construtivos originais, 

utilizando critérios que classificaríamos de restauro estético. 

A área reconhecida como Oriente Boliviano abrange toda a extensão fronteiriça com o 

Brasil, envolvendo extensas áreas da Amazônia no Norte e do Chaco-pantanal no Sul. 

Embora, trate de uma área com grande potencialidade para fins agropecuários, comércio, 

indústria e turismo, é caracterizada pelas condições precárias em que vive grande parte de sua 

população.   

Apesar das dificuldades, inúmeras têm sido as providências institucionais para inserir o 

Oriente Boliviano em uma dinâmica econômica mais ativa, com destaque para o 

aproveitamento turístico de seu imenso potencial, como, por exemplo, a incorporação de seus 

grandes e pequenos parques nacionais.   

Na Bolívia, assim como em todos os países onde existem regulamentos de uso racional 

de áreas preservadas, essas iniciativas decorrem, sobretudo, da preocupação de comunidades 

locais e ONG’s diretamente envolvidas com a preservação e o uso de tais áreas. Vale ressaltar 

o desempenho do SERNAP – Serviço Nacional de Áreas protegidas, pertencentes ao 

Ministério de Desenvolvimento Sustentável do país, o qual vem desenvolvendo um papel 

importante para a garantia da gestão integral das Áreas Protegidas de interesse nacional, com 

o propósito de conservar a biodiversidade biológica na área de sua competência. 

Dentre as áreas preservadas na Bolívia, destaca-se o Parque Noel Kempf Mercado, 

patrimônio natural da humanidade, localizado a Noroeste do Departamento de Santa Cruz, nas 

províncias de Velasco e Iténez, e limitando-se com os Estados de Rondônia e Mato Grosso 
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pelo lado brasileiro. Visto por este ângulo, a posição geográfica que o Parque ocupa é 

favorável ao desenvolvimento de projetos integrados a ambos os países (Brasil e Bolívia), 

para a expansão da demanda de turistas brasileiros que visitam o Parque. Até o momento ele 

tem recebido, em sua maioria, turistas norte-americanos. 

Dentro deste contexto, apontamos para a discussão bilateral do turismo internacional, o 

que implica em um grau razoável de comunicação e cooperação entre as nações, com respeito 

a uma rede complexa de leis, regulamentações e políticas. Neste aspecto, pode-se 

exemplificar o transporte aéreo para outro país. A disponibilidade, a freqüência e o custo de 

uma viagem aérea estão sujeitos a acordos bilaterais; o câmbio às taxas e termos estabelecidos 

por acordos monetários e ao complexo funcionamento dos mercados internacionais, pois a 

entrada em um país é regulamentada por vistos e outros acordos relacionados à imigração e 

alfândega. 

Entendemos que os elementos fundamentais necessários à arrancada do turismo, tanto 

no Brasil como na Bolívia, são determinados em grande parte pelas ações políticas dos 

governos, já que o destino mais atrativo não terá qualquer resultado, a menos que o país 

anfitrião possa negociar os acordos que possibilitarão aos empreendedores, companhias 

aéreas, bancos e funcionários de serviços de imigração, entre outras, prestarem serviços que 

estimulem os turistas para a região. 

As operadoras bolivianas de turismo receptivo têm se esforçado para atender a demanda 

de turistas motivados por interesses pelas diferentes etnias, religião e cultura, a exemplo da 

Express Travel Bolívia, que oferece roteiros de “Fé y Mistério” e um “circuito pelas Missões 

Jesuíticas, compreendendo as cidades de Concepicion, San Ignácio, San José e San Miguel”. 

Em termos de Oriente Boliviano, estas cidades estão mais estruturadas, principalmente, no 

quesito hospitalidade e serviços de apoio ao turismo. Não podemos deixar de falar em Santana 

de Velasco, que também possui grande potencial turístico devido às missões, mas que aos 

poucos está investindo em estrutura para o recebimento dos turistas.  

A proposta dos roteiros turísticos elaborados e ofertados na Bolívia, apresentam uma 

forte tendência para essa nova modalidade do turismo. Neste país, os fenômenos da natureza, 

assim como o patrimônio arquitetônico são pontos de referência no mundo inteiro e, portanto, 

espaços a serem visitados na busca do desconhecido, ou ao menos conhecido, que ainda faz 

parte do turismo mundial. No mundo, milhões de pessoas buscam determinadas áreas por 

motivos religiosos, o que tem impulsionado o turismo em inúmeros lugares do mundo. Na 

Bolívia, existem áreas que se integram nessa categoria, como é caso da área das Missões 

Jesuíticas, com suas igrejas de rara beleza e imponentes construções datadas do XVIII. 
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Figura 02 – Mapa Turístico de Santana de Velasco. 
Fonte: Missões Jesuíticas de Bolívia/ 2010. 

 

No que tange ao patrimônio natural, destaca-se, na Bolívia, o Programa de Conservação 

do Bosque Chiquitano, através da FCBC (Fundação para a Conservação do Bosque 

Chiquitano). O Bosque Seco Chiquitano é um tipo de bosque tropical seco, com uma riqueza 

natural exuberante, porém, pouco estudado. Corresponde a um espaço de vegetação que, em 

outra época, recobriu, de forma mais extensa, o continente e que atualmente se retraiu. Esta 

formação biogeográfica tem uma extensão de aproximadamente 4 milhões de hectares e se 

encontra em boas condições de conservação. 

A relação existente entre o bosque Chiquitano e as Savanas arborizadas do Pantanal 

apontam para a necessidade destas regiões serem protegidas, assegurando, assim, sua 

vinculação com o Chaco, ao Sul, e com as selvas úmidas da Amazônia, ao Norte. 

Somado a esta extraordinária riqueza natural, a região Chiquitana tem ainda um enorme 

valor étnico e cultural. De acordo com a OMT (Organização Mundial do Turismo), o turismo 

étnico é voltado às tradições e estilos de vida de um grupo e é utilizado principalmente para 

destacar o turismo nas comunidades ou enclaves específicos, em processo de 

desenvolvimento. Algumas vezes o turismo étnico é descrito como motivado pelo desejo de 
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ver o “outro”. Essa motivação é coerente com a necessidade de aprender e de satisfazer a 

curiosidade, da forma apresentada na definição mais genérica de turismo cultural. Além disso, 

o turismo étnico pode abranger razões de comparações sociais ou mesmo o desenvolvimento 

de relações, à medida que as pessoas buscam entender suas próprias vidas, observando como 

outros grupos e indivíduos organizam sua existência humana. 

Atualmente, o Oriente Boliviano reúne descendentes de numerosas etnias, 

genericamente denominados “Chiquitanos”, produto da fusão forçada de grupos indígenas 

durante a época das Missões Jesuíticas. Um legado importante da época missional é o rico 

acervo arquitetônico e musical, expressado em suas igrejas e na música barroca, mantidos por 

séculos na história regional.  

A intensificação do turismo ecológico nesta área requer um programa de planejamento 

de uso e conservação dos recursos naturais, ainda abundantes. 

Para o Programa de Conservação do Bosque Chiquitano - PCBC, em razão do potencial 

econômico do Oriente Boliviano, expresso principalmente pela sua riqueza florestal, vem 

ocorrendo um intenso desmatamento e corte seletivo de árvores para comercialização de 

madeira. Contudo, o PCBC chama a atenção para o fato desta área ser extremamente frágil, 

necessitando de planejamento e uso racional de seus recursos.  

Em alguns setores e ações já é percebida a preocupação com a qualidade e a 

conservação ambiental.  Assim, a construção do gasoduto Rio San Miguel-Bolívia, a Cuiabá, 

Brasil, que implicou em estender dutos através de um setor importante do Bosque Seco 

Chiquitano e de um trecho no Pantanal Boliviano, exigiu a elaboração de Relatório de 

impacto ambiental, cujos resultados levaram as empresas proprietárias do gasoduto a 

acordarem programas de compensação, com o ministério do setor boliviano, com os 

municípios e também com as comunidades campesinas e indígenas daquele país.  

Com estes acordos, as empresas cumpriram as exigências nacionais e internacionais 

com relação a projetos desta natureza e receberam, aos de 17 de dezembro de 1998, a licença 

ambiental para a sua execução. 

Todavia, uma análise ambiental mais regional do gasoduto, integrado ao impacto de 

todas as atividades que já estavam sendo geradas na área, como ampliação da fronteira 

agropecuária, os projetos de melhoramento de estradas, o corte ilegal e outros, evidenciam a 

necessidade de tratamento mais rigoroso em relação à conservação desses sistemas naturais. 

Em geral, os impactos ambientais em níveis regionais, que podem afetar 

significativamente a integridade dos ecossistemas, não são considerados nos projetos, assim 
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como não é levada em conta à legislação respectiva. Esta é, sem dúvida, a preocupação 

principal das organizações ambientalistas interessadas na conservação da Chiquitania. 

Após uma série de reuniões e discussões, a Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), 

Fundación Amigos Del Museo de História Natural Noel Kempf Mercado, Sociedade para la 

Conservación de la Vida Silvestre (WCS), Jardín Botánico de Missori (MBG) e as Petroleiras 

Enron, Shell e Transredes se comprometeram em financiar um Plano de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável para a região. 

Nessa perspectiva, foram definidas, através de um participativo, dez linhas de ações, na 

qual o PCBC orienta seus esforços de apoio técnico e financeiro através de projetos na região 

Chiquitana. São elas: 

 

1. Proteção, Conservação e manejo de áreas silvestres; 

2. Manejo e conservação de vida silvestre; 

3. Pesquisa para a conservação e desenvolvimento sustentável; 

4. Manejo florestal sustentável; 

5. Manejo agropecuário sustentável; 

6. Apoio à gestão institucional local; 

7. Apoio ao ordenamento territorial; 

8. Educação Ambiental; 

9. Apoio à preservação; 

10.  Gestão e acompanhamento do plano. 

 

Uma boa referência desses projetos é o apoio ao saneamento de 34 comunidades 

indígenas no município de San Miguel.  Na linha de Educação Ambiental, destacamos o 

Programa Piloto de Educação Ambiental para o Bosque Seco Chiquitano. 

 

TURISMO E ECONOMIA 

 

Há muito tempo o mundo se empenha em resolver as questões relacionadas ao comércio 

entre as nações. Em função do vínculo estreito entre economia e política, o comércio 

internacional sempre foi e continuará sendo uma atividade altamente política. O turismo 

internacional como parte importante desse comércio, será cada vez mais atraído para a 

política mundial. Os relacionamentos políticos e comerciais entre as nações serão temas 



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

473 
 

centrais do turismo internacional no século XXI. As relações comerciais afetam não apenas o 

fluxo de turistas, mas também o fluxo de capitais gerados pelo setor. 

Segundo dados estatísticos de 1998, referentes à origem dos turistas que entraram no 

Brasil, eram eles, em grande parte, provenientes da América do Sul, o que significa, via de 

regra, em pouco lucro para o Brasil, pois o turista latino gasta, em geral, menos que os turistas 

provenientes de outros continentes. No entanto, dado o caráter de proximidade e vizinhança, 

os sul-americanos, assumem, numericamente, grande importância.  

A conjuntura econômica é condicionante permanente do processo turístico, tanto em 

termos micro quanto macro econômico. Assim, o turismo é a manifestação contínua da 

atividade produtiva e geradora de renda, que se acha submetida a todas as normas econômicas 

que atuam nos demais ramos e setores industriais ou de produção, provocando também e 

indiretamente repercussões econômicas em outras atividades produtivas, através de efeito 

multiplicador. 

O fluxo de turistas através de fronteiras nacionais tem sido uma tendência econômica 

cada vez mais importante para grande parte da comunidade internacional, o que é observado 

no fluxo de pessoas nas fronteiras Brasil-Bolívia. 

 
RECOMENDAÇÕES PARA O TURISMO BRASIL/BOLÍVIA 

 

O Brasil, através do Ministério do Turismo, vem trabalhando um tipo de modelo de 

“Regionalização” do turismo, com indicação de pólos e micro-pólos de turismo. Essa 

experiência poderia contribuir muito com a integração de regiões iguais ou similares 

ambiental e culturalmente, como é caso do “chaco - pantanal”, presentes entre os dois países. 

De acordo com os princípios do turismo responsável, devem ser atentados os pontos 

enumerados a seguir: 

 

1. O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e oportunidades 

para as comunidades alvo. Deve-se levar em consideração neste ponto as 

tradições locais na região das missões jesuíticas; 

2. Incentivar as manifestações e os usos tradicionais populares das missões 

jesuíticas, mantendo originalmente a sua cultura e habitat natural; 

3. Deve preocupar-se com a realização de zoneamentos, processo em que os 

planejadores conectam tipos de empreendimentos ou atividades a determinadas 

áreas. 
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Para as Unidades de Conservação - UC’s e Áreas Protegidas são esperados: 

 

1. Que respeitem os aspectos socioeconômicos, históricos e culturais da área 

protegida e de seu entorno, com vistas a um plano de manejo que assegure o 

permanecimento das populações mínimas viáveis de espécies representativas 

da flora e da fauna de sua região; 

2. Que propiciem a pesquisa cientifica que contribua com o conhecimento e 

manejo da área. 

3. Que contribuam com a garantia alimentar e potencial de desenvolvimento 

econômico e social das comunidades vizinhas do Parque; 

4. Que ofereçam oportunidades para a educação e turismo, recreação e desfrute 

espiritual dos visitantes; 

5. Que difundam os valores naturais e culturais do Parque e sua necessidade de 

conservação; 

6. Que facilitem o desenvolvimento de oportunidades produtivas derivadas dos 

recursos genéticos; 

 

Destacamos ainda a necessidade de um Programa de Manejo Sustentável; este 

pode estar subdividido a exemplo do Programa de Manejo do Parque Noel Kempf Mercado - 

Bolívia, a saber: 

 

1. Programa de Proteção: para assegurar a conservação dos ecossistemas e da 

diversidade biológica; 

2. Programa de Uso Público: Ecoturismo, Educação Ambiental e interpretação 

ambiental; 

3. Programa de Pesquisa: Promover e desenvolver o conhecimento científico dos 

ecossistemas; 

4. Programa de Monitoramento: registrar e avaliar com fins de manejo de trocas 

no meio biofísico e sócio-econômico; 

5. Programa de Apoio Comunitário: contribuir com o desenvolvimento 

sustentável das comunidades. 
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Observamos, ainda, no decorrer da pesquisa, a necessidade de apontar os cinco 

princípios gerais aplicados ao turismo na área do patrimônio, os quais são baseados em 

algumas experiências internacionais, a saber: 

 

AUTENTICIDADE E QUALIDADE 

 

 

Nas Missões, os atrativos principais são representados pelo patrimônio histórico. No 

que se refere à preservação, enfatizamos que as intervenções contemporâneas não devam ser 

confundidas com as evidências do passado, para que se possa ter em qualquer momento, uma 

leitura coerente nos próprios monumentos. Desta forma, não devem ser incentivadas 

quaisquer iniciativas que possam confundir a autenticidade dos bens culturais, como réplicas 

ou reconstruções. Toda ação deve ser registrada e datada. 

 

1. Preservar e proteger os recursos - Não há ação de turismo cultural que se 

sustente sem um plano de preservação. 

2. Dinamizar os sítios - O circuito arquitetônico e urbanístico pelas ruínas é 

complementado por uma visita à sacristia, onde se pode sentir a reconstituição da 

escala de um espaço interno missioneiro.  

3. Encontrar o caminho entre a comunidade e o turismo - As comunidades 

missioneiras já identificam que o turismo é uma alternativa à economia agrícola 

e ao desemprego. A região ainda não está plenamente aparelhada para receber, 

informar e atender aos visitantes, como atividade permanente e organizada. 

Existem necessidades de infra-estrutura e articulação dos vários setores que 

podem e devem ser envolvidos. 

4. Trabalhar em conjunto - As parcerias são essenciais para um trabalho de turismo 

sustentável. Isto é baseado no envolvimento das comunidades locais no processo 

de planejamento e implantação dos programas, ao invés de procurar um turismo 

de operadoras transportadoras, aonde o benefício econômico principal é 

transferido para outras regiões.  

 

A experiência do Circuito Turístico Internacional é fruto de parcerias e do esforço 

contínuo de alguns setores que desempenham papel fundamental na estruturação do processo.   
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Para o aperfeiçoamento deste processo integrado ainda é necessário seguir alguns 

passos fundamentais como: 

 

 Avaliar o pleno potencial da área para o turismo cultural; 

 Planejar e organizar recursos humanos e financeiros; 

 Preparar, proteger e administrar para o presente e para o futuro; 

 Promover ações para atrair as pessoas e recursos para as comunidades. 

 

A região das Missões ainda tem um longo caminho nesta área, fortalecendo a 

cooperação entre o poder público e as comunidades, num projeto onde muitos podem ganhar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo tem efeitos econômicos de expressiva importância para o processo de 

desenvolvimento da economia e, por sua vez, dos índices sociais e do padrão de vida da 

população. 

Podemos então enquadrar o turismo internacional como mecanismo adequado para a 

geração de divisas, incidindo favoravelmente nos movimentos da balança de pagamentos e 

desenvolvimento inter-setorial. Isto é possível graças ao efeito multiplicador do investimento, 

crescimento da demanda interna e receptiva, cujos resultados refletem no desenvolvimento e 

regional ou territorial. O turismo é também fator estimulador da capacidade empreendedora, 

com efeito, na elevação do nível do emprego. 

No caso da área em apreço, cabe ao governo dos países envolvidos, no caso o Brasil e a 

Bolívia, estimular e favorecer o intercâmbio turístico-cultural de forma ordenada e voltada 

para o desenvolvimento sustentável de ambos. 
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RESUMO 

Neste texto, apresentam-se resultados finais de uma pesquisa histórica na área de Educação que teve 

como objetivos compreender aspectos da história da Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, a 

primeira escola estadual do município de Naviraí, região Sul do estado de Mato Grosso do Sul (MS) 

e investigar a história de sua gestão nas décadas de 1970 e 1980, buscando compreender a relação 

social que essa escola estabeleceu com o município no qual está inserida. Por meio de procedimentos 

de localização, reunião, seleção e análise de fontes documentais realizou-se uma investigação no 

acervo documental da escola com base no qual foi elaborado o instrumento de pesquisa, intitulado 

Bibliografia de e sobre a escola Juracy Alves Cardoso: um instrumento de pesquisa, no qual estão 

reunidas, até o momento, 6.018 fontes documentais, em sua maioria, fotografias. Também realizou-

se uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com duas gestoras da escola, enfocando aspectos 

da gestão durante as duas primeiras décadas de fundação dessa escola. Os resultados da pesquisa 

apontam que a educação no município de Naviraí (MS) iniciou-se na zona rural com professores 

leigos que tiveram a sua primeira formação propiciada por meio dessa escola que representou, à 

época, um marco na formação de professores da região sul do estado, contribuindo com a 

profissionalização da carreira docente. A sua memória social está relacionada à intensa vinculação 

dos gestores com o desenvolvimento do município, atuando não somente como gestores, mas como 

articulares sociais.   

 

Palavras-chave: História da Educação. Instituições escolares. Acervos escolares.  

 

ABSTRACT 

 
In this text, we present the final results of a historical research in the area of Education that had as 

objectives to understand aspects of the history of the State School Juracy Alves Cardoso, the first 

state school in the municipality of Naviraí, southern region of the state of Mato Grosso do Sul (MS) 

and investigate the history of its management in the 1970s and 1980s, seeking to understand the 

social relation that this school established with the municipality in which it is inserted. Through 

procedures of locating, meeting, selecting and analyzing documentary sources, an investigation was 

carried out in the collection of documents of the school, based on which the research instrument, 

entitled Bibliography of and about the Juracy Alves Cardoso school: an instrument of research, in 

which up to now 6,018 documentary sources, mostly photographs, have been gathered. Field 

research was also conducted through interviews with two managers at the school, focusing on 

aspects of management during the first two decades of the school's founding. The results of the 

research indicate that education in the municipality of Naviraí (MS) began in the rural area with lay 

teachers who had their first training provided through this school, which represented, at the time, a 

milestone in the training of teachers in the southern region of the state, contributing to the 

professionalization of the teaching career. Its social memory is related to the intense linkage of 

managers with the development of the municipality, acting not only as managers but as social 

articulators. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por meio da linguagem escrita é possível representar o mundo e agir sobre ele, pois o texto 

produz significados e sentidos que se concretizam na interação entre o leitor e o texto e, é na 

linguagem escrita que se materializa o objeto discursivo realizado por um indivíduo, movido por 

certas necessidades e mediado pela linguagem (MORTATTI, 1999). Na pesquisa histórica é preciso 

considerar a importância da linguagem e da interpretação para análise de textos e documentos 

(MORTATTI, 2000), interrogando-os por meio da “configuração textual” i, fazendo indagações ao 

documento como, por exemplo, do que se trata? Quem escreveu? Em que momento escreveu? Por 

que e para quem escreveu?  

O ofício do pesquisador é uma atividade exclusivamente humana, pois são movidos por certas 

necessidades e métodos e também requer tomada de decisões à respeito de juízos e valores. A 

pesquisa histórica se caracteriza como um ato de interpretação que envolve produção de 

significados e sentidos e que se inicia nos processos de recuperação, reunião, seleção e análise de 

fontes documentais (MORTATTI, 1999).  

Para Mortatti (1999), os documentos na condição de texto são tratados como “configuração 

textual” que busca a compreensão e interpretação de uma época, segundo o ponto de vista do 

pesquisador. Os textos por sua vez não devem ser analisados como dados de pesquisa, pois só falam 

quando se sabe interrogá-los, conforme aponta Le Goff (2004), para que os sentidos e explicações 

se encontram dentro do texto não existindo nada nas entrelinhas. Tudo o que se procura está em sua 

configuração textual, trata-se de um ato de interpretação (MORTATTI, 1999). 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar a história da gestão escolar da primeira escola 

estadual do município de Naviraí - MS, denominada “Escola Estadual Juracy Alves Cardoso”. 

Atualmente, essa escola é considera como um “modelo” educacional, organizacional e pedagógico 

no município, principalmente em decorrência das notas que vem obtendo nas últimas avalições 

externasii atingido a média de 7.3 no último IDEB (2016), para as turmas de 5° e 9° anos do Ensino 

Fundamental. 

Embora essa escola continue sendo um modelo de sucesso quanto ao ensino por ela ofertado, 

concentramos o foco da pesquisa primeiros processos do ensino organizados por ela nas décadas de 

1970 e 1980 e nas primeiras experiências com a gestão. A partir do diálogo com seus atores, 

procuramos compreender a memória social dessa escola, compreendendo a sua organização e 

estrutura e de que forma os gestores colaboraram para a sua constituição, visando compreendê-la 

dentro de um grupo social fundador.  
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Esta pesquisa situa-se no âmbito das pesquisas desenvolvidas no “Grupo de estudo e pesquisa 

em Estado, Sociedade e Políticas” (GEPESP)iii pela equipe executora do projeto intitulado “A 

gestão da escola pública atual a partir da visão dos diferentes segmentos da comunidade escolar”, 

coordenado pela Profa. Dra. Maria das Graças Fernandes do Amorim dos Reis. Para realização 

deste estudo, procuramos localizar os primeiros diretores e conseguimos o contato da professora 

que foi a segunda diretora da escola, neste texto chamada de professora Adélia, pois a primeira já 

havia falecido. 

Também contatamos a diretora atual (2011-2018), aqui chamada de professora Teresa, e tivemos 

acesso ao relato da primeira professora da rede municipal de Naviraí, Marly de Jesus Marreto, 

publicado inicialmente no formato de livro: Naviraí, 50 anos construindo sonhos (2013). Assim, o 

foco central desse estudo foi investigar a história da atuação profissional dos primeiros gestores da 

Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, visando compreender a organização escolar a partir de sua 

gestão, para isso, fizemos pesquisas no acervo da escola e realizamos duas entrevistas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa debruçamo-nos na leitura de textos de apoio teórico 

relativos a: história da educação, história das instituições escolares e pesquisa histórica em 

educação. Foi realizada também uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, cujo instrumento 

de pesquisa utilizado foi a entrevista semiestruturada ou não diretiva, visto que neste modelo o 

entrevistado tem liberdade para responder espontaneamente, porém o entrevistador tem permissão 

para investigar profundamente as representações explicitas e implícitas do entrevistado. 

(MANZINI, 2004). 

Entendemos que as entrevistas acrescentam uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas 

à historiografia da escola investigada. De acordo com Alberti (1989), a realização de entrevistas 

com pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de 

mundo, são uma forma de se aproximar do objeto de estudo, além de ser uma forma eficaz de “[...] 

estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, 

movimentos, etc.” (ALBERTI, 1989, 52). 

Por se tratar de pesquisa histórica, a memória é entendida como a presença do passado, como 

uma construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca 

em sua totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção (LE GOFF, 1990). 

Conforme orienta Alberti (2011, p. 171), o trabalho de produção de fontes orais foi 

organizado em três momentos: “a preparação das entrevistas, sua realização e seu tratamento”. É 

preciso destacar que em uma pesquisa desse tipo, as entrevistas podem variar em “qualidade” e 
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“densidade”, pois dependem dos sujeitos entrevistados (ALBERTI, 2011). Considerando essa 

problemática, além das fontes orais, foi realizada também, uma pesquisa documental no acervo da 

escola mencionada, pois, segundo Ludke e André (1986), trata-se de um tipo de pesquisa 

importante seja para complementar informações obtidas por outras técnicas, seja por desvelar 

aspectos novos de um tema ou problema. 

A pesquisa documental teve início em agosto de 2017 e incluiu leitura de biografia sobre a 

temática e processos de localização, recuperação, reunião, seleção e análise de fontes documentais 

relativas à história da gestão da escola Juracy Alves Cardoso. Consultamos livros sobre a cidade de 

Naviraíiv que mencionam sobre o assunto e os documentos reunidos pela escola.   

Com base na pesquisa documental elaboramos um “instrumento de pesquisa”, contendo a 

bibliografia de e sobre a Escola Juracy Alves Cardoso, no qual foram reunidos e ordenados textos, 

fotografias e vídeos de 1952 (data provável) a 2015 que contam aspectos da história dessa escola e 

dos sujeitos que a constituíram.  

Segundo Bellotto (1991, p. 104), os instrumentos de pesquisa são fundamentais no processo 

historiográfico, considerado como “a primeira providência” do método histórico, pois “[...] 

constituem-se em vias de acesso do historiador ao documento, sendo a chave da utilização dos 

arquivos como fontes primárias da História” (BELLOTTO, 1979, p. 133). 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido mediante abordagem histórica em educação, que, 

segundo Mortatti (1999, p.73), é: 

[...] um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de vista 

teórico-metodológico, na abordagem histórica – no tempo – do fenômeno 

educativo em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda a recuperação, reunião, 

seleção e análise de fontes documentais, como mediadoras na produção do objeto 

de investigação. 

 

Com a pesquisa documental foi possível localizar, até o momento, 6.018 fotografias, 134 

vídeos e pequenos textos sobre a escola Juracy Alves Cardoso, que estão armazenados em 64 fontes 

diferentes, em sua maioria CDs. 

Organizamos essas fontes em 92 seções denominadas de acordo com as informações obtidas 

com a consulta ao arquivo. Descrevemos o conteúdo e as informações de cada arquivo em um 

diário de bordo, utilizando-o como a primeira organização do instrumento de pesquisa.  As 

referências inicialmente reunidas no diário de bordo foram transferidas para o instrumento de 

pesquisa e as referências elaboradas de acordo com o documento Norma Brasileira de Referências 

(NBR)- 6023 (2002), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Essa experiência no acervo da escola nos lembrou dos relatos do artigo “Iniciação Científica 

em História da Educação: uma experiência de formação ao alcance do estudante de Pedagogia” 

(MONTEIRO, et al., 2016), em que três acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade 
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Estadual de Minas Gerais (UEMG) contam as experiência, emoções e sensações que sentiram ao 

visitar pela primeira vez um arquivo. 

Segundo elas, ao colocar a máscara e luvas para manusear os documentos se sentiram como 

cientistas que produzem uma ciência dos seres humanos e, ao manusear algo importante para a 

história às fizeram se sentir pessoas importantes. A pesquisa documental e histórica oportuniza o 

desenvolvimento de uma série de habilidades técnicas e acadêmicas, tais como: manipular, 

catalogar, classificar e reunir uma enorme variedade de fontes no decorrer da pesquisa.  

Os primeiros procedimentos foram ordenar esses dados cronologicamente e, a partir da 

organização inicial feita por ano, criamos seções de acordo com o assunto ou tipo de material 

armazenado nos CDs. Organizamos as seções em: Seção 1 - fotografias; Seção 2 - textos e Seção 3 - 

Vídeos. Em cada seção reunimos diversas atividades realizadas na escola, tais como: projetos, 

festas, passeios realizados pelos alunos, prêmios recebidos por alunos e/ou professores, documentos 

escolares, dentre outros. 

Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa documental bem como a sua relação com os 

depoimentos da primeira professora de Naviraí-MS e de duas diretoras da escola. A segunda 

diretora (1976-1982) foi a que mais tempo permaneceu na gestão (por seis anos), durante as décadas 

de 1970 e 1980, período histórico em que se concentra esta pesquisa. 

 

                   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSTITUIÇÃO DA CIDADE DE NAVIRAÍ: PRIMEIRAS ESCOLAS 

 

A primeira professora da rede municipal de Naviraí foi a professora Marly de Jesus Marreto 

que começou a lecionar em 1964 obtendo formação até a 4° série. A primeira escola que trabalhou 

foi a Escola Reunidas de 1° Grau, em substituição de sua prima, pois havia se casado (GARCIA, 

2016). Nessa escola as séries eram mistas e ela menciona que passou por várias dificuldades para 

lecionar, uma delas era o trajeto da escola situada na zona rural dificultando sua locomoção. 

O ambiente da escola era uma casa de pau-a-pique, havia falta de materiais para os alunos e a 

professora precisava comprar cadernos para distribuir folhas aos alunos que não tinham. Outro 

desafio era não ter ninguém para fazer a limpeza da escola e nem para preparar a merenda. A 

professora ainda relata um dos fatos marcantes para ela, que foi ter iniciado como professora leiga 

visto que não tinha acesso à cursos de formação (GARCIA, 2016). 

A cidade de Naviraí - MS surgiu em meio a essa realidade de uma região rural, constituída 

por fazendas e de uma educação também rural. A primeira escola tinha salas de aulas bem simples e 

foi chamada inicialmente de Escolas Reunidas. No ano de 1967, num período recorde 3 meses (de 

janeiro a março), foi construído o Grupo Escolar na Administração do prefeito Antônio Augusto 
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dos Santos. Nessa época, as escolas Reunidas foram elevadas à categoria de Grupo Escolar pelo 

decreto nº 223 de 19 de abril de 1967 e chamada de “Grupo Escolar Marechal Rondon” (GARCIA, 

2016). 

Após seis anos de instalação da primeira escola, em 1972, Naviraí recebeu a segunda escola 

denominada de Centro Educacional de Naviraí que, em 1973, passou a chamar-se Escola Estadual 

de I e II Graus Juracy Alves Cardoso, mediante o Decreto 1589 de 16 de agosto de 1973. A escola 

recebeu esse nome em homenagem a 1ª dama do então Prefeito Sr. João Martins Cardoso, em 

decorrência “[...] dos relevantes serviços prestados aos menos favoritos [...]” conforme consta no 

histórico do Projeto Político Pedagógico da escola.  

A escola estadual Juracy Alves Cardoso foi a segunda fundada após dez anos de emancipação 

do município. Está situada em uma região central na cidade e atende uma clientela mista, mas, 

sobretudo de classe média, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em turmas do ensino 

fundamental e médio e também na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A escola foi instituída durante a vivência da LDB n°. 5692/71, período em que a educação e o 

país viviam sobre a égide do regime militar. Tratava-se de um período não democrático em que o 

país passava por fortes repressões políticas, na qual a educação sofreu mudanças para introduzir 

uma nova cultura curricular, na qual este currículo era centrado no desenvolvimento econômico e 

na rapidez técnica das aprendizagens (MAZZANTE, 2005). 

Os documentos mais antigos localizados sobre a fundação da cidade têm data provável de 

1952, são três fotografias que mostram o pouso de avião na cidade de Naviraí, as derrubadas de 

árvores para construção de casas e as primeiras construções.  

 

Figura 1: Primeiros pousos de avião em Naviraí 

        
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso. 
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Figura 2: As primeiras construções da Gleba Naviraí. 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso. 

 

 

Sobre a década de 1970, período de fundação da escola, foram localizadas cinco fotos que 

demonstram as avenidas e principais ruas do centro da cidade, o primeiro cinema de Naviraí e uma 

casa onde funcionavam as primeiras salas de aulas.   

 

Figura 3: Av. Weimar Gonçalves Torres em primeiro plano, ônibus da Asa Branca. 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso. 

 

 

Figura 4: Casa onde funcionavam salas de aula. 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso. 
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Figura 5: Desfile de sete de Setembro. 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso. 

 

 

Dessa década também foi possível identificar o registro dos primeiros desfiles cívicos (de sete 

de setembro), e a primeira Formatura do 4° ano ginasial (1970) da escola, juntamente com a 

Fanfarra do ginásio estadual e a Primeira turma de professores da Escola Normal de Naviraí (1973).  

 

Figura 6: Fanfarra do Ginásio Estadual 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso 

 

 

 

Figura 7: Fotografia de 20/12/1970 – Formatura dos 

primeiros alunos do 4° ano ginasial 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso 

  



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

486 

 

 

 

Figura 8: Fotografia de 1973 – A primeira turma de 

professores da Escola Normal de Naviraí. 

 
Fonte: Acervo documental da escola Juracy Alves Cardoso 

 

 

HISTÓRIA DA GESTÃO DA ESCOLA JURACY ALVES CARDOSO NAS DÉCADAS DE 

1970 E 1980 

 

Até 1972, havia apenas uma escola no município e com a inauguração da escola Juracy Alves 

Cardoso, em 1973, muitos professores e alunos foram remanejados da única escola que havia na 

época chamada de Marechal Rondon para a nova escola da cidade. Ao ser transferida ainda como 

professora da 3ª série, a professora Adélia já assumiu o cargo de vice-diretora. Nesse período, os 

cargos de direção e vice eram indicados pelos prefeitos das cidades e a professora o assumiu em 

início de carreira e sem experiência com a gestão escolar. 

Quando inaugurada em 1973, a escola oferecia o ensino de I Grau de 1ª a 4ª série e também 

foi a primeira a oferecer o ensino de II Grau com a Habilitação Específica para o Magistério 

(HEM). Esse foi um grande marco para o município, pois por meio dessa escola foram formados a 

maioria dos profissionais que passaram a atuar na educação de Naviraí, dos quais muitos ainda 

trabalham como professores no município.  

De acordo com o relato oral dessa ex-diretora, as primeiras três turmas da HEM ficaram sem 

receber o diploma, aguardando a validação dos documentos. Havia dificuldades de toda ordem na 

organização de um sistema de formação de professores no município na década de 1970, pois a 

nova diretora era uma professora em início de carreia e a capital do estado estava situada em 

Corumbá (MT), a mais de 1060 km de distância do município, com estradas ainda sem 

pavimentação asfáltica. 

Foi um período assim muito difícil que não tinha nada né a gente assim teve que 

partir pra buscar documentos, pra organizar a escola, vamos dizer que assim 

oficializar aqueles estudos aquele período de estudo do pessoal do magistério 

principalmente pra validar.  
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[...] eu fiquei responsável daí né pra ir para Cuiabá, pra conseguir aprovar o quadro 

curricular, aí voltei, tive que chamar vários alunos pra fazer adaptação, pra fazer a 

complementação ali daquele quadro curricular e assim foi um momento que já 

estava trabalhando discutindo a divisão do estado né, ai quando foi a divisão do 

estado, foi em 78 né (Relato oral, ex-diretora Adélia em 19/04/2018). 

 

A divisão dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ocorreu outubro de 1977 com a 

sanção presidencial de Ernesto Geisel, então comandante da ditadura militar que governava o Brasil 

desde 1964. A divisão em questão só foi concretizada efetivamente em 1º de janeiro de 1979. De 

acordo com Pena (2018), não há um consenso à respeito de todos os motivos que levaram o governo 

militar a impor a divisão do Mato Grosso (MT), até porque os movimentos “divisionistas” do sul do 

estado, liderados pela elite ruralista e latifundiária, encontravam-se em momento de baixa atuação e 

pouquíssimo apoio.  

Segundo a historiadora Marisa Bitar, os motivos que levaram a ditadura a impor a divisão, 

sem consulta à população foram o desejo de impulsionar o desenvolvimento regional e a ocupação 

territorial, e fortalecer as fronteiras locais com a Bolívia e o Paraguai.  

Diante de todas essas dificuldades, a ex-diretora viu-se em um momento histórico de grandes 

mudanças no estado, precisando responder por uma escola importante no município e na região sul 

do estado recém inaugurado, via-se sem apoio estadual, tendo que custear muitas vezes as viagens 

até a capital Cuiabá (MT) para receber capacitação e organizar a validação de documentos.  

[...] em seguida que o estado foi dividido aí o prefeito da época que foi o que me 

acompanhou muito que me deu bastante apoio porque até então a gente ia com o 

dinheiro do bolso um dava um pouquinho aqui um pouquinho ali pra fazer todas 

essas viagem pra Cuiabá, mas foi um período assim bastante rico porque com as 

dificuldades fui aprendendo, o pessoal da delegacia de ensino de Dourados era um 

pessoal muito bom, era um pessoal que já lecionava lá na Universidade Federal 

(UFMS) e já tinha vindo de fora já também com experiência, então eu recebi muito 

apoio da delegacia de ensino qualquer coisa que tinha a gente pegava um fusquinha 

aqui e ia ao areião lá pra Dourados ficava o dia inteiro em Dourados era uma 

viagem né, uma pra ir outra pra voltar, mas foi bem gratificante (Relato oral, ex-

diretora Adélia em 19/04/2018). 

 

Além de oferecer a Habilitação Específica para o Magistério, essa escola recebeu autorização 

para ofertar o curso “Habilitação Auxiliar de Laboratório de Análises Clinicas” (Deliberação CEE 

n°. 27, de 14/01/1980) também em nível médio. Essa foi uma outra proposta importante de 

formação oferecida à população por meio dessa escola, no entanto, teve a duração de apenas dois 

anos, pela falta de recursos, de estrutura física e de material para a formação das pessoas, conforme 

observa-se no relato. 

[...] a lei veio pedindo que criasse habilitações e qualificação profissional, mas não 

tinha como fazer a parte prática eles não tinham por onde, e ainda eu tive a graça 

dos dois laboratórios que tinha na cidade se colocarem a disposição, “não pode 

criar que nós vamos te dar suporte”, mas daí foi duas turmas fazendo estágio na 

parte prática, estágio de observação, depois estágio na parte prática. Aí depois nós 

achamos por bem começar desativar, falei “olha ou a gente tem uma coisa de 
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qualidade [...], então não adianta querer qualificar” [...] (Relato oral, ex-diretora 

Adélia, em 19/04/2018). 

 

 

Naviraí, à época já era considerada a maior cidade da região sul do estado de Mato Grosso do 

Sul, conhecido como cone-sul, essa região abrange sete  municípios: Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, 

Japorã, Juti, Mundo Novo e Naviraí. Como a Juracy Alves Cardoso era a única que oferecia a 

formação para professores na cidade e região, passou a oferecer o curso de HEM também nas férias, 

formando professores leigos da região sul do estado durante três anos. No mapa abaixo pode-se 

observar as cidades próximas a Naviraí de onde vinham professores durante as férias.  

 

Figura 9: Mapa político de Mato Grosso do Sul 

 
Fonte: http://turismo.culturamix.com/atracoes-turisticas/mapa-mato-grosso-do-sul 

 

O relato da ex-diretora elucida as dificuldades pessoais e financeiras que esses professores 

enfrentavam para estudar na modalidade de férias.  

[...] eles vinham dezembro ficavam Janeiro e ia embora em fevereiro aí ali eles 

moravam nesse período aí nossos funcionários é que faziam as refeição né pra eles 

e daí nós tínhamos que cuidar, eu como diretora era responsável, então ali foi uma 

luta foram três anos que nasciam bebê, que adoecia criança, que faleceu parente, 

olha, a gente passou a ser a mãe deles porque qualquer coisa que acontecia eles 

chamavam e a gente ia lá pra acudir, pra levar em hospital, pra facilitar. Então, era 

pra atender toda nossa região desde Japorã aqui toda nossa região vinha estudar 

aqui e eles tinham uma bolsa pra fazer esse Normal (Relato oral, ex-diretora Adélia 

em 19/04/2018). 

 

 

Outra experiência de formação de professores oportunizada por essa escola foi a formação em 

nível superior também oferecida na modalidade de curso de férias, ofertada pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  Essa universidade foi criada 1962 e em 1967 passou a 

ofertar o curso de Pedagogia nas cidades de Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, alguns 

professores desses campus vinham ministrar aulas aos alunos e professores leigos da região que 

buscavam uma formação em nível superior. 

[...] aí conseguimos trazer uma extensão da Universidade aqui para Naviraí e essa 

extensão ela era de férias então os alunos vinham ficavam todos acomodados lá 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iguatemi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaquira%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Japor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_Novo_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navira%C3%AD
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que a antiga escola Concórdia que hoje é o Sonho de Criança né, lá primeiro foi a 

escola Concórdia [...] e como lá era perto da biblioteca municipal então se colocou 

essa extensão lá.  

[...] aí vinha os professores de Dourados, Campo Grande e o prefeito pagava as 

viagens, as diárias deles, pagava o transporte, pagava o hotel aqui, então foi um 

investimento bom na época assim do próprio prefeito da cidade juntamente com 

nós diretores da época e que fizemos essa (Relato oral, ex-diretora Adélia em 

19/04/2018). 

 

No entanto, por divergências políticas do município, a formação foi interrompida, fato que 

ocasionou a descontinuidade do trabalho na área de educação superior na região.  

Ao ser perguntada sobre a contribuição da escola Juracy Alves Cardoso para o município, a 

ex-diretora entende que a maior contribuição está relacionada a formação de professores leigos: 

“[...] mas o Juracy por ter o magistério a contribuição dela sempre era maior [...]. Também 

perguntamos a que fatores ela atribuía o respeito da comunidade para com essa escola. 

Olha eu atribuo talvez assim a dedicação, porque havia um pessoal eu assim não 

estou falando de mim como diretora, mas era a minha equipe de trabalho os 

professores eles eram comprometidos [...] ajudava a participar, ajudava a promover 

essa escola, então foi assim, a cidade começou a participar e a gostar de viver nessa 

integração de toda a escola [...] (Relato oral, ex-diretora Adélia em 19/04/2018). 

 

Na história da gestão dessa escola a ex-diretora Adélia atuou de forma ininterrupta por seis 

anos, de 1976 a 1982. Durante esse período, apontou como as maiores dificuldades: a falta de 

professores qualificados; de material didático; a falta de biblioteca de apoio; de recursos financeiros 

para comprar produtos simples como de higiene e merenda escolar; e a burocracia na contratação de 

professores.  

Falta de professor habilitado né psíquico principalmente para o curso de magistério 

porque ali no magistério a gente já formava nossos professores de 1º a 4º, a gente 

precisava resolver esse problema, falta de material, falta de uma boa biblioteca. Na 

verdade a gente dava aula com a cara e a coragem né porque não tinha nada [...] 

não tinha muitas vezes nem telefone tinha [...] muitas vezes faltava o próprio 

material de limpeza, o próprio ingrediente da merenda e assim as licenças [...] 

(Relato oral, ex-diretora Adélia em 19/04/2018). 

 

Além desses percalços, a pior lembrança desse período, segundo a entrevistada, foi a 

exoneração que recebeu por participar de greves e manifestações sindicais enquanto atuava como 

diretora da escola, fato que também ocorreu com dois colegas de profissão. 

[...] porque eu sempre fui sindicalista porque eu cobrava dos meus professores, mas 

também lutava junto. Então eu fui para a greve como diretora né e aí a gerência 

começou a ameaçar né, começou a ameaçar “não” eles falaram, como que a 

diretora vai né. Nós fomos três diretoras que entraram em greve e fomos 

exonerados os três (Relato oral, ex-diretora Adélia, 19/04/2018). 

 

Esse fato obrigou-a a deixou o cargo de direção, desde então, assumiu à convite, a 

coordenação pedagógica de uma nova escola que estava recém instituída na cidade, onde 
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permaneceu por cinco anos. Após esse período, em 1988, foi indicada novamente para retornar à 

escola Juracy Alves Cardoso como diretora, permanecendo até 1991.  Nesses anos, ficou 

responsável pela implantação do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM) na cidade.  

O CEFAM foi planejado como um espaço formador de professores atuantes para habilitação 

em pré-escolas até a 4º série do 1º grau em que eram concebidas bolsas de estudos para alunos no 

valor de um salário mínimo. O curso funcionava em período integral, com duração de quatro anos 

em vários municípios. Foi organizado em 1982, pela antiga Coordenadoria do Ensino Regular de 

Segundo Grau do MEC e divulgado junto às Secretarias de Educação (CAVALCANTE, 1994).  

O projeto foi implantado inicialmente em 1983 e atingiu 120 unidades em 1987 sendo 89 

unidades apenas no estado de São Paulo. O programa foi extinto em 2005 (CAVALCANTE, 1994). 

No relato da ex-diretora observa-se a organização dessa proposta no município.   

O aluno fazia período integral. No começo não recebia bolsa, quem ganhava assim 

22h para estudos do CEFAM era o professor, ele era lotado vinte duas e ele 

ganhava para estudo, aí ele tinha que dar assessoria para o aluno né e daí assim 

havia bastante estudo, havia bastante comprometimento, mas depois acharam por 

bem terminar com o curso de magistério né, ele passou a ser modalidade de nível 

superior. [...] (Relato oral, ex-diretora Adélia em 19/04/2018). 

 

Concomitantemente ao seu trabalho como gestora, recebeu diversos prêmios e ajudou a 

fundar algumas instituições importantes na cidade, como a APAE, “Clube de mães” e “Lar do 

menor”. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com outros diretores e a prefeitura do 

município.  De acordo com o relato da diretora atual da escola investigada (2015-2018), a criação 

dessas instituições só foi possível porque havia um trabalho integrado entre as escolas, independe 

de pertencerem a rede municipal ou estadual. 

[...] não tinha esse negócio de separar, não era separado o município era um só, a 

educação era uma só dentro do município, não tinha essa separação, nós vamos 

fazer um evento das escolas municipais, qualquer coisa, uma campanha, não tinha 

isso, era tudo junto e íamos em reunião a gente se via [...] coisa que a gente não 

tem mais, não existe isso. Cada um no seu quadrado. Não existe essa interação 

mais, isso era muito importante essa união da educação (Relato oral da diretora 

atual, professora Teresa em 19/04/18).  

 

Após a segunda gestão da professora Adélia (1988-1991), a escola continuou a contribuir com 

a formação de gerações de pessoas. Em 1989 incluiu-se o termo “Pré-Escolar” na denominação de 

E.E. de 1º e 2º Graus Juracy Alves Cardoso que passou a denominar-se Escola Estadual de Pré-

Escolar, 1º e 2º Graus Juracy Alves Cardoso, conforme Decreto nº 2092 de 11 de maio de 1989. 

Em 1994 recebeu autorização para o funcionamento da Sala de Recursos na área de 

Deficiência Visual e, em 1996, para o funcionamento do Ensino Especial - DME (Deficiência 

Mental Educável) conforme Deliberação CEE/MS nº 261/82. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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Em 1996 deu-se uma nova alteração no nome da escola para Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério “Juracy Alves Cardoso” conforme Decerto nº 8491 de 07 de 

fevereiro de 1996. No ano seguinte, recebeu autorização do Curso Supletivo na Qualificação – 

Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério de Educação Pré-Escolar e do Ensino de 1º 

Grau – 1ª a 4ª série conforme Deliberação CEE/MS nº 4489/96. E, em 1999, a escola ganhou o 

Prêmio Nacional de melhor Gestão Escolar, conforme Diário Oficial de 23/05/2000. 

É possível dizer que a Escola Juracy Alves Cardoso representou um marco na formação de 

professores da região sul do estado, contribuindo com a profissionalização da carreira docente de 

professores leigos na região. Além disso, continuou sendo uma referência de escola bem sucessida 

em relação aos níveis de aprendizagem dos alunos, conforme demonstram os índices atuais do 

IDEB.  

A partir do diálogo com sujeitos que integraram o grupo social fundador dessa escola, 

observamos que a sua memória social está relacionada à intensa vinculação dos gestores com o 

desenvolvimento do município, atuando não somente como gestores, mas como articulares sociais.   

 

CONTEXTO HISTÓRICO E LUGAR SOCIAL DA ESCOLA JURACY ALVES CARDOSO 

NAS POLÍTICAS EDUCACIAIS (1970-1980) 

 

O contexto político da década de 1970 foi um período bastante conturbado, oriundo da 

repressão e ditadura.  No aspecto educacional, destaca-se uma educação voltada para formação 

tecnicista, visando organizar um ensino prático e racional no qual não existia a preocupação de 

desenvolver um raciocínio crítico e reflexivo. Muitos docentes formaram-se com uma visão técnica, 

de pensamento positivista com soluções teóricas prontas, para resolver qualquer tipo de situação. 

Com a publicação da LDB de 1971 – Lei n°. 7.692/71, o Brasil passou por momentos de um 

acirrado alinhamento político, econômico e cultural com os Estados Unidos que deram início ao 

acordo MEC/USAIDv. Esse acordo implementou mudanças no currículo, na administração e no 

planejamento de ensino ligadas a estrutura empresarial, adotando um modelo técnico quantitativo 

do ensino fundamental ao ensino superior. 

Nessa década, as Escolas Normais foram extintas e criadas as Habilitações Específicas para o 

Magistério (HEM). Dentre os principais motivos para extinção estava o “[...] desinteresse de seus 

egressos pelo exercício do magistério” e a “falta de preparo adequado do professor da escola 

normal”, pois as disciplinas de Metodologias e a Prática do Ensino não estavam incluídas nos 

currículos da formação (TANURI, 2000). 

Embora tivesse havido mudanças, o currículo da HEM ainda refletia a fragmentação do curso 

e a falta de preparo para assumir a carreira docente conforme aponta alguns estudos (GATTI, 1987, 



REVISTA ELETRÔNICA 28 DOCUMENTO MONUMENTO 

492 

 

TANURI, 2000, MELLO et al, 1983) que criticam, sobretudo, a perda de identidade profissional e o 

esvaziamento curricular sobre o ensino e aprendizagem na escola. Conforme foi possível observar 

nos relatos das entrevistadas haviam poucos locais que ofereciam essa formação no interior do 

estado de Mato Grosso do Sul. Não havia uma política de educação organizada entre municípios e 

estados e o papel do diretor escolar era tão fundamental como o de um líder político para propor 

ideias e organizar a comunidade na excussão de tarefas em prol do município. 

Nos anos de 1980, a formação de professores experimentou outros caminhos com a criação do 

Centro Educacional de Formação para o Magistério (CEFAM), cuja proposta valorizava aspectos 

qualitativos da formação do professor da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental. A sua estrutura obedecia a mesma do HEM com uma parte comum de formação geral 

e a parte diversificada do magistério. Houve o acréscimo do chamado “enriquecimento curricular” 

que incluía o reforço dos alunos; orientação de estudos e desenvolvimento de projetos.   

No entanto, pela “[...] descontinuidade administrativa no Ministério de Educação” que à 

época (1985-1989), contou com cinco titulares diferentes, o programa foi interrompido, dificultando 

à melhoria da formação docente (TANURI 2000, p.85). 

Na década de 1990, a nova LDB (Lei 9.394/96) exigiu que a formação docente ocorresse em 

nível superior, tivemos então a criação de novos cursos de Pedagogia e também a sua reestruturação 

curricular. O professor passou a ser visto como educador em qualquer nível de ensino, pois 

procurava-se desenvolver a identidade profissional do docente. Segundo Tanuri (2000, p.85), até 

1994, havia pouquíssimos cursos de Graduação em Pedagogia: “[...] 337 em todo o país, 239 dos 

quais de iniciativa particular, 35 federais, 35 estaduais e 28 municipais.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelos relatos apresentados neste texto é possível observar os percalços e precariedade das 

políticas de formação de professores no Brasil e elucidar a forma como essas políticas se 

consolidavam (ou não) em cidades do interior do país, como Naviraí (MS), por exemplo. Casos 

como os relatados neste texto ilustram a precariedade da formação do Pedagogo e a luta de sujeitos 

realmente envolvidos com a educação a fim de oportunizar o mínimo de formação necessária para 

atuação na carreira.  

Os gestores encontravam dificuldades tanto para organizar os programas de formação como 

para manter os cursistas. Pierre Nora (1993), em seu texto “Entre memória e história: a 

problemática dos lugares” explica que a memória não é passada, ela é sempre presente e quando ela 

não existe mais é que se faz a história. A memória dessas diretoras emerge de um grupo específico e 
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há tantas memórias quantos grupos existirem, pois ela é de natureza “[...] múltipla e desacelerada, 

coletiva, plural e individualiza” (NORA, 1993, p. 9).  

Conscientes de que o passado é descontínuo e que para ter “acesso” a ele é necessário ter 

acesso a uma multiplicidade fontes, este texto também procurou apontar para a importância dos 

acervos escolares como parte do patrimônio cultural e histórico da educação.  O acesso a essas 

professoras/diretoras só foi possível mediante a consulta ao acervo da escola. Nos últimos anos, 

pesquisadores e historiadores da educação têm vivido uma busca por combater o esquecimento das 

práticas na educação brasileira e os acervos escolares se constituem como um lugar privilegiado 

dessa memória.  

Para preservar essa memória temos, segundo Cunha (2015), “um duplo desafio” em relação 

aos acervos escolares: 1) “[...] conquistar a confiança de professores para adentrar em suas casas 

com vistas a consultar os papéis acumulados ao longo da vida, ainda protegidos dos olhares 

indiscretos [...]”, e 2) “[...] disseminar, no espaço escolar, a necessidade de guardar objetos e 

documentos produzidos na escola e sobre a escola [...] (CUNHA, 2015, s.p.), pois o acesso a esses 

documentos e memórias pode viabilizar pesquisas futuras e ampliar a nossa compreensão sobre o 

patrimônio cultural e histórico do país. 

Valorizar a preservação é um dos caminhos para isso e, nesse sentido, são necessárias 

políticas de educação que visem a preservação e a crescente valorização da cultura material 

espalhada nas escolas e/ou nas casas de professores, diretores, técnicos da educação, dentre outros. 

Também é preciso lembrar que a memória desses sujeitos da educação pode servir para a produção 

de novas fontes que nos ajudem a compreender o lugar do passado no presente da educação.  

 

NOTAS 

 
i O conceito de configuração textual, proposto por Mortatti (2000, p. 31), consiste em enfocar: [...] o conjunto de 

aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e 

estruturais formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor de um 

discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico (quando?), movido por 

certas necessidades (por quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para 

quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão. 
 

ii As avalições externas são medidas principalmente pelas Provinha Brasil e Prova ANA, nas áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, juntamente com o computo do total de alunos matriculados e aprovados.  

 
iii O grupo está cadastrado no CNPQ desde 2016 e tem como líder a Profa. Dra. Maria das Graças Fernandes de Amorin 

dos Reis. 

 

iv Há três livros que contam aspectos da história de Naviraí, são eles:  

GARCIA, Divina Célia. Um lugar chamado Naviraí. Dourados-MS, Seriema, 2016;  

MESSIAS, Maria Lucia (org.). Naviraí, 50 anos construindo sonhos. Naviraí-MS, Gráfica PSAF, 2013; e 

ASSUNTA, B. et al. Cinquentenário de Naviraí em poesias, versos, contos e crônicas: 50 Anos Associação 

Naviraiense dos Poetas Escritores. Dourados-MS, Seriema, 2013.  

O último livro traz apenas poesias e contos, por isso não o utilizamos na pesquisa. 
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v O acordo MEC/USAID incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964, durante o regime militar brasileiro, 

entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID). “O convênio 

tinha como finalidade “assessorar o trabalho da Diretoria (do Ensino Superior) nos seus esforços para atingir a expansão 

e o aperfeiçoamento, a curto e a longo prazos, do sistema de ensino superior brasileiro. Dentre os defensores do acordo, 

a opinião era a de que os técnicos brasileiros não seriam capazes de realizar a contento tal tarefa. [...] Já os críticos do 

acordo atacavam a cópia dos modelos norte-americanos, antevendo a privatização do ensino superior, a subordinação do 

ensino aos interesses imediatos da produção, a ênfase na técnica em detrimento das humanidades e a eliminação da 

gratuidade nas universidades oficiais”. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/acordo-mec-usaid.>. Acesso em: 24 abril. 2018. 
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